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Bakgrund
§1

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet,
deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Vänersborgs kommun
har i egenskap av offentlig organisation ett behov att genomföra flaggning för att
därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar
samt andra högtidliga tillfällen.

Officiella flaggstänger
§2

Vänersborgs kommuns officiella flaggstänger som Vänersborgs kommuns
Gatuenheten ansvarar för finns vid:
 Kommunhuset
 Plantaget (centrala torget)
 Gågatan (gågatukrysset)
 Vänersborgs museum
 Sanden
 Vänorten (Järnvägsbacken)
Kommunägda flaggstänger förekommer vid särskilda boende för äldre och skolor
i Vargön, Brålanda, Frändefors och Väne Ryr. De särskilda boendena för äldre
och skolorna ansvarar själva för flaggningen, som rekommenderas att i möjligaste
mån följa förskrivna flaggregler.
Vänersborgs kommun har sex stycken flaggstänger i Brålanda, längst Storgatan,
som sköts av Företagarföreningen. Företagarföreningen rekommenderas att i
möjligaste mån följa föreskrivna flaggregler.
Flaggstängerna vid Vargöns bibliotek förvaltas av Vänersborgs kommun, Arena
Fritid och ska i möjligaste mån följa föreskrivna flaggregler.

Allmänna flaggdagar
§3

Flaggning med svenska flaggan, ska ske vid allmänna flaggdagar som är följande:
 1 januari – Nyårsdagen
 28 januari – Konung Carl XVI Gustafs namnsdag
 12 mars – Kronprinsessan Victorias namnsdag
 Påskdagen
 30 april – Konung Carl XVI Gustafs födelsedag
 1 maj
 Pingstdagen
 6 juni – Sveriges nationaldag
 Midsommardagen
 14 juli – Kronprinsessan Victorias födelsedag
 8 augusti – Drottning Silvias namnsdag
 Andra söndagen i september under valår – Dag för val till riksdagen
 24 oktober – FN-dagen
 6 november – Gustav Adolfsdagen
 10 december – Nobeldagen
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23 december – Drottning Silvias födelsedag
25 december – Juldagen

Särskilda flaggdagar
§4

Beslut om flaggning gällande särskilda flaggdagar fattas av kommundirektören
eller den som tjänstgör i dennes ställe.
Vänersborgs kommun har följande lokala flaggdagar:











8 mars – Internationella kvinnodagen
23 mars – Nordens dag
9 maj – Europadagen
17 maj – Norges nationaldag
5 juni – Danmarks grundlagsdag
9 juni – Ålands självstyrelsedag
17 juni – Islands nationaldag
21 juni – Grönlands nationaldag
29 juli - Färöarnas nationaldag
6 december - Finlands självständighetsdag

Flaggning vid vallokaler på valdagen får ske frivilligt.

Flaggning vid dödsfall och begravning
§ 5 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 den dag för jordfästning
om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en
arbetsdag.
Om permanent boende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning vid boendet om flaggstång finns.
Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång. Detta innebär att flaggan på
fristående stång ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd, på fasadstång till
mitten av stången. Då flaggan hissas ska den först gå i topp och därefter
omedelbart sänkas till angiven höjd. Så snart begravningen är avslutad hissas
flaggan i topp varefter den omedelbart halas ner eller förblir i topp till ordinarie
tid för nedhalning.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive allmän flaggdag.
För statsbegravningar ska centralt utfärdade bestämmelser följas.
Endast nationsflaggan hissas på halv stång – ej vimpel, EU-flaggan, företags- eller
föreningsflaggor.
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Regler
§6

Från 1 mars till och med 31 oktober gäller:
 Flaggan hissas klockan 08.00
 Flaggan halas ner vid solnedgången dock senast klockan 21.00
Från 1 november till och med 28(29) februari:
 Flaggan hissas klockan 09.00.
 Flaggan halas ned vid solnedgången dock senast klockan 21.00
Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.
På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas.
Flaggning ska inte ske då en anläggning hålls stängd för säsongen, till exempel
skolbyggnader.
Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång.
Flaggan ska vara hel och ren och med färgerna i behåll.

Övriga regler gällande rangordning m.m.
7§

Vid flaggning på flera flaggstänger används begreppen heraldiskt höger och
heraldiskt vänster.
Vid internationell flaggning intar
svenska flaggan alltid hedersplatsen. Övriga nationsflaggor hissas i
bokstavsordning från hedersplatsen
och utåt enligt ländernas namn på
svenska.
Flaggorna hissas varannan till
heraldiskt höger och varannan till
heraldiskt vänster, det vill säga placeringen bestäms stående framför
stängerna med ryggen mot byggnaden.
Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan på den mittersta stången.
Är antalet flaggstänger jämna hissas svenska flaggan på flaggstången närmast till
höger från mitten (betraktandes med ryggen mot byggnaden). Om det behövs, hissas svenska flaggor på de yttersta flaggstängerna för att de inte ska stå tomma.
Vid flaggning med olika typer av flaggor ser rangordningen ut på följande sätt:
Nationsflagga, FN-flagga, EU-flagga, landskapsflagga, länsflagga och kommunflagga.
Kombinerad flaggning, det vill säga nationsflagga och till exempel
föreningsflagga ska undvikas.
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