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1. Inledning

Dessa riktlinjer reglerar flaggning på kommunens flaggstänger i Gislaveds kommun.
Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om
allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges
Nationaldag.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §2 ansvarar kommunfullmäktiges presidium för
kommunens officiella flaggning och bereder riktlinjer inom området.

2. Gislaved kommuns officiella flaggstänger

De fyra flaggstängerna framför Kommunhuset är Gislaveds kommuns officiella flaggstänger
och de har ett högt symbolvärde. Flaggning på dessa är därför mer restriktiv än på
kommunens övriga flaggstänger.
På de officiella flaggstängerna flaggar kommunen endast med:
• Svenska flaggan
• FN-flaggan
• EU-flaggan
• Pride-flaggan, för alla människors lika värde
• Nordiska flaggor
• Minoritetsflaggor
• Kommunvapnet
• Andra nationers flagga vid behov

3. Ansvarsfördelning för kommunens flaggstänger

Kommunen har ytterligare ett antal flaggstänger, utöver de officiella flaggstängerna.
Den som är ansvarig för flaggstängerna ska se till att flaggning sker utifrån gällande flaggregler
enligt europastandard och är också ansvarig för flaggstängernas utseende och funktion. Trasig
flagga ska omedelbart repareras eller bytas ut.
Tekniska förvaltningen ansvarar för de officiella flaggstängerna utanför Kommunhuset.
Rektor ansvarar för flaggstänger vid respektive skola.
Verksamhetsansvarig ansvarar för flaggning vid andra kommunala verksamheter och
anläggningar.

4. Flaggregler för den svenska nationsflaggan

Den svenska flaggan kom till på 1500-talet efter modell från danska Dannebrogen. Färgerna
är från riksvapnets tre gyllene kronor i blått fält. Vid flaggning på flaggstång ska flaggans längd
vara ¼ av stångens höjd (ex. stång 12 m = flagglängd 3 m.)

4.1. Tider för hissning och halning
1 mars-31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Under övrig del av året klockan 09.00.
Flaggan halas vid solnedgången, dock senast klockan 21.00.

4.2. Flaggors rangordning
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, d.v.s. man
bestämmer placeringen 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.
Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan och liknande.
Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på kommunens flaggstänger.

4.3. Flaggning på halv stång
Flaggning på halv stång sker som regel på dödsdagen eller dagen efter samt på
begravningsdagen. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas ner
omedelbart. Vid flaggning på halv stång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.
Flaggan hissas först i topp och sänks därefter till rätt höjd. När den halas ska den först i topp
och därefter omedelbart ner. Flaggning på halv stång har företräde framför allmänna
flaggdagar.
Valet av flaggstång styrs av den avlidnes arbetsplats i kommunen. Normalt flaggas på den
ordinarie arbetsplatsen alternativt på officiell flaggstång som finns på den ort som personen
hade sin ordinarie arbetsplats. För flaggning ansvarar i första hand områdesledningen för den
verksamhet där arbetstagaren till största delen var verksam. I andra hand ansvarar närmast
högre enhetsledare eller förvaltningsledning för flaggningen. Om offentlig flaggstång saknas på
området eller orten, så sker flaggning på de fyra flaggstängerna framför kommunhuset i
Gislaved. Detta gäller då dödsfall inträffat inom annan förvaltning, område eller ort där
offentlig flaggstång saknas, då ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller
nämnd/bolagsstyrelse har avlidit eller då anställd i kommunhuset har avlidit.

4.4. Allmänna flaggdagar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den 1 januari (nyårsdagen)
Den 28 januari (Konungens namnsdag)
Den 12 mars (Kronprinsessans namnsdag)
Påskdagen
Den 30 april (Konungens födelsedag)
Den 1 maj
Den 29 maj (Veterandagen)
Pingstdagen
Den 6 juni (Sveriges nationaldag och svenska
flaggans dag)
Midsommardagen
Den 14 juli (Kronprinsessans födelsedag)
Den 8 augusti (Drottningens namnsdag)
Dag för val till riksdagen (Andra söndagen i september vart fjärde år)
Den 24 oktober (FN-dagen)
Den 6 november (Gustav Adolfsdagen)
Den 10 november (Nobeldagen)
Den 23 december (Drottningens födelsedag)
Den 25 december (Juldagen)

Flaggning ska även ske vid tillfälliga Allmänna flaggdagar som beslutats av regeringen,
t.ex. Dag för Europaparlamentsvalet i Sverige.

