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1

Inledning

Flaggning är en internationell företeelse och principerna för flaggning är i
stort sett lika världen över. Den svenska flaggan har en lång tradition och
ett stort symbolvärde för många människor i vårt samhälle.
Kommunflagga kallas en flagga som står för en viss kommun. I Sverige
anses alla kommuner som har ett heraldiskt kommunvapen därigenom
automatiskt ha en kvadratisk flagga som motsvarar vapenskölden.
Denna typ av flagga kallas vapenflagga eller baner.
Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun syftar till att konkretisera hur
kommunen applicerar de rekommendationer som finns kring flaggning och
som omgärdar Svenska flaggans bruk.

1.1

Omfattning

Riktlinjerna gäller för Tjörns kommun och kommunala bolag vad gäller
flaggning i kommunens officiella flaggstänger och övriga flaggstänger i
kommunens och kommunala bolags ägo.
Vid kommunens officiella flaggstänger flaggas dagligen enligt dessa
riktlinjer.
1.1.1 Kommunens officiella flaggstänger
Kommunens officiella flaggstänger finns vid kommunens arbetsplatser;
kommunhuset i Skärhamn, skolor, äldreboenden och Sundsby säteri samt
vid Tjörnbrons rastplats, Skåpesundsbron, hamnen i Kyrkesund,
Tjörns entré vid Myggenäs pendelstation och infarten till Södra Hamnen i
Skärhamn. Även vid Räddningstjänsten finns officiella flaggstänger.

1.2

Lagar, förordningar och rekommendationer

Riktlinjerna för flaggning i Tjörns kommun utgår från Lagen om Sveriges
flagga, SFS 1982:269, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
samt rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Riksarkivets
riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets vapen och flagga (SOU
1966:62) som hänvisar till flaggning vid statliga offentliga byggnader har
också beaktats.
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Förhållningssätt

2.1

Tider för hissning och halning

Flaggan ska vara hissad under dygnets ljusa timmar. Flaggor som är
hissade efter mörkrets inbrott bör vara belysta. Som en riktlinje brukar
Försvarsmaktens regler anges:




2.2

mars – oktober: flaggan hissas kl. 08.00
november – februari: flaggan hissas kl. 09.00
flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00

Hantering av flaggor och vimplar

Flaggor ska behandlas med respekt. De ska hissas ordentligt i topp mot
flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på
varje stång.
Vid vindhastighet 16 meter/ sekund ska flaggor och vimplar tas ned.

2.3

Flaggors rangordning

Det finns många typer av flaggor med olika värdighet. Rangordningen,
enligt Riksarkivet, är: nationsflaggor, FN, EU, landskapsflaggor,
länsflaggor, kommunflaggor och myndighetsflaggor som är officiella
flaggor. Av dessa används främst svenska flaggan, EU-flaggan och
kommunflaggan vid officiella flaggstänger i Tjörns kommun.
När svenska flaggan hissas utöver allmänna flaggdagar kan detta ske vid
sidan av andra flaggor. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska
flaggan på den mittersta stången. Är antalet flaggstänger jämna hissas
svenska flaggan på flaggstången närmast till höger från mitten (ståendes
med ryggen mot byggnaden). Om de yttersta flaggstängerna står tomma
hissas svenska flaggan på dessa. Inget särskilt tillstånd krävs för att flagga
med andra nationers flaggor.
2.3.1 Nationsvimplar
Nationsvimplar har en historisk förankring men ersätter aldrig
nationsflaggor. Godkänd svensk vimpel består av ett långsträckt band med
ett blått och ett gult fält avsmalnande mot spetsen. Vimplar används vid
utvalda kommunala flaggstänger och får vara hissad dygnet runt. När
svensk vimpel är hissad ska det blåa fältet vara uppåt. Så kallade
korsvimplar ska inte användas.
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2.4

Allmänna flaggdagar

I Sverige regleras allmänna flaggdagar genom förordningen (1982:270)
som utfärdats av regeringen. På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor
hissas på kommunens samtliga officiella flaggstänger.


1 januari

Nyårsdagen



28 januari

Kung Carl XVI Gustafs namnsdag



12 mars

Kronprinsessan Victorias namnsdag



Påskdagen

Söndag i perioden 22 mar – 25 april



30 april

Kung Carl XVI Gustafs födelsedag



1 maj

Första maj



Pingstdagen

49 dagar efter påskdagen



6 juni

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag



Midsommardagen Lördag i perioden 20 – 26 juni



14 juli

Kronprinsessan Victorias födelsedag



8 augusti

Drottning Silvias namnsdag



Val till riksdagen Andra söndagen i september under valår



24 oktober

FN-dagen



6 november

Gustav Adolfsdagen



10 december

Nobeldagen



23 december

Drottning Silvias födelsedag



25 december

Juldagen

2.5

Flaggningsdagar utöver allmänna flaggdagar

Utöver de allmänna flaggdagarna har kommunen möjlighet att flagga för
specifika dagar eller händelser.
2.5.1 Inofficiella flaggdagar
 8 mars
Internationella kvinnodagen
Svenska flaggor hissas på kommunens samtliga
officiella flaggstänger.


