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På Rådhuset 

Allmän flaggning 

Flaggan hissas på hel stång på s.k. flaggdagar. 

På FN-dagen, den 24 oktober hissas FN-flaggan på Rådhuset. 

På Europadagen, den 9 maj hissas EU-flaggan på Rådhuset. 

Dödsfall 

Flaggan hissa på halv stång 

a) då ledamot i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller nämnd avlidit 

b) då ordinarie befattningshavare i kommunen avlidit 

Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halvstång på dödsdagen eller den dag dödsfallet blir känt samt 
på begravningsdagen fram till jordfästningen, varefter flaggan hissas på hel stång. 

Vänortsbesök 

Vid vänortsbesök hissas den besökande vänortens nationsflagga alternativt dess egen  
kommunflagga om kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören så beslutar. 

Övrig flaggning 

Flaggan hissas i övrigt då kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören så beslutar.                    

Övriga förvaltningsbyggnader 

Efter beslut av vederbörande nämndsordförande eller förvaltningschef sker flaggning på övriga 
kommunala byggnader. 

Tider för flaggning 

Tiden 1 mars till och med den 31 oktober bör flaggan hissas kl: 08.00, övrig del av året kl: 09.00. 
Nedhalning bör ske vid solens nedgång, dock senast kl: 21.00.                          
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Storlek, färg m.m. 

Stång 

Flaggstången bör hållas vit med förgylld eller vit knopp. 

Endast en flagga får hissas i varje stång. Flagga och vimpel får inte hissas samtidigt på samma 
stång. 

Flagga 

Med flagga avses själva flaggduken som är avsedd att hissas på stång eller mast. Flaggans längd bör 
utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. 

För tak- och fasadstänger väljs storleken på flaggan med utgångspunkt i förhållandena på platsen. 

Vimpel 

Vimpel består av ett långsträckt band av flaggduk med ett blått och ett gult fält, som smalnar av mot 
spetsen. Är vimpel försedd med två fästpunkter, ska det blåa fältet vara uppåt. Vimpelns längd bör 
vara ca en tredjedel av fallstångens höjd. 

Vimpel med gult kors ska inte användas. 

Författningsbestämmelser  

I lag (1982:269) om Sveriges flagga och förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanser i 
Sveriges flagga anges närmare bestämmelser om flaggans storlek, färgbeteckningar etc. 
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