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 Kalix kommuns officiella flaggstänger finns vid kommunförvaltningen och Kalix Folkets hus. 
Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstänger nedanstående dagar. Vid de 
tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i en av flaggstängerna vid respektive 
byggnad. 

 
 Allmänna flaggdagar  
 På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.  
 Nyårsdagen    1 januari  
 Konungens namnsdag   28 januari  
 Kronprinsessans namnsdag  12 mars  
 Påskdagen  
 Konungens födelsedag   30 april  
 Första maj    1 maj  
 Veterandagen    29 maj  
 Pingstdagen  
 Sveriges nationaldag   6 juni  
 Midsommardagen   
 Kronprinsessans födelsedag   14 juli  
 Drottningens namnsdag   8 augusti  
 Dag för val till riksdagen  
 FN-dagen    24 oktober  
 Gustav Adolfsdagen   6 november  
 Nobeldagen    10 december  
 Drottningens födelsedag   23 december  
 Juldagen    25 december 
 
 Minoriteters nationaldag  
 I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Kalix kommun flagga med den 

aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger. 
 Samernas nationaldag  6 februari  
 Sverigefinnarnas dag   24 februari  
 Romernas dag    8 april 
 Tornedalingarnas dag  15 juli  
 
 Finlands självständighetsdag  6 december 
 
 Vid kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
 
 Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen  
 Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas på kommunens 

officiella flaggstänger. 
 Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflagga tillsammans med svenska flaggor hissas 

på kommunens officiella flaggstänger. 
 
 Studentavslutning  
 På studentavslutningsdagen för gymnasieskolan ska svenska flaggor hissas på kommunens 

officiella flaggstänger.  
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 Dödsfall  
 Vid dödsfall och begravning flaggas med svenska flaggan på halv stång vid kommunförvaltningen 

för: 
 

– Ledamot i kommunfullmäktige, kommunal nämnd/styrelse och styrelse i kommunalägt/delägt 
bolag. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av nämndsordförande, som 
ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter. 
 
– Kommunanställd. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av den närmaste 
chefen som ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter. 

 
 Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter eller den dag 

dödsfallet blir känt och på begravningsdagen.  
 När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan i topp.  
 Infocenter ska alltid informeras om vem det flaggas för. En kort information ska även läggas ut på 

hemsidan.  
 
 Övriga anläggningar 
 Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid förskolor, skolor, äldreboenden och 

fritidsanläggningar. Dessa omfattas inte av policyns ska-krav vad gäller flaggningstillfällen då den 
svenska flaggan ska hissas. Reglerna om flaggning vid kommunens officiella flaggstänger kan 
tjäna som vägledning för kommunens skolor och andra anläggningar, som själva ansvarar för 
flaggningen. 

 
 Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om flaggning i sin planering. 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att flagga på kommunens officiella flaggstänger 

ovanstående fastställda dagar samt vid beställning via Infocenter. Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för att täcka kostnaderna för flaggning, inköp av flaggor, reparation av stänger och 
annat underhåll av de officiella flaggstängerna.  

 
 Organisationsflaggor  
 Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte ske.  
 
 Beslut om flaggning  
 Beslut om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsen, som 

beslutar om vidare delegation.  
 

 

 