9 maj

EU-dagen
Där en officiell flaggstång finns hissas
EU-flaggan. Där flera flaggstänger finns hissas
svenska flaggan och EU-flaggan till lika antal.
Är antalet flaggstänger udda hissas svenska
flaggan i majoritet.
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17 maj

HBTQ-dagen
Där en officiell flaggstång finns hissas
regnbågsflaggan. Där flera flaggstänger finns
hissas regnbågsflaggan och svenska flaggan till
lika antal. Är antalet flaggstänger udda hissas
svenska flaggan i majoritet.



8 - 12 juni

West pride (Pridefestival i Göteborg)
Vid kommunhuset: regnbågsflaggan hissas
tillsammans med kommunflaggan som hissas
på två flaggstänger samt EU-flaggan, flaggan
för Säker och trygg kommun och flaggan med
”Tourist information”.
Vid övriga officiella flaggstänger i kommunen:
flaggas enligt 2.6.1 Flaggningsschema utöver
nämnda flaggningsdagar.

2.5.2 Internationellt besök
Vid internationellt besök hissas både svensk flagga och gästnationens
flagga vid berörd arbetsplats i kommunen. Om bara en flaggstång finns
hissas svenska flaggan. Vid flaggning med flera länders flaggor intar
svenska flaggan hedersplatsen. Övriga nationsflaggor hissas i
bokstavsordning efter namn på värdlandets språk. Exempelvis i
bokstavsordning flaggorna Lettland, Spanien och Tyskland (istället för
enligt nationsspråk – Deutchland, España, Latvija eller engelska –
Germany, Latvia, Spain). Inget lands flagga får förekomma fler gånger än
något annat lands flagga, med undantag av den svenska flaggan.
2.5.3 Dödsfall/begravning
Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter
sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd.
Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv
stång företräde.
Vid flaggning på halv stång meddelar ansvarig chef kundcenter vem som
berörs. Flaggning sker på den aktuella arbetsplatsen enligt följande:
Vem omfattas
Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller
uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln
omfattar inte medarbetare som avgått med hel pension.
Vid dödsfall
a) flaggning på halv stång dödsdagen på en flaggstång vid den aktuella
arbetsplatsen.
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b) alternativt kalenderdagen efter dödsfallet, om det inte är lördag, söndag,
helgdag eller annan "stängd" dag, på en flaggstång vid den aktuella
arbetsplatsen.
Om det finns flera flaggstänger vid arbetsplatsen är övriga flaggstänger
utan flagg.
Vid begravning
Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar
begravningsdag och tidpunkt för begravning till den som utför flaggning.
Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen
omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på
vanlig tid.
2.5.4 Skolavslutning
På skolavslutningsdagar för Tjörns kommuns skolor hissas svenska
flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger.
2.5.5 Val
Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella
flaggstänger.
Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och
svenska flaggan till lika antal på kommunens officiella flaggstänger.
Är antalet flaggstänger udda hissas svenska flaggan i majoritet. Där det
endast finns en flaggstång hissas svenska flaggan.
2.5.6 Kommunfullmäktiges sammanträden
När kommunfullmäktige för Tjörn sammanträder hissas följande vid
kommunhusets flaggstänger; en svensk flagga, en EU-flagga och fyra
kommunflaggor.
2.5.7 Evenemang
Vid evenemang som kommunen äger hissas evenemangsflagga och
svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger vid infarten till
Södra Hamnen i Skärhamn och Tjörns entré vid Myggenäs pendelstation
och då i sällskap med svenska flaggan. Svenska flaggan hissas på en
flaggstång på respektive plats.
Vid evenemang som kommunen sponsrar och vid övriga evenemang som
äger rum i kommunen hissas inte evenemangsflagga.
Vid särprofilering/framtagning av flagga för exempelvis evenemang eller
projekt ska den grafiska profilen följas och informationsavdelningen
konsulteras.
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2.6

Övrig flaggning

Tjörns kommun är certifierad för sin Turistbyrå samt som Säker och trygg
kommun och har genom detta uppdrag specifika flaggor. Dessa är
underställda nationsflaggor, EU-flaggan och kommunflaggan.
Flaggning med organisationsflaggor, företagsflaggor, reklamflaggor och
person- eller släktflaggor på kommunens officiella flaggstänger får
inte ske.
Flaggning vid jubileer, dödsfall etcetera kan ske på andra än kommunens
officiella flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig. Utöver
kommunens bestämda flaggningstillfällