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Värdet av flaggning 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i 

internationella samarbeten är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de 

demokratiska värden som förenar oss; fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter. 

 

Svenska flaggans tidtabell 
Under vardagar hissas och halas flaggan utefter kommunhusets öppettider. 

Övriga dagar hissas flaggan kl. 08:00 och halas kl. 19:00 

Under hela året ska flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00. Undantag är 

om flaggan är belyst, då kan den sitta uppe hela dygnet.  

Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna (se avsnitt om 

allmänna flaggrelger). 

 

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger 
Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstång framför kommunhuset de dagar 

som regeringen har bestämt och övriga tider som framkommer av denna policy. Respektive 

verksamhet bestämmer själv gällande flaggning på övriga flaggstänger. 

 

Av regeringen beslutade flaggdagar 
 Nyårsdagen 1 januari 

 Påskdagen 

 Första maj 1 maj 

 Veterandagen 29 maj 

 Pingstdagen 

 Sveriges Nationaldag 6 juni 

 Midsommardagen 

 Dag för val till riksdagen 

 FN-dagen 24 oktober  

 Gustaf Adolfsdagen 6 november 

 Nobeldagen 10 december 

 Juldagen 25 december 

 Konungens/drottningens namnsdag 

 Kronprinsessans/kronprinsens namnsdag 

 Konungens/drottningens födelsedag 

 Kronprinsessans/kronprinsens födelsedag 

 

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

flaggor än den svenska flaggan. Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om 

flaggning i sin planering. 
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Svenska flaggan 

 17 december – allmän rösträtt 

 

EU-flaggan 

 Europadagen 9 maj 

 Dag för val till Europaparlamentet 

 

Evenemangsflaggor 

 Under ett evenemang där Åstorp kommun är medarrangör flaggas med 

evenemangsflaggan eller arrangörens flagga på flaggstången framför kommunhuset. 

 

Pride-flaggan 

 28 juni 

 

FN-flaggan 

 20 november Barnkonventionen 

 

Flaggstänger vid andra kommunala verksamheter 
Utöver den officiella flaggstången 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 inte är hissad ska Åstorp kommuns flagga vara hissad vid 

alla kommunala verksamheter. 

 

Beslut om flaggning tas av respektive verksamhetschef och flaggning sker då enligt 

"Allmänna flaggregler". Respektive verksamhetschef ansvarar för inköp av nya flaggor och 

att flaggstänger, flagglinor och flaggor hålls i gott skick. Flaggor som blåst sönder ska snarast 

bytas ut. 

 

Flaggning vid dödsfall och begravning 
När en anställd avlider bör enheten flagga på halv stång vid den avlidnes arbetsplats efter 

samråd med familj och efter beslut av enhetschef. Flaggning kan ske på dödsdagen eller 

dagen efter dödsdagen samt på begravningsdagen. Närmaste chef meddelar vaktmästeriet som 

sköter flaggningen vid kommunhuset. Vid sittande kommunalråds bortgång gäller samma 

riktlinjer som för anställd i kommunhuset. 

Om elev vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens boenden eller 

boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på 

halv stång. 

 

Hur ska flaggan hissas och halas? 

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på halvstång ska 

flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart 

därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den ska halas ned - först i topp, sedan ned. 

Efter jordfästningen ska flaggan hissas i topp.  
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Flaggning vid andra sorgetillfällen 

Flaggning kan ske vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen efter beslut av 

kommunchefen eller, i dennes frånvaro, av administrativ chef. Flaggning ska då ske på Åstorp 

kommuns officiella flaggstång. 

Exempel på sorgetillfällen: 

• Vid katastrof i Åstorp eller på annan ort då flera Åstorpsbor omkommit. 

• Vid dödsfall i det offentliga Sverige eller katastrofer i andra kommuner eller länder. 

 

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. 

 

Åstorp kommuns flagga 
Åstorp kommuns flagga är hissad på för denna avsedda flaggstång och hissas därmed inte upp 

på den officiella flaggstången. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Flaggning under vardagar hanteras av administrativa enheten och under helger av föreningar 

efter avtal med kultur- och fritidsenheten.  

 

Övrig information 
Åstorp kommuns flagga med logotypen är en offentlig symbol för Åstorp kommun och kan 

endast användas som sådan. Åstorp kommuns flagga får inte säljas eller ges bort som gåva. 

 

Förvaring 

Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken 

kommer utåt. Det gula korset ska inte synas. 


