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Regler för flaggning på kommunens byggnader och
platser i Mariestads kommun
Kommunstyrelsens beslut § 96/18
Flaggan är en symbol som kan användas för att högtidliggöra eller uppmärksamma
händelser av olika slag. Trots symbolvärdet, och att flaggor kan väcka starka känslor hos
människor, saknas ett nationellt heltäckande regelverk för olika flaggor. Det är upp till
varje enskild kommun hur den vill flagga med kommunflagga, EU-flagga eller den
svenska flaggan.
Allmänna regler för flaggning

Regler och rekommendationer för hissning och halning av den svenska flaggan baseras på
tradition och lagtext. Den svenska flaggan ska inte hänga uppe över natten, utan hissas på
morgonen och halas på kvällen.
Föreskrifter finns också för i vilken ordning olika flaggor ska hänga i de fall det finns flera
flaggstänger, beroende på flaggans status i relation till andra nationsflaggor och övriga
flaggor. Däremot finns inga entydiga regler för vid vilka händelser det ska flaggas med
vilken flagga.
När ska flaggan hissas respektive halas?

Kommunflaggan får alltid vara hissad, dag som natt. Detta gäller inte för den svenska
flaggan. Mellan den 1 mars och 31 oktober ska den svenska flaggan hissas kl. 8.00 och
halas vid solnedgången, dock senast kl. 21.00. Mellan den 1 november och den 28 (29)
februari ska flaggan hissas kl. 9.00 och halas vid solnedgången, dock senast kl. 21.00. För
övriga nationsflaggor gäller samma regler som för den svenska flaggan.
FN-dagen den 24 oktober, EU-dagen den 9 maj, samt dag för EU- parlamentsval, hissas
och halas FN-flaggan respektive EU-flaggan samtidigt som den svenska flaggan. Detta
gäller också när EU-flaggan hissas i samband med besök från EU-land.
I vilken ordning ska flaggorna hänga?

Den svenska flaggan har alltid högst status. Därefter kommer andra nationsflaggor i
fransk bokstavsordning. Om det flaggas med övriga nordiska nationsflaggor har den
svenska högst status och därefter kommer övriga länder i svensk bokstavsordning.
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Efter nationsflaggor kommer, i tur och ordning, FN-flaggan, EU-flaggan, flaggor för
andra förvaltningsområden eller liknande, regnbågsflaggan och avslutningsvis
kommunflaggan. FN-flaggan, EU-flaggan, regnbågsflaggan och kommunflaggan har med
andra ord alltid lägre status än alla nationsflaggor.
Kombinerad flaggning, det vill säga nationsflagga och till exempel föreningsflagga, ska
undvikas.
Flaggning vid dödsfall

När någon anställd eller förtroendevald i kommunen har avlidit ska flaggning om möjligt
ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska ske på
dödsdagen eller dagen för beskedet samt på dag för jordfästning om uppgift om
sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag.
Flaggning på halv stång vid stadshuset beslutas av kommunchefen eller i dennes frånvaro
av ställföreträdande kommunchef. Flaggning på halv stång i annan kommunal byggnad
beslutas av respektive sektorchef.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive
allmän flaggdag. För statsbegravningar ska centralt utfärdade bestämmelser följas.
Flaggning vid nationella manifestationer

Flaggning vid nationellt påkallade manifestationer får ske efter särskilt beslut av
kommunchef eller ställföreträdande kommunchef. Vid dessa tillfällen ska flaggning ske
vid stadshuset eller nya torget, alternativt vid båda dessa platser.
Regler som är allmänt vedertagna för korrekt flaggning

-

Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations
flaggor, placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång, varvid raden vid udda
stångantal börjar och slutar med en svensk flagga.

-

Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska (svenska, danska, finska,
norska, isländska) flaggor placeras flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från
heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga
mellan var och en av de övriga nationernas flaggor.

-

Dekorera gärna med den svenska flaggan. Det är tillåtet både inomhus och utomhus.
Se bara till att den får en värdig placering.

-

Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får därmed föras
endast en nations flagga på varje stång. Däremot kan vid festliga tillfällen så kallade
signalflaggor hissas under nationsflaggan.

-

Trasig flagga ska omedelbart repareras. Utsliten eller blekt flagga ska brännas.

