Regler för flaggning i Alingsås kommun
Antagna av kommunstyrelsen den XX 2019, § xx.
Inledning
Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en internationell företeelse och principerna
för flaggning är i stort sett lika världen över. Regler för flaggning i Alingsås kommun utgår från
lagen (1982:269) om Sveriges flagga, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar samt
rekommendationer från Riksarkivet, Flaggan och Fanan och Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Beslut om flaggning
Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsen.
Vid brådskande ärenden fattas beslut om flaggning av kommundirektör i samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Extra ordinära händelser
Vid extra ordinära händelser följs nationella och regionala rekommendationer gällande
flaggning. Beslut om flaggning vid extra ordinära händelser fattas av kommundirektör i
samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Vem ansvarar för att flaggning sker?
Kommundirektör bär det yttersta ansvaret att flaggning i enlighet med dessa regler
sker. Kommunledningskontorets reception ansvarar för att flaggning beställs.
Var i kommunen sker flaggning?
På flaggstången på Rådhusets tak sker kommunens officiella flaggning. De sju stängerna på
Stora torget är kommunens paradflaggstänger som används vid officiella flaggningar.
Vid andra kommunala verksamhetsbyggnader där flaggstång finns, sker flaggning i enlighet
med kommunens regler för flaggning och vid annan flaggning sker detta på initiativ av
ledningen för verksamheten.
På paradstängerna vid Stora torget flaggas endast med nationsflaggor, samt med FN-flaggan,
EU- flaggan och Regnbågsflaggan.
Vid allmänna flaggdagar bör nationsflaggan hissas på samtliga mark-, tak- och
fasadstänger. Flaggduk får inte förses med märken, bokstäver eller andra tecken.
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Tider för flaggning
Flaggan hissas klockan 08.00 mellan den 1 mars och till och med
den 31 oktober. Under övrig del av året hissas flaggan klockan
09.00.
Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.
Allmänna flaggdagar
Kommunen genomför flaggning vid allmänna flaggdagar i enlighet med förordning (1982:270)
om allmänna flaggdagar:



















Nyårsdagen den 1 januari
Konungens namnsdag den 28 januari
Kronprinsessans namnsdag 12 mars
Påskdagen
Konungens födelsedag den 30 april
Första maj
Pingstdagen
Veterandagen den 29 maj
Sveriges Nationaldag den 6 juni
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag den 14 juli
Drottningens namnsdag den 8 augusti
Dag för val till riksdagen
FN-dagen den 24 oktober
Gustaf Adolfsdagen den 6 november
Nobeldagen den 10 december
Drottningens födelsedag den 23 december
Juldagen den 25 december
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Övriga flaggdagar
Alingsås kommun flaggar även på följande datum:








Internationella kvinnodagen den 8 mars
Europadagen den 9 maj
Internationella HBTQ-dagen den 17 maj
Gothia cup under juli månad
Invigning av West Pride(Göteborg)
Potatiscupen under april månad
Val till Europaparlamentet
(vart femte år)

Andra kommunala arrangemang då flaggning ska ske:






Studentdagen under juni månad
Potatisfestivalen under juni månad
Alingsås födelsedag den 21 september
Invigningsdagen (fredag) för ”Lights in Alingsås” i september-oktober
Första söndagen i advent (tomteparaden)

Regler för flaggning i Alingsås kommun

Flaggning vid dödsfall och begravning
Flaggning sker vid kommunanställdas och förtroendevaldas dödsfall. Flaggningen sker i
enlighet med gällande regler och vedertagen praxis inom området.
Med förtroendevald menas ordförande och vice ordförande i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.
Med anställd menas tillsvidareanställd personal i Alingsås kommun.
Om en förtroendevald avlider ansvarar respektive gruppledare för att informationen
når kommunledningskontorets reception, som ser till att flaggning beställs.
Om kommunanställd avlider ansvarar närmaste chef, alternativt förvaltningschef, för
att informationen når kommunledningskontorets reception, som ser till att flaggning
beställs.
För övriga förvaltningars anställda flaggas i anslutning till respektive arbetsplats såsom
skolor, institutioner, idrottsanläggningar osv. I det fall en förvaltning inte har egen
flaggstång sker flaggning på Rådhusets tak enligt de regler som gäller för
kommunledningskontorets personal.
När medarbetare och förtroendevalda inom Alingsås kommun avlider samt vid jordfästelse
sker flaggning på halv stång.
Flaggning på halv stång ska om möjligt ske samma dag som dödsfallet ägt rum, alternativt
första dag som dödsfallet blivit känt, eller första vardag efter röd dag. Flaggning på halv stång
sker den dag då jordfästningen äger rum.
Halv stång innebär 2/3 av normalhöjden på fristående stång, till mitten på fasadstång. Flaggan
ska först gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan halas ner ska den först gå i topp.
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart eller tas ned
vid ordinarie tidpunkt.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning.
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Utländsk flaggning
Flaggningen sker i enlighet med gällande regler och vedertagen praxis inom området. För
mer ingående information hänvisas till boken Flaggan och Fanan.
Grundreglerna är följande:


Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på
hedersplats. Övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning enligt nedan
angivna regler från hedersplatsen och utåt, varannan till heraldiskt höger och
varannan till heraldiskt vänster. I rang placeras EU-, FN- och kommunflaggor och
liknande efter nationsflaggor.



