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1. Syfte  

Den svenska flaggan har ett stort värde och är den främsta symbolen för Sverige. Flaggan är 

för många en markering för demokrati och frihet. Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra 

ramarna för att kommunens flaggning på de kommunala flaggstängerna utförs på ett 

enhetligt och korrekt sätt. Vägledningen gäller nationsflaggor, Falkenbergs kommuns 

profilflaggor och övriga flaggtyper. 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Denna riktlinje är förenlig med lagstiftning genom förordningen (1982:270) om allmänna 

flaggdagar och lag (1982:269) om Sveriges flagga. 

3. Riktlinje   

3.1 Flaggstängerna vid Stadshuset – officiella kommunala flaggstänger 
Falkenbergs kommuns officiella flaggstänger är flaggstången på Rådhustorget samt de två 

flaggstängerna på Stadshusets innergård. Falkenbergs kommuns profilflaggor ska vara 

hissade i de två flaggstängerna på Stadshusets innergård varje dag, dygnet runt. 

Flaggstången på Rådhustorget ska endast användas på allmänna svenska flaggdagar (3.3) 

och vid övrig flaggning (3.4).  

 

3.2 Kommunala flaggstänger 
Falkenbergs kommuns kommunala flaggstänger är flaggstänger på allmänna platser och vid 

kommunala inrättningar så som kommunala skolor eller särskilda boenden. Falkenbergs 

kommuns profilflaggor ska vara hissade varje dag, dygnet runt. Efter överenskommelse med 

Destination Falkenberg AB kan även Falkenbergs kommuns platsvarumärkesflagga vara 

aktuell istället för, eller tillsammans med, Falkenbergs kommuns profilflagga. 

 

3.3 Allmänna svenska flaggdagar 
Allmänna svenska flaggdagar följer: 

 

- 1 januari – Nyårsdagen.  

- 28 januari – Konungens namnsdag. 

- 12 mars – Kronprinsessans namnsdag. 

- Påskdagen.  

- 30 april – Konungens födelsedag.  

- 1 maj – Arbetarrörelsens högtidsdag.  

- 29 maj – Veterandagen.  

- Pingstdagen. 

- 6 juni – Svenska nationaldagen och svenska flaggans dag. 

- Midsommardagen.  

- 14 juli – Kronprinsessans födelsedag.  

- 8 augusti – Drottningens födelsedag.  

- Valdagen till Sveriges riksdag.  

- 24 oktober – FN-dagen.  
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- 6 november – Gustaf Adolfdagen.  

- 10 december – Nobeldagen.  

- 23 december – Drottningens födelsedag.  

- 25 december – Juldagen. 

 

3.4 Övrig flaggning 
Utöver de allmänna svenska flaggdagarna ska Falkenbergs kommun anordna kommunal 

officiell flaggning på Rådhustorget med svenska flaggan vid följande tillfällen: 

 

- 8 mars – Internationella kvinnodagen. 

- Examensdagen för gymnasieskolorna (studenten). 

- Valdagen till kommunfullmäktige. 

 

Falkenbergs kommun ska anordna kommunal officiell flaggning på Rådhustorget med EU-

flaggan vid följande tillfälle: 

 

- Valdagen till Europaparlamentet. 

 

Falkenbergs kommun ska anordna kommunal officiell flaggning på Rådhustorget med 

Pride-flaggan vid följande tillfälle: 

 

- Dagarna för Falkenberg Pride. 

 

Vid officiella besök i Falkenberg från utländska kommuner eller motsvarande ska aktuellt 

lands flagga eller motsvarande vara hissad jämte den svenska flaggan på flaggstängerna på 

Stadshusets innergård. Flagga i flaggstången på Rådhustorget ska i sådana fall inte vara 

hissad, under förutsättning att det inte är en allmän flaggdag eller att det av andra skäl 

flaggas.  

 

3.5 Allmänna flaggregler 
Falkenbergs kommuns profilflaggor och övriga flaggor får vara hissade dygnet runt. 

Svenska flaggan eller andra nationsflaggor hissas klockan 08.00 och halas vid solens 

nedgång, dock senast klockan 21.00. Perioden 1 november till den 28 (29) februari hissas 

flaggan tidigast klockan 09.00. 