-

Vid svenska högtider bör nationalflaggan hissas på samtliga mark-, tak- och fasadstänger.
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-

På fasadstång bör flaggan vid sorgebetygelse inhalas så långt att duken hänger ungefär
mitt på stången.

-

Svensk flaggduk får inte förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

-

En vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. Tänk på att
en vimpel är en trevlig dekoration. Ha gärna vimpeln hissad året runt.
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Flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads
kommun
Flaggning vid Stadshuset och nya torget

Svenska flaggan
-

På alla allmänna flaggdagar
Efter särskilt beslut av kommunchef eller ställföreträdande kommunchef

FN-flaggan
-

På FN-dagen den 24 oktober, hissas enbart på Nya Torget

EU-flaggan
-

På Europadagen den 9 maj
Vid val till EU
Efter beslut av kommunchef eller ställföreträdande kommunchef

Kommunflaggan
-

På Mariestads kommuns privilegiedag den 9 oktober

Svenskfinska flaggan
-

Sverigefinnarnas dag 24 februari. Flaggning ska ske på med tre svenska flaggor och
två sverigefinska flaggor

Andra nationsflaggor
-

Efter beslut av kommunchef eller ställföreträdande kommunchef

Vid utländsk representation
-

Svenska flaggan, EU-flaggan och besökande nations flagga

Prideflaggan
-

Flaggning ska ske på IDAHOT-dagen, den internationella dagen mot homofobi,
transfobi och bifobi, den 17 maj. Flaggning med pride-flaggan kan ske i kombination
med nationsflaggor.
I övrigt beslutar kommunchefen vid vilka pride-evenemang som kommunen ska
flagga med pride-flaggan (nationella alternativt lokala pride-evenemang).

Flaggning vid Karlsholme

-

Svenska flaggan, EU-flaggan samt de utländska nationsflaggor som turistchefen
beslutar.
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Flaggning vid hamnen

-

Svenska flaggan, EU-flaggan samt de utländska nationsflaggor som turistchefen
beslutar.

Flaggning vid södra infarten till Mariestad

Flaggning av företagsflaggor vid kommunens södra infart ska ske enligt upprättade avtal.
Verksamhet teknik ansvarar för flaggning och skötsel av närområdet. Avtalen om
företagsflaggor innefattar bland annat:
- Abonnemanget löper under två år. Utbyte av flaggor ska ske två gånger årligen. Flaggor
tillhandahålls av företaget.
- Kommunen har rätt att plocka bort flaggan då den är trasig.
Flaggning vid kommunens verksamhetsbyggnader

Svenska flaggan
-

På allmänna flaggdagar.
Efter eget (chefs) beslut.

Andra flaggor
-

Efter särskilt beslut av kommunchef eller ställföreträdande kommunchef

Flaggning vid Vallokaler

-

Vid allmänna val, vid val till EU samt folkomröstningar flaggas med svenska flaggan
vid vallokalerna.
Vid val till EU flaggas med EU-flaggan vid vallokalerna.
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Allmänna flaggdagar
På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas. På allmän flaggdag ska flaggning
ske på eller i anslutning till kommunens anläggningar. Flaggning ska inte ske då en
anläggning hålls helt stängd för säsongen, till exempel skolbyggnader.
Allmänna flaggdagar enligt förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar är:
Nyårsdagen
28 januari; Konungens namnsdag
12 mars; Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april; Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli; Kronprinsessans födelsedag
8 augusti; Drottningens namnsdag
Dag för val i hela riket till riksdagen
24 oktober; FN-dagen
6 november; Gustav Adolfs dagen
10 december; Nobeldagen
23 december; Drottningens födelsedag
Juldagen.
Utöver de på förhand beslutade flaggdagarna ovan, beslutar kommundirektören om det
ska flaggas och i så fall med vilken flagga.
Flaggning ska ombesörjas av nedan angiven personal:

Stadshuset och vid nya torget, Karlsholme, hamnen samt infarterna:
-

Den vaktmästare som sköter fastigheten (verksamhet teknik).

Kommunens verksamhetsbyggnader/institutioner:
-

Personal från respektive verksamhet. Respektive verksamhetschef/ansvarig
ansvarar för flaggning.

