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Riktlinjer för kommunal flaggning 
Dessa regler fastställer när Klippans 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 1994:697), Förordning om allmänna flaggdagar 
(SFS 2018:1608) samt Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler. 
 

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger 
Officiella flaggstänger finns på följande platser; flaggstång vid äldreboende Ljungåsen i Östra 
Ljungby, flaggstången i Åbyparken i Klippan samt flaggstången på torget i Ljungbyhed. Öv-
rig tid på året flaggas med vimpel. 
 
Flaggning på kommunala flaggstänger 
Kommunen har några flaggstänger på allmän plats (Storgatan ”Gästis”, Allétorget, Rondellen 
väg 13 och torget i Ljungbyhed. På dessa är inte avsikten att flagga med svenska flaggan på 
de allmänna flaggdagarna, utan avser enbart kommunens egna PR-flaggning med kommun-
vapnet. Denna flaggning sker under perioden 1 april – 31 okt. 
 
Det finns också flaggstänger vid förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. 
Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller flaggningstillfällen då den svenska 
flaggan ska hissa.  
Verksamheterna sköter själva flaggningen. Om svenska flaggan eller flagga för resp. flaggdag 
som är uppräknad nedan, inte är hissad ska Klippans kommuns flagga vara hissad vid alla 
kommunala verksamheter. Beslut om flaggning tas av respektive verksamhetschef och flagg-
ning sker då enligt "Allmänna flaggregler". Verksamheterna kan flagga på de övriga flaggda-
garna också samt kan de flagga vid särskilda evenemang med andra flaggor än svenska flag-
gan. Respektive chef för verksamheten där flaggstången finns ansvarar för sina flaggor och att 
de byts ut när så krävs, samt att linor och annat är intakt. Tekniska förvaltningen är behjälplig 
med att leverera kommunflaggor, svenska flaggor samt linor efter beställning från verksam-
heten.  
 
Tider för flaggning 
Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. Under resterande del av året  
hissas flaggan kl. 09.00. Flaggning sker generellt till solens nedgång eller senast kl. 21, men  
flaggan kan även halas vid arbetsdagens slut, dock tidigast kl.15.30. 
 

Allmänna flaggdagar 
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas vid kommunens officiella flaggstänger: 
 
 nyårsdagen  
 den 28 januari; Konungens namnsdag  
 den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag  
 påskdagen  
 den 30 april; Konungens födelsedag  
 den 1 maj  
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 pingstdagen  
 29 maj; veterandagen 
 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  
 den 24 oktober; FN-dagen  
 den 6 november; Gustav Adolfs-dagen  
 den 10 december; Nobeldagen  
 den 23 december; Drottningens födelsedag  
 juldagen 

 
Övriga flaggdagar 
Flaggning får ske vid andra tillfällen än de av regeringen beslutade flaggdagar och med andra 
flaggor än den svenska flaggan.  
 

• Europadagen - På EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till Europaparla-
mentet ska EU-flaggan hissas på kommunens officiella flaggstänger. 

 
• Internationella kvinnodagen - Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska 

svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger. 
 

• HBTQ-dagen - Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflagga hissas på 
kommunens officiella flaggstänger. 

 
• Nationella minoriteters flaggdagar - Klippans kommuns ska flagga med den aktuella 

flaggan på kommunens officiella flaggstänger. Samernas nationaldag 6 februari, Sve-
rigefinnarnas dag 24 februari, Romernas nationaldag 8 april, Tornedalingarnas dag 15 
juli. 

 
• Officiella besök - Vid officiella besök hos kommunen hissas svenska flaggor och gäs-

tens nationalitetsflagga på kommunens flaggstång vid kommunhuset. 
 

• Övrig flaggning - När flaggning enligt ovan inte är aktuell kan flagga med kommu-
nens logotyp hissas vid kommunhuset. Beslut om annan flaggning på kommunens of-
ficiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektör.  

 
Vid särskilda händelser, som till exempel inträffande av krissituation, kan ska-kravet på flagg-
ning frångås.  
 
Flaggning vid dödsfall och begravning 
Flaggning bör ske på dödsdagen eller dagen efter dödsdagen och på begravningsdagen. På be-
gravningsdagen ska 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. 
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Vid dödsfall och begravning flaggas med svenska flaggan på halv stång vid kommunhuset 
(vita villan):  

- då anställd har avlidit  

- då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd har avlidit  

Berörd förvaltningschef/nämndsordförande ansvarar för att flaggning beställs till ansvarig av-
delning. 

Om elev vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens boenden eller 
boende på äldreboende avlider, ska verksamheten flagga på halvstång där flaggstång finns.  

1.4 Ansvar för att meddela att flaggning ska ske  
Den som ansvarar för t ex besök eller liknande då det ska flaggas ansvarar för att meddela  
detta till den avdelning som ansvarar för flaggning. 
 
Flaggning på kommunens flaggstänger under vardagar vid kommunhuset (Åbyparken) hante-
ras av serviceavdelningen och i Ljungbyhed och Östra Ljungby av gata- och parkavdelningen.  
På helger hanteras flaggning av gata- och parkavdelningens beredskap. 
 

Allmänna flaggregler 

Vid flaggplacering används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Med  
ryggen mot den stång, plats eller byggnad som ska flaggsmyckas är "heraldiskt höger" på  
höger hand och "heraldiskt vänster" på vänster hand. 
 Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag har flaggning på halv stång  

företräde. 
 Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan  

heraldiskt höger. 
 Vid flaggning på flera stänger i rad, med endast svenska och en utländsk nations  

flaggor, placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång. Vid udda antal  
stänger ska den svenska flaggan hissas på första och sista stången. 

 Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska (svenska, danska, finska,  
norska, isländska) flaggor, placeras flaggorna i svensk, alfabetisk bokstavsföljd från  
heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk  
flagga mellan var och en av de övriga nationernas flaggor. 

 Vid ”internationell” flaggning från flera stänger i rad placeras flaggorna i fransk  
alfabetisk bokstavsföljd (alltså nationens namn enligt fransk stavning) från heraldiskt  
vänster till heraldiskt höger. Den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden.  
Vanligen placeras också en svensk flagga i början och en i slutet av flaggraden. 

 Trasig flagga ska omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga ska  
hanteras på ett korrekt och värdigt sätt. 

 