 

Flaggning vid sorgetillfällen har företräde för flaggning vid allmänna svenska flaggdagar 

och övrig flaggning. Flaggstängerna på Stadshusets innergård ska inte flagga under aktuell 

tid som det flaggas för sorgetillfällen på flaggstången på Rådhustorget.  

 

All flaggning sker kostnadsfritt. 
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3.6 Flaggning vid sorgetillfällen 
Flaggning kan ske vid sorgetillfällen som berör kommunorganisationen, hela kommunen 

eller nationen. Vid nationella sorgetillfällen ska flaggning ske på samtliga kommunala 

flaggstänger. Vid flaggning på halv stång på Falkenbergs kommuns officiella flaggstänger 

gäller flaggning på flaggstången på Rådhustorget. 

 

I händelse av att kommunanställd avlider ska, efter godkännande av den avlidnes anhöriga, 

verksamheten flagga på halv stång. För personal med arbetsplats i Stadshuset ska flaggning 

ske på Rådhustorget. Flaggning kan ske på dödsdagen eller dagen efter dödsdagen samt på 

begravningsdagen. Den avlidnes närmsta chef svarar för att informera om flaggning.  

 

I händelse av att förtroendevald med pågående kommunala uppdrag avlider ska, efter 

godkännande av den avlidnes anhöriga, Falkenbergs kommun anordna flaggning på halv 

stång på Rådhustorget.  

 

3.7 Beslut om flaggning 
En förutsättning för flaggning utöver i detta dokument angivna tillfällen är att besöksvärden 

eller arrangören lämnar in en förfrågan till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 

avdelning i fråga om officiell kommunal flaggning (Stadshusets innergård och 

Rådhustorget), eller till berörd verksamhet i andra fall, för beslut. Förfrågningar om 

flaggning ska hanteras i den ordning de inkommer. 

 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar om officiell kommunal flaggning. I andra hand 

beslutar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om flaggning, följt av kommunstyrelsens 2:e 

vice ordförande. Flaggning på övriga flaggstänger tillhörande kommunala inrättningar 

beslutas av berörd verksamhet, efter beaktande av bestämmelserna i detta styrdokument. 

 

3.8 Värdegrund för tillåten flaggning 
För flaggning på Falkenbergs kommuns flaggstänger krävs att det finns ett tydligt syfte med 

flaggningen samt att organisationen som står bakom densamma respekterar de 

medborgerliga fri- och rättigheterna och allas lika värde. Föreningar, företag, organisationer 

eller specifika evenemang som söker om möjlighet att flagga på kommunala flaggstänger 

ska vila på en grund som är förenlig med kommunens värderingar. 

4. Definitioner och avgränsningar  

Med officiell kommunal flaggning avses flaggning på flaggstängerna på Stadshusets 

innergård samt på Rådhustorget. Riktlinjen gäller för kommunens nämnder och helägda 

bolag. Delägda bolag ska i möjligaste mån följa riktlinjen. 

 

Med kommunala flaggstänger avses flaggstänger på allmänna platser och vid kommunala 

inrättningar så som kommunala skolor eller särskilda boenden, med undantag för flaggning 

vid havsbad. 

 

Med Falkenbergs kommuns profilflaggor avses kommunens verksamhetsflaggor.  
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5. Ansvar och uppföljning 

Kommunstyrelsen ansvarar för flaggning på Falkenbergs kommuns officiella flaggstänger. 

Kultur-, fritids- och tekniknämnden ansvarar för flaggning på övriga kommunala 

flaggstänger på allmän plats. Berörda verksamheter, exempelvis skolor under barn- och 

utbildningsnämnden eller särskilda boenden under socialnämnden, ansvarar för flaggning på 

kommunala flaggstänger tillhörande dessa inrättningar.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för Falkenbergs kommuns profilflaggor. Destination 

Falkenberg AB ansvarar för Falkenbergs platsvarumärkesflaggor.  

 

Securitas svarar för officiell kommunal flaggning (Stadshusets innergård och Rådhustorget) 

efter beställning från kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjen och eventuella revideringar av densamma. 