Vid flaggplacering används begreppen heraldiskt höger och heraldiskt vänster,
vilket innebär att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall
flagg- smyckas. Då har man heraldiskt höger på sin högra hand och följaktligen
heraldiskt vänster på sin vänstra hand. Alingsås kommuns paradstänger hanteras
heraldiskt med ryggen mot Stora torget.



Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor, placeras
flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldiskt vänster och till
heraldiskt höger.



Vid internationell flaggning från flera stänger i rad, placeras flaggorna i svensk
alfabetisk bokstavsföljd, d v s nationens namn enligt svensk stavning, från
heraldiskt vänster och till heraldiskt höger.



Vid tom flaggstång hissas den svenska flaggan.

Vimpel
En vimpel är avsedd att pryda flaggstången då flaggning inte sker, vimpeln ersätter aldrig
svensk flagga.
Vimpel får vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. På kommunens
paradflaggstänger på Stora torget skall vimplarna vara hissade endast under sommartid,
april- oktober månad. Vimpel hissas med det blåa fältet överst.
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Regler för flaggning
Anledning

Rådhusets tak

Stora torget

Allmänna flaggdagar
FN-dagen
Officiella besök (1)
Kommunala arrangemang (2)
Europadagen
Val till Europaparlamentet
Större föreningsarrangemang (3)
Internationella besök och arrangemang (4)
Vänortsbesök hos föreningar (5)
Dödsfall och jordfästning
Sommartid (apr-okt)
Vimpel (april-okt)
Internationella kvinnodagen
Internationella HBTQ-dagen
Invigning av West pride

Svensk
Svensk
Svensk
Kommunflagga
Svensk
Svensk
Svensk

Svensk
FN/Svensk
Svensk
Svensk
Europa/Svensk
Europa/Svensk
Svensk

Kommunflagga
Kommunflagga
Svensk
Kommunflagga
Svenska vimplar
Svensk
Svensk
Svensk

Nationsflaggor
Nationsflaggor
----Svensk
Svensk/Regnbågsflagga
Svensk/Regnbågsflagga

1. Med officiella besök avses officiella landshövdingebesök och motsvarande.
2. Med kommunala arrangemang avses de arrangemang som omnämnes i denna
flaggordning. Flaggning sker samtliga dagar.
3. Med större föreningsarrangemang avses arrangemang av rikskaraktär, SMtävlingar och motsvarande. Flaggning sker arrangemangets första dag.
4. Med internationella arrangemang avses internationella konferenser, landskamper,
musikfestivaler och motsvarande. Flaggning sker samtliga dagar. Vid besök av EUrepresentanter skall flaggning ske med EU-flagga i föreskriven ordning. Exempelvis
Gothia cup
5. Beträffande vänortsbesök hos föreningar så räknas inte besök av enskilda
personer, utan endast gruppbesök av någorlunda storlek. Flaggning sker
arrangemangets första dag.
Utlåning av flaggor
Föreningar får kostandsfritt låna nationsflagga vid egna arrangemang under förutsättning
att flaggan finns tillgänglig och inte ska användas av kommunen. Max utlåningstid är tre
dagar.
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Avgift för flaggning
1. Kommunstyrelsen bekostar flaggningen vid allmänna flaggdagar, officiella besök
och vid de kommunala arrangemang som omnämns i dessa regler.
2. Övrig flaggning bekostas av arrangören till självkostnadspris.
Övrig flaggning
I det fall nämnd, förening, företag osv önskar att flaggning skall ske, skall det anmälas till
kommunledningskontorets reception senast två veckor före flaggningen ifråga.
Kommundirektör i samråd med kommunstyrelsens ordförande beslutar om övrig flaggning får
ske.
Övrig flaggning får endast ske med nations-, FN-, EU- eller Regnbågsflagga.
Vepor på lyktstolpar
Alingsås kommun förfogar över möjligheten att sätta upp vepor på lyktstolpar på Stora Torg,
Lilla Torg och förbi Grand Hotell till Alingsås station. Platsen används för att lyfta både
kommunal som externa arrangemang av varumärkeskaraktär. Vad som ska sättas upp och när
bestäms i samråd med kommunikationsavdelningen som även koordinerar insatsen genom
Alingsås energi som står för upp och nedtagning.
Uppföljning och utvärdering
För att säkerställa att kommunen har en god och ändamålsenlig flaggning bör reglerna
revideras vart fjärde år. Om det under perioden visar sig att reglerna behöver uppdateras ska
behovet initieras till berörd instans.
___________________________________
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