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1. Inledning 
1.1 Omfattning 
Riktlinjerna gäller för Stenungsunds kommun och kommunala bolag avseende officiella 
flaggstänger och övriga flaggstänger i kommunens och kommunala bolags ägo.  
 
Vid mycket hård vind behöver flaggning enligt denna riktlinje inte ske. 

1.1.1 Officiella flaggstänger i Stenungsund 
Kommunens officiella flaggstänger finns vid Kommunhuset, Kulturhuset Fregatten samt 
Stenungsund Arena. 

1.1.2 Övriga flaggstänger i Stenungsund 
Övriga flaggstänger i Stenungsunds kommun finns vid kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden med flera.  

2. Syfte 
Syftet är att säkerställa att kommunal flaggning utförs på ett enhetligt sätt i kommunen, i 
enlighet med lagar och förordningar.  

3. Förhållningssätt 
3.1 Lagar, förordningar och rekommendationer 
Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 
1982:269, Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, rekommendationer från 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets riktlinjer för flaggning.  

3.2 Flaggningstider svenska flaggan 
I Stenungsund flaggas enligt följande:  

• Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan ca klockan 08.00. 
• Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan ca klockan 09.00. 
• Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, dock senast klockan 21.00. 
• Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solnedgång. 

3.3 Utseende och hantering 

3.3.1 Flagga 
Svenska flaggor i Stenungsunds kommun ska vara utformade i enlighet med de lagar och 
förordningar gällande flaggans utseende (storleksförhållanden, färg) som anges i Lagen om 
Sveriges flagga, SFS 1982:269 och Riksarkivets riktlinjer för flaggning.  
 
Som nationssymbol ska flaggan behandlas med respekt. Den skall hissas ordentligt i topp mot 
flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång. 
Flaggan skall vara hel och ren och med färgerna i behåll. Även när flaggan är uttjänt bör den 



 
 

behandlas med respekt, en gammal flagga ska inte ligga och skräpa eller användas till annat 
och den får inte heller slängas i soporna.  

3.3.2 Vimpel 
I Stenungsunds kommun flaggas inte med vimplar. När det inte flaggas med svenska flaggan 
flaggas med kommunflaggan alternativt står flaggstången tom.   

3.3.3 Flaggstång 
För flaggstången i sig finns inga officiella bestämmelser. Stångens färg är vanligtvis vit och 
knoppen förgylld.  

4. Flaggdagar 
Nedan anges flaggdagar i Stenungsunds kommun. Flaggningen avser kommunens officiella 
flaggstänger. Under punkt 4.3 anges flaggning vid övriga kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden med flera.  

4.1 Allmänna flaggdagar 
Svenska flaggan hissas på samtliga flaggstänger på av riksdagen fastställda allmänna 
flaggdagar:  

• 1 januari – nyårsdagen 
• 28 januari – konungens namnsdag 
• 12 mars – kronprinsessans namnsdag 
• Påskdagen 
• 30 april – konungens födelsedag 
• 1 maj 
• Pingstdagen 
• 29 maj – Veterandagen 
• Dagen för valet till Europaparlamentet 
• 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. 
• Midsommardagen 
• 14 juli – kronprinsessans födelsedag 
• 8 augusti – drottningens namnsdag 
• Dag för val till riksdagen 
• 24 oktober – FN-dagen 
• 6 november – Gustav Adolfsdagen 
• 10 december – Nobeldagen 
• 23 december – drottningens födelsedag 
• 25 december – Juldagen 

4.2 Flaggdagar utöver allmänna flaggdagar 
Utöver de allmänna flaggdagarna har kommunen möjlighet att flagga för specifika dagar eller 
händelser. Nedan anges Stenungsund kommuns övriga flaggdagar. Vid flaggning med jämnt 
antal flaggstänger hissas svenska flaggan på flaggstången närmast till höger från mitten, 
stående med ryggen mot byggnaden. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan 
på hedersplatsen (den mittersta stången). Flaggdagar kommunflaggan flaggas tillsammans 
med andra flaggor än svenska flaggan intar kommunflaggan svenska flaggans plats.  



