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1 Flaggning 

Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en internationell företeelse och 
principerna för flaggning är i stort sett lika världen över. I Krokom har vi följande 
flaggpolicy. 

1.1 Officella flaggstänger:  
Kommunens officiella flaggstänger finns vid:  

• Kommunhuset i Krokom – tre flaggstänger   

• Servicekontoret i Föllinge – en flaggstång   

• Servicekontoret i Änge – en flaggstång  

Kommunen har även flaggstänger vid kommunvapnen vid infarten till Krokom. 
Här hissas en svensk flagg samt flagga med kommunvapnet vid vardera sidan av 
E14 under sommarhalvåret (maj tom augusti). Under vinterhalvåret (september tom 
april) hissas en flagga med kommunvapnet samt svensk vimpel. Ansvar för att 
flaggor på dessa flaggstänger är hela och hissade har av KBAB utsedda personal. 
Här nedan listas vilka regler som gäller för Krokoms kommuns officiella 
flaggorstänger:  

1.2 Allmänna flaggdagar  
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella 
flaggstänger. Kommunhuset flaggar med två svenska samt samisk flagga.  

• Nyårsdagen  
• den 28 januari; Konungens namnsdag  
• den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag  
• påskdagen  
• den 30 april; Konungens födelsedag  
• den 1 maj  
• pingstdagen  
• den 29 maj; Veterandagen 
• den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag  
• midsommardagen  
• den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag  
• den 8 augusti; Drottningens namnsdag  
• dag för val till riksdagen  
• den 24 oktober; FN-dagen  
• den 6 november; Gustav Adolfs-dagen  
• den 10 december; Nobeldagen  
• den 23 december; Drottningens födelsedag  
• juldagen 
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1.3 Övriga flaggdagar 
IDAHOBIT 
Den 17 maj infaller IDAHOBIT. Då ska regnbågsflaggor hissas på kommunens 
officiella flaggstänger. Vid kommunhuset hissas även två svenska flaggor.  

EU-dagen  
På EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till Europaparlamentet ska 
EU-flaggan hissas. Vid kommunhuset hissas även två svenska flaggor.  

Samernas nationaldag  
6 februari. Samernas flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger. Vid 
kommunhuset hissas även två svenska flaggor.  

Sverigefinländarnas dag  
24 februari.  Sverigefinländarnas flagga hissas på kommunens officiella 
flaggstänger. Vid kommunhuset hissas även två svenska flaggor.  

Internationella Romadagen  
8 april. Romernas flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger. Vid 
kommunhuset hissas även två svenska flaggor.  

Bemärkelsedag för tornedalingar  
15 juli. Tornedalingarnas flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger. Vid 
kommunhuset hissas även två svenska flaggor.  

Krokomsdagen Flaggning dagen för eventet. Vid kommunhuset hissas två svenska 
flaggor samt flagga med kommunvapnet.  

Officiella besök  
Vid officiella besök hos kommunen hissas gästens nationalitetsflagga på 
kommunens officiella flaggstänger. Vid kommunhuset hissas även två svenska 
flaggor. 

Pride-dagar i Östersund 
Flaggning under Pride-dagar i Östersund.  

1.4 Övriga bestämmelser 
Organisationsflaggor  
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte 
ske. Undantag beslutas av delegat.  

Övrig flaggning  
När flaggning enligt ovan inte är aktuell ska flagga med kommunens logotyp samt 
svensk och samisk vimpel vara hissad vid kommunhuset i Krokom. Svensk vimpel 
hissas då vid servicekontoren. 

Ansvar för flaggning  
Ansvar för att flaggor på kommunens officiella flaggstänger är hela och hissade har 
kommunhusets kontorsvaktmästare samt assistent vid servicekontoren. För 
hantering vid lör- eller helgdag ansvarar KBAB:s jour.  
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Beslut om flaggning  
Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av 
kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation. Flaggning vid jubileer, 
dödsfall etc. kan ske på andra än kommunens officiella flaggstänger efter beslut av 
verksamhetsansvarig.  
 
Delegation  
Förslag till delegation om flaggning vid jubileer, dödsfall etc. på kommunens 
officiella flaggstänger är Kommundirektören. 
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