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Bakgrund
Utgångspunkt för dessa regler är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om
allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges
Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder.

Allmänna regler för flaggning för Åre kommuns verksamheter
1.

Vid allmänna flaggdagar ska flaggning ske på kommunens samtliga arbetsställen där det
finns flaggstång. Vid kommunhuset hissas "Stora flaggstången".

2.

Som en hedersbetygelse för avliden förtroendeman i aktiv tjänst ska flaggning ske vid
kommunhuset i Järpen på dagen för begravningsakten.

3.

Som en hedersbetygelse för avliden anställd i aktiv tjänst ska flaggning ske vid den
förvaltning arbetsplats där vederbörande haft sin tjänst på dagen för begravningsakten.
Det är upp till respektive arbetsställe arbetsplats att se till att så sker.

4.

När det gäller övrig flaggning i samband med exempelvis besök av myndigheter,
speciella aktiviteter och liknande, får respektive förvaltningschef kontorschef besluta
om flaggning.

1.

Den 6 februari ska samiska flaggan hissas på kommunens samtliga arbetsställen där
det finns flaggstång. Vid kommunhuset hissas "Stora flaggstången".

Flaggning på kommunhusets sida mot E14
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2.

På kommunhusets vägg mot E14 ska alltid flaggas med Åre kommuns flagga EU flaggan
(närmst stora flaggstången) Jämtlands flaggan och den samiska flaggan (mitten flaggstången).

3.

Under prideveckan i Åre ska flaggning ske med regnbågsflaggan på stora flaggstången.
a. Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att fatta beslut om att hissa
regnbågsflaggan vid andra tidpunkter än ovan nämnda.

Flaggning på kommunhusets sida mot Norra vägen
På kommunhusets mot Norra vägen ska flaggas med Åre kommuns flagga.

2 (2)

