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REGLER FÖR FLAGGNING PÅ KOMMUNENS 
FLAGGSTÄNGER 
 
Nedanstående riktlinjer gäller för användningen av kommunens 
flaggstänger. 
 
Flaggning med svensk flagga skall ske vid följande tillfällen: 
 

1. På allmänna flaggdagar 
 

2. På Europadagen den 9 maj 
 

3. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen 
 

4. Då anställd, politiker, skolbarn och vårdtagare avlidit 
 

5. Vid större evenemang 
 

6. Vid officiella besök 
 

7. Vid vänortsbesök 
 

8. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut 
 

Beslut om flaggning 
Beslut om flaggning enligt punkterna 3 och 5 - 7 fattas av kommundirektören 
eller den som tjänstgör i dennes ställe. 
 
Aktuell förvaltningschef eller chefen för aktuellt verksamhetsställe svarar för 
att flaggning på halv stång genomförs enligt följande.  
 
Flaggning beställs via tekniska kontoret på tel nr 391 98. 
 
Flaggning på halv stång 
Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp och halas därefter 
omedelbart 1/3 av stångens längd. Flaggan skall således vara hissad på 2/3 av 
den normala höjden. 
 
Vid flaggning på begravningsdag skall flaggan först hissas på halv stång 
enligt det ovan beskrivna förfarandet. Efter begravningen skall flaggan hissas 
i topp och kvarbli där tills det blir dags att hala den. 
 
OBS! Om flaggning på halv stång sammanfaller med en allmän flaggdag 
äger, enligt vedertagna regler, flaggning på halv stång företräde 
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Placering av flaggor 
Vid flaggning med utländska flaggor bör den svenska flaggan hissas samtidigt 
och på hedersplats. Finns det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan 
alltid ha hedersplatsen, d.v.s. i mitten. Vid jämnt antal flaggstänger placeras 
den svenska flaggan till höger om mitten när man står med ryggen mot den 
plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Övriga nationsflaggor placeras i 
bokstavsordning från hedersplatsen och utåt, varannan till höger och varannan 
till vänster. 
 
Hissande och halande 
Flaggning skall normalt påbörjas kl 08.00 och avslutas kl 18.00. Under den 
mörka årstiden ska flaggningen avslutas redan vid mörkrets inbrott.  
 
Flaggning vid kommunala anläggningar 
 

1. Flaggning vid torget skall ske på alla allmänna flaggdagar, på 
Europadagen och då allmän flaggning rekommenderas av regeringen.  

 
2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning 

sker enligt följande: 
 
Anställda 
Flaggning på halv stång ska ske den dag dödsfallet inträffat eller då 
budet nått kommunen samt på begravningsdagen. Flaggning ska ske på 
mittstången vid torget och med en flagga vid det verksamhetsställe där 
den avlidne tjänstgjort, om där finns flaggstång. 
 
Aktiva politiker 
Flaggning på halv stång skall ske den dag dödsfallet inträffat eller då 
budet nått kommunen samt på begravningsdagen. Flaggning skall ske 
på mittstången vid torget. 

 
Skola / barnomsorg 
Då barn avlidit skall flaggning ske den dag dödsfallet inträffat eller den 
dag vi nås av dödsbudet samt på begravningsdagen. Flaggning skall 
ske vid den skola/förskola där barnet gått. 
 
Vård och omsorg 
Då vårdtagare i särskilt boende avlider skall flaggning ske den dag 
dödsfallet inträffar. 
 

3. Vid övriga kommunala anläggningar skall flaggning ske vid 
motsvarande tillfällen som under p 1 när dessa infaller på vanlig 
arbetsdag.  

 
4. Flaggning i övrigt sker enligt särskilt beslut 
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Allmänna flaggdagar 
 
1 januari Nyårsdagen 
28 januari Konungens namnsdag 
12 mars Kronprinsessans namnsdag 
 Påskdagen 
30 april Konungens födelsedag 
1 maj Första maj 
 Pingstdagen 
9 maj Europadagen 
6 juni Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans dag 
 Midsommardagen 
14 juli Kronprinsessans födelsedag 
8 augusti Drottningens namnsdag 
 Dag för val till Riksdagen 
24 oktober  FN-dagen 
6 november  Gustav Adolfsdagen 
10 december Nobeldagen 
23 december Drottningens födelsedag 
25 december Juldagen 

 
 
 
 


