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1

Bakgrund

Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som exempelvis kan
manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar. Genom att flagga vid dessa
högtidsdagar visar kommunen en delaktighet. Flaggning som förfarande kan på ett generellt
plan ses som symboliskt viktigt för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av vikt.
Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor vilket
föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma tillvägagångssättet.
I Ulricehamns kommun finns det officiella flaggstänger vid stadshuset, Stora torget,
rådhuset, nämndhuset och Järnvägsområdet. Utöver dessa finns det även övriga kommunala
flaggstänger vid verksamheter berörande skolor, äldreboenden samt idrottsanläggningar
med mera.
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Syfte

Syftet är att säkerställa att den kommunala flaggningen vad gäller lagar och förordningar
efterföljs och att rutiner och regler finns för flaggning i Ulricehamns kommun.
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Allmänna flaggregler

Utgångspunkten för fastställandet av flaggningar i Ulricehamns kommun är Lag om Sveriges
flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270) samt
Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.
Vid flaggningstillfälle används begreppen ’’heraldisk höger” samt ’’heraldisk vänster’’ i
samband med flaggplacering. Detta innebär att med ryggen mot den plats som ska
flaggsmyckas är ’’heraldiskt höger’’ på höger hand respektive ’’heraldiskt vänster’’ på vänster
hand.
•

•
•

•

När en flagga är trasig ska den omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga
kan brännas. Äldre flaggor är gjorda av polyester då bränning inte är att rekommendera
och då kan flaggan klippas i gula respektive blåa tygbitar och utgör inte längre en flagga
vilket möjliggör för kassering på ett lämpligt vis.
Vid flaggning med en svensk respektive utländsk flagga ska den svenska flaggan placeras
heraldiskt höger.
Vid flaggning på flera stänger i rad beståendes av endast svenska och en utländsk nations
flagga ska den generella placeringen vara den svenska flaggan på varannan stång. Om det
är udda antal stänger ska den svenska flaggan hissas på första respektive sista stången.
När flaggning från flera stänger i rad består av endast nordiska flaggor det vill säga den
svenska, danska, finska, norska och isländska flaggan, ska flaggorna placeras i svensk
alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid en sådan
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konstellation placeras oftast en svensk flagga mellan var och en av de övriga nationernas
flaggor.
När det gäller internationell flaggning från flera stänger i rad placeras de i fransk
alfabetisk bokstavsföljd med utgångspunkt i nationens namn enligt fransk stavning från
heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Den svenska flaggan intar sin plats i
bokstavsföljden. Det är också vanligt förekommande att den svenska flaggan i denna
konstellation placeras både i början och slutet.
Flaggans längd bör anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Vid fall där flera
flaggor står intill varandra ska dessa ha samma storlek. Den hissade flaggan ska alltid
vara hel och ren. Flaggstången ska vara hel och ren där flaggan ska hänga fritt.
När flaggan ska hissas ska den göra det ordentligt i topp – tätt under flaggstångsknoppen.
Endast en flagga får hissas på varje stång.
På kommunens officiella flaggstänger ska flaggningen enbart ske med nationsflaggor och
vid aktualitet FN-flaggan, EU-flaggan eller i enlighet med beslut enligt delegation. Vid
stadshuset sker också flaggning av kommunflaggan.
I rang placeras FN-, EU och liknande flaggor efter nationsflaggor.

•

•

•
•
•

•
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Hissning av flaggan

4.1 Svenska flaggans tidtabell
1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
1 november – 28 februari samt skottår (29) hissas flaggan kl.09.00.
Flaggan ska halas ned vid solnedgång under hela året men senast 21.00 med undantaget att
den får sitta uppe om det är belyst, i det fallet får den sitta uppe hela dygnet.

4.2 Regeringens beslutade flaggdagar
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
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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
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Kommunernas flaggstänger

I Ulricehamns kommun finns flaggstänger vid stadshuset, Stora torget, rådhuset,
nämndhuset, Järnvägsområdet och vid flertalet kommunala anläggningar.

5.1 Flaggning vid stadshuset, Stora torget, rådhuset
och nämndhuset
1
2
3
4
5
6
7
8
9

På allmänna flaggdagar
På Europadagen den 9 maj
Danmarks, Finlands, Islands och Norges nationaldag
Vid tillfällen när flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelsen
Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet
Vid vänortsbesök
Vid större evenemang
Vid officiella besök
Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut

Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 6-9 fattas enligt kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beställning av flaggning sker hos upphandlad avtalspart som ansvarar för att flaggning sker
vid stadshuset, Stora torget, rådhuset och nämndhuset i enlighet med punkterna 1-5.
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 6-9
erlägger ersättning till kommunen för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa.
Samtliga kontakter med avtalspart sker genom stadshusets vaktmästare.
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5.2 Flaggning vid Järnvägsområdet
1
2
3
4
5
6
7
8

På allmänna flaggdagar
På Europadagen den 9 maj
Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen
Vid skolavslutning för grundskolan samt gymnasiet
Vid vänortsbesök
Vid större evenemang
Vid officiella besök
Andra arrangemang av betydelse – i synnerlighet arrangemang förlagda vid
Järnvägsområdet eller dess närhet

Beslut om flaggning i enlighet med punkterna 5-8 fattas enligt kommunstyrelsens
delegationsordning.
Avtalspart ansvarar för att flaggning på Järnvägsområdet sker i enlighet med punkterna 1-4.
Förvaltning, förening eller företag som begärt och erhållit flaggning enligt punkterna 5-8
erlägger ersättning till UEAB för utförd flaggning motsvarande avtalsparts timtaxa.
Kontakter med avtalspart sker genom arbetsledaren för anläggningen på UEAB.

5.3 Flaggning vid kommunala anläggningar såsom
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar med
flera
1.
2.
3.

4.

På allmänna flaggdagar förutsatt att de infaller på en vanlig arbetsdag. Vid
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag.
På Europadagen den 9 maj förutsatt att den infaller på en vanlig arbetsdag. Vid
anläggningar som alltid har bemanning ska flaggning upprättas på allmän flaggdag.
Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen förutsatt att
den infaller en vanlig arbetsdag. Vid anläggningar som alltid har bemanning ska
flaggning upprättas på allmän flaggdag.
Vid speciella tillfällen som beslutas av respektive sektor.

Ansvarig sektorchef ansvarar för att flaggning sker vid kommunala anläggningar.

5.4 Flaggning på halv stång
Om förtroendevald, anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn avlider flaggas det på halv
stång. Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för
jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv
stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde.
Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning
publiceras på kommunens hemsida.
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Gällande flaggningen på halv stång hissas flaggan först i topp för att därefter omedelbart
halas ned till 1/3 av stångens längd. Detta ska utgöra ungefär 2/3 av den normala höjden då
flaggan är hissad. När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned eller
omedelbart tas ned vid ordinarie tidpunkt det vill säga senast klockan 21.00. Endast
nationsflaggan ska hissas på halv stång. För statsbegravningar utfärdas särskilda
bestämmelser.

5.4.1 Vid stadshuset och/eller nämndhuset
Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång vid stadshuset och/eller nämndhuset i fall då
a. Ordinarie befattningshavare anställd på stadshuset, nämndhuset eller på höjdgatan
avlidit.
b. Ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller nämnd
avlidit.

5.4.2 Vid kommunala anläggningar såsom skolor, äldreboenden,
idrottsanläggningar med flera
Vid dödsfall på berörd anläggning hissas flaggan på halv stång.
a. När ordinarie befattningshavare på berörd anläggning har avlidit.
b. Då vårdtagare, förskolebarn eller elev vid berörd anläggning avlidit.
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