 
 

4.2.1 Inofficiella flaggdagar 
• 8 mars, Internationella kvinnodagen 

Flaggas med svenska flaggan och kommunflaggan. Där en flaggstång finns flaggas 
svenska flaggan. 
 

• 9 maj, EU-dagen 
Flaggas med svenska flaggan och EU-flaggan. Där en flaggstång finns flaggas EU-
flaggan. 
 

• HBTQ-dagen 
Flaggas med kommunflaggan och regnbågsflaggan. Där en flaggstång finns flaggas 
regnbågsflaggan. 
 

• West Pride 
Flaggas med kommunflaggan och regnbågsflaggan. Där en flaggstång finns flaggas 
regnbågsflaggan. 

4.2.2 Internationellt besök 
Flaggning vid internationella besök sker på den aktuella arbetsplatsen. Stenungsunds kommun 
flaggar inte med andra länders nationsflaggor, flaggning sker med svenska flaggan.  

4.2.3 Dödsfall/begravning 
Om förtroendevald, anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn avlider flaggas på halv stång. 
Flaggningen ska ske på den aktuella arbetsplatsen på dödsdagen eller dagen efter samt vid 
begravning.  
 
Om dödsfall eller begravning infaller på allmän flaggdag har flaggning på halv stång 
företräde.  
 
Vid flaggning i samband med kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång hela dagen. 
Vid statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för flaggning.  
 
Vid landssorg kan flaggas på halv stång på flera flaggstänger om sådana finns, annars gäller 
flaggning på huvudflaggstången, övriga flaggstänger står tomma.  

4.2.4 Val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 
Vid val hissas svenska flaggan och kommunflaggan. Där en flaggstång finns flaggas svenska 
flaggan.  

4.2.5 Val till Europaparlamentet 
Vid val hissas svenska flaggan och EU-flaggan. Där en flaggstång finns flaggas EU-flaggan. 

4.2.6 Flaggning utöver nämnda flaggdagar 
När ingen särskild flaggning råder flaggas kommunflaggan på kommunens samtliga officiella 
flaggstänger. På övriga kommunala anläggningar flaggas med kommunflaggan, alternativt 
står stången tom.  
 



 
 

4.3 Flaggning vid övriga kommunala anläggningar såsom skolor, 
äldreboenden med flera 
Flaggning på kommunens övriga flaggstänger sker enligt följande: 

• Vid dödsfall på den egna arbetsplatsen (anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn). 
• Vid internationella besök. 
• Vid skolavslutning (avser kommunala skolor).  
• Vid speciella tillfällen som beslutas av respektive chef. 
• Allmänna flaggdagarna, förutsatt att de infaller på ordinarie arbetsdag. Flaggning sker 

endast under ordinarie arbetstider, vilket innebär att tider för hissning och halning kan 
skilja sig från de officiella flaggstängerna. Anläggningar som alltid har bemanning 
flaggar även helger och röda dagar. 

• Chef över respektive kommunal anläggning beslutar om enheten ska flagga på övriga 
flaggdagar utöver allmänna flaggdagar. Flaggningen ska dock vara konsekvent och 
sker endast förutsatt att de infaller på ordinarie arbetsdag. Flaggning sker endast under 
ordinarie arbetstider, vilket innebär att tider för hissning och halning kan skilja sig från 
de officiella flaggstängerna. Anläggningar som alltid har bemanning flaggar även 
helger och röda dagar. 

 
Undantaget från detta är flaggstången i gästhamnen på baksidan av kommunhuset som endast 
flaggas med gästhamnsflaggan under säsong, vanligtvis under perioden 1 april till och med 31 
oktober. Övrig tid står flaggstången tom. Även flaggning vid större projekt som kommunen 
utför är undantaget från detta. Flaggning sker endast med kommunflaggan.  
 

4.4 Om flaggdag utöver allmänna flaggdagar infaller samma dag som 
allmän flaggdag 
Om flaggdag utöver allmänna flaggdagar infaller samma dag som allmän flaggdag 
kombineras de två flaggdagarnas flaggning där fler än en stång finns. Där en stång finns har 
allmän flaggdag och svenska flaggan företräde.  
 
Undantaget från detta är flaggning vid dödsfall eller begravning där flaggning på halv stång 
har företräde.  
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