5. Flaggningstillfällen

Gislaveds kommun ska utöver de allmänna flaggdagarna även flagga vid följande tillfällen:

5.1. De officiella flaggstängerna
5.1.1. Övriga flaggdagar
• Sverigefinnarnas dag den 24 februari.
• Internationella kvinnodagen den 8 mars.
• Europadagen den 9 maj.
• Pridefestival i Jönköpings stad.
• Avslutningsdag i de kommunala skolorna.
5.1.2. Placering av flaggor
•

FN-dagen ska flaggas med varannan svensk och varannan FN-flagga. För övriga
allmänna flaggdagar (se 4.4 Allmänna flaggdagar) flaggas endast med den svenska
flaggan.

•

Då Gislaveds kommun har erhållit status som finskt förvaltningsområde sker flaggning
under sverigefinnarnas dag genom att flagga med varannan sverigefinsk och varannan
svensk flagga.

•

Internationella kvinnodagen ska flaggas endast med den svenska flaggan.

•

Jönköpings Pridefestival ska flaggas med varannan svensk och varannan Pride-flagga
under de dagar festivalen pågår.

•

Dagen för val till Europaparlamentet samt Europadagen ska flaggas med varannan
svensk och varannan EU-flagga.

•

Övriga dagar som inte är reglerade ska kommunens officiella flaggstänger flaggas med
kommunvapnet.

5.1.3. Vid särskild händelse
• Vid utländskt besök hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige hissas aktuell nations
flagga tillsammans med svenska flaggor framför Kommunhuset enligt regler för
flaggning med utländska flaggor (se 4.2 Flaggors rangordning). Vid besök hos andra
nämnder sker flaggning genom särskilt beslut av kommundirektör efter ansökan av
ansvarig för besöket.
•

Vid dödsfall och begravning ska flaggning ske på halv stång på dödsdagen eller dagen
efter då aktiv ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller
nämnd/bolagsstyrelse har avlidit (Se 4.3 Flaggning på halv stång).

•

Vid större katastrofer som drabbar kommunen beslutar kommundirektören om
flaggning på halv stång ska ske.

•

Då flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen.

5.2. Övriga flaggstänger
Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor,
äldreboenden och fritidsanläggningar. Verksamheterna sköter själva flaggningen. Om svenska
flaggan inte är hissad ska Gislaveds kommuns flagga vara hissad vid alla kommunala
verksamheter. I övrigt gäller nedan:
•

Vid avslutningsdag i de kommunala skolorna bör det flaggas med den svenska flaggan.
Rektor vid de respektive skolorna beslutar i övrigt om flaggning vid respektive skola.

•

När en anställd avlider bör enheten flagga på halv stång vid den avlidnes arbetsplats
efter beslut av enhetschef.

•

Om elev vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens
boenden eller boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva
besluta om flaggning på halv stång.

•

Vid val till Europaparlamentet och vid val till riksdagen ska flaggning ske med svenska
flaggan vid varje vallokal som har flaggstång. Ansvarig för detta är valnämnden.

6. Beställning av flaggning

Om en situation uppstår som inte är reglerad i dessa riktlinjer är det kommundirektören
som beslutar om flaggning ska ske. Beställning av flaggning görs hos tekniska förvaltningen.

7. Övrig information

Gislaveds kommuns flaggor för de officiella flaggstängerna förvaras på tekniska förvaltningen.
Flaggor till övriga flaggstänger i kommunen förvaras hos respektive verksamhet.
Vid utfärdade vädervarningar med stark vind hissas inte flaggor vid Gislaveds kommuns
officiella flaggstänger då det medför stora risker för skador på flaggor och stänger.

