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1 Regler för kommunal flaggning
Dessa regler fastställer när Sundsvalls kommuns anläggningar med flaggstänger
ska flagga, samt vilka allmänna flaggregler som gäller för kommunens
förvaltningar och bolag. Reglerna utgår ifrån Lag om Sveriges flagga (SFS
1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt
Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.
1.1

Allmänna flaggregler

1.1.1 Hissning och halning
1 mars- 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. 1 november – 28 (29) februari hissas
flaggan kl. 09.00. Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast
klockan 21.00.
1.1.2 Internationella besök
Vid internationella besök hissas svensk flagga och gästande lands flagga. Den
svenska flaggan placeras i mitten vid ett udda antal flaggstänger och på den
heraldiskt högra1 av de två mittre stängerna vid ett jämnt antal flaggstänger. Det
gästande landets flagga placeras på den heraldiskt vänstra. Övriga stänger flaggas
med svenska flaggor.
Vid flera gästande länder så placeras den svenska flaggan i mitten respektive på
den heraldiskt högra av de två mittre stängerna och gästande nationsflaggor
placeras i bokstavsordning efter ländernas namn på svenska omväxlande till
heraldisk vänster och höger.
Om antalet flaggstänger överstiger antalet representerade nationer så placeras
svenska flaggan på resterande flaggstänger. Om besöket är från ett EU-land
flaggas även med EU-flaggan efter övriga länders flaggor i ordningen enligt ovan.

Begreppen heraldisk höger och heraldisk vänster förklaras enklast så, att om man ställer sig med
ryggen mot den plats eller det föremål som ska flaggsmyckas, så har man heraldisk höger på sin
högra sida och heraldisk vänster på sin vänstra sida.
1
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1.1.3 Dödsfall och begravning
Flaggning bör ske på dödsdagen eller dagen efter dödsdagen och på
begravningsdagen. På begravningsdagen bör flaggan vara på halv stång fram till
dess att begravningen är över.
Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp, för att sedan
omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd. När flaggan tas ner hissas flaggan först i topp
för att sedan halas ända ner.

2 Flaggning utanför Sundsvalls kommunhus
Flaggning utanför Sundsvalls kommunhus utförs av servicecenter kontorsservice.
Följande dagar ska Sundsvalls kommunhus flagga:
2.1

Allmänna flaggdagar i Sverige
1 januari
28 januari
12 mars
Rörlig
30 april
1 maj
Rörlig
29 maj
6 juni
Rörlig
14 juli
8 augusti
Rörlig
24 oktober
6 november
10 december
23 december
25 december

Nyårsdagen
Konungens namnsdag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdag
Veterandagen
Sveriges nationaldag och svenska flaggans
dag
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen (andra söndagen i
september var fjärde år)
FN-dagen
Gustaf Adolfsdagen
Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen
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Svenska flaggan hissas på samtliga fyra flaggstänger. På FN-dagen den 24 oktober
hissas svenska flaggan på den heraldiskt högra av de två mittstängerna, FNflaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor i övrigt.
2.2 Europadagen 9 maj
På Europadagen den 9 maj flaggas med svensk flagga på den heraldiskt högra av
de två mittre stängerna, EU-flaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor
i övrigt.
2.3 Nationella minoriteters nationaldagar
I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som
nationella minoriteter och flaggning sker på deras respektive nationaldag enligt
följande:
-

6 februari: samernas nationaldag
24 februari: sverigefinnars nationaldag
8 april: romernas nationaldag
15 juli: tornedalingarnas nationaldag

Den judiska minoriteten har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga. Därför
sker ingen flaggning för denna grupp tills vidare. Inga internationella flaggor
hissas vid besök som sammanfaller med dessa dagar.
2.4 Internationella besök
Se allmänna flaggregler för internationella besök 1.1.2 ovan.
2.5 Dödsfall och begravning
Vid dödsfall och begravning flaggas med svenska flaggan på halv stång:
-

då anställd i kommunhuset har avlidit
då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller
nämnd har avlidit

Berörd förvaltningschef/nämndsordförande ansvarar för att flaggning beställs till
kontorsservice.
Se allmänna flaggregler för dödsfall och begravning 1.1.3 ovan.
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2.6 Andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommundirektör
Utöver ovan nämnda flaggtillfällen beviljas flaggning enligt särskilt beslut av
kommundirektör. Ansökan ska vara kommundirektör tillhanda senast tre veckor
innan aktuell flaggdag.
2.7 Övrig tid
Övrig tid flaggas med Sundsvalls kommuns logotypflaggor.

3 Flaggning framför stadshuset
Flaggning framför stadshuset utförs av stadsbyggnadskontorets gatuavdelning.
Följande dagar sker flaggning:
3.1 Allmänna flaggdagar i Sverige
För att se när de inträffar se sidan allmänna flaggdagar 2.1 ovan. Svenska flaggan
hissas på samtliga stänger. På FN-dagen den 24 oktober hissas svenska flaggan på
den heraldiskt högra2 av de två mittstängerna, FN-flaggan på den heraldiskt
vänstra och svenska flaggor i övrigt.
3.2 Europadagen 9 maj
På Europadagen den 9 maj flaggas med svensk flagga på den heraldiskt högra av
de två mittre stängerna, EU-flaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor
i övrigt.
3.3 Internationella besök
Se allmänna flaggregler för internationella besök 1.1.2 ovan.
3.4 Andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommundirektör
Utöver ovan nämnda flaggtillfällen beviljas flaggning enligt särskilt beslut av
kommundirektör. Ansökan ska vara kommundirektör tillhanda senast tre veckor
innan aktuell flaggdag.
3.5 Övrig tid
Övrig tid flaggas med Sundsvalls kommuns logotypflaggor.

Begreppen heraldisk höger och heraldisk vänster förklaras enklast så, att om man ställer sig med
ryggen mot den plats eller det föremål som ska flaggsmyckas, så har man heraldisk höger på sin
högra sida och heraldisk vänster på sin vänstra sida.
2
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4 Flaggning vid väg 562 i centrala Sundsvall
Flaggning vid väg 562 i centrala Sundsvall utförs av stadsbyggnadskontorets
gatuavdelning.
4.1 Evenemang
Flaggning sker vid evenemang efter godkännande av kommundirektör.
4.2 Andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommundirektör
Utöver ovan nämnda flaggtillfälle beviljas flaggning enligt särskilt beslut av
kommundirektör. Ansökan ska vara kommundirektör tillhanda senast tre veckor
innan aktuell flaggdag.
4.3 Övrig tid
Övrig tid flaggas med Sundsvalls kommuns logotypflaggor.

5 Flaggning vid övriga kommunala anläggningar
För övriga anläggningar som hör till kommunens förvaltningar eller bolag utförs
flaggning av respektive vaktmästare om inte annat överenskommits. Chef för
respektive anläggning beslutar och ansvarar för när flaggning ska ske och att
gällande lagar och förordningar följs.

6 Reglernas tillämpning
Beslut om reglernas tillämpning i övrigt fattas av kommundirektören.

Åsa Bellander
Kommundirektör
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