VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

Policy för flaggning i Västerviks kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2005-10-27 § 170

Denna policy gäller för av kommunen ägda eller förvaltade flaggstänger.
Regler för flaggning – en sammanfattning
(efter tillstånd av Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans
dag)
Allmänt
I vårt land finns inga allmängiltiga föreskrifter för flaggning. Inom
försvarsmakten finns dock fastställda regler för när flaggan skall hissas
och nedhalas. Statliga och kommunala myndigheter m.fl. tillämpar sedan
gammalt de för försvarsmakten gällande reglerna, vilka också finns
angivna i almanackor m.m.
Normal tidtabell för flaggning
Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl 8.00.
Tiden 1 november – 28 (29) februari hissas flaggan kl 9.00.
Under hela året skall flaggan nedhalas vid solens nedgång dock senast
21.00.
Vimpel får vara hissad dygnet runt.
Allmänna flaggdagar
•

Nyårsdagen

•

28 januari

Konungens namnsdag

•

12 mars

Kronprinsessans namnsdag

•

Påskdagen

•

30 april

•

1 maj

•

Pingstdagen

Konungens födelsedag

•

6 juni

•

Midsommardagen

•

14 juli

Kronprinsessans födelsedag

•

8 augusti

Drottningens namnsdag

•

Dag för val i hela riket till riksdagen (rekommenderas att flagga även då

Sveriges nationaldag

valdagar skulle vara skilda åt samt vid EU-val och folkomröstning
•

24 oktober

FN-dagen

•

6 november

Gustav Adolfdagen

•

10 december

Nobeldagen

•

23 december

Drottningens födelsedag

•

25 december

Juldagen

Europaanknutna tillfällen då flaggning med Europaflagga kan bli
aktuell
•

7 februari

Dagen

för

Maastrichtfördragets

undertecknande

(1992)
•

25 mars

Dagen för Romfördragets undertecknande (1957)

•

9 maj

Europadagen

•

Dag för val till Europaparlamentet

•

Vid besök från andra länder inom EU

Beslut om flaggning vid Europaanknutna tillfällen beslutas av kommunchefen.
Vid beslut om flaggning vid Europaanknutna tillfällen skall flaggning ske på
Rådhuset i Västervik.
Nordenanknutet tillfälle då flaggning med de nordiska flaggorna kan
bli aktuell
•

23 mars

Nordens dag

Beslut om flaggning vid Nordenanknutna tillfällen beslutas av kommunchefen.
Vid beslut om flaggning vid Nordenanknutna tillfällen skall flaggning ske
vid Nordens plats i Västervik.
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Utländsk flaggning
Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får alltså
föras endast en nations flagga på varje stång. Man bör ej heller hala ner
ett lands flagga och ersätta denna med flagga från ett annat land.
Flaggning vid dödsfall och begravning
Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på ”halv stång” vilket begrepp
närmast hänför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på
stången.
Vid flaggning på ”halv stång” på fristående flaggstång skall flaggan vara
hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan skall först hissas i topp och
omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner skall
den först hissas i topp.
Flaggningen på ”halv stång” sker i regel vid följande tillfällen:
Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då
jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i
topp varefter den halas ner omedelbart eller vid ordinarie tid.
Vid flaggning på ”halv stång” i samband med kunglig persons jordfästning,
sker dock flaggningen på ”halv stång” hela dagen.
I samband med statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur
flaggningen skall ske. Om flaggningen råkar sammanfalla med allmän
flaggdag, äger flaggning på ”halv stång” företräde.
Internationell flaggning
Klara och entydiga bestämmelser för internationell flaggning saknas. Två
grundregler har dock internationell karaktär:
1. Det egna landets flagga skall alltid inneha förnämsta platsen och får ej
undanskjutas till förmån för annan nations flagga.
2. Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter ett
visst system. De utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning med
ländernas franska namn. Man kan också använda ländernas svenska
namn, vilket främst gäller då flaggning avser nordiska flaggor.
Flaggornas inbördes placering beror på antalet flaggstänger (se bilaga).
Ceremoniell flaggning på fordon
Vid ceremoniell flaggning på fordon gäller särskilda regler. Det är ytterst
noga att rätt flaggor används på fordon och att flaggorna placeras rätt.
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Bruket av personliga statschefsflaggor måste ägnas särskild
uppmärksamhet. Utrikesdepartementet kan lämna upplysningar i fråga om
vilka flaggor som skall användas.
Kommun och länsflagga
Kommun- och länsflagga används efter samma principer som gäller för
den svenska flaggan. Dock skall dessa flaggor alltid placeras efter
nationsflaggor i honnörshänseende.
FN och EU- flagga
Dessa båda flaggor är att betrakta som en högre rangens
organisationsflaggor. Dock skall alltid FN-flaggan placeras före EU-flaggan
i honnörshänseende.
Företags- och föreningsflaggor
Dessa flaggor har inte samma status som nation, läns- eller
kommunflaggor. Därmed gäller ej samma regler för dem. Skulle dessa
flaggor placeras tillsammans med nation, läns- eller kommunflaggor får de
under inga omständigheter placeras bättre än dessa. De skall alltid
placeras ytterst.
Övrig flaggning
Beslut om övrig flaggning fattas av kommunchefen.
Flaggans skötsel och handhavande
Svenska flaggan är en nations symbol och skall därför skötas med omsorg
och respekt. Man skall vara noga med att hålla flaggan hel och ren samt
undvika att använda flaggan när dess färger är blekta. Det är bättre att inte
flagga alls än använda en flagga som är i dåligt skick. Om en flagga inte
längre är i användbart skick bör den brännas.
Övrigt
För användning av flaggan i s.k. näringsverksamhet gäller särskilda regler,
vilka finns i SFS 1970:498 med ändringar i SFS 1973:498.
Flaggan får inte utan särskilt tillstånd användas i kommersiell verksamhet.
Tillstånd utfärdas av kommerskollegium.
Den svenska flaggan får ej heller användas som beklädnad på bord, stolar
eller bänkar och skall ej heller användas som förhänge för dörrar eller
liknande.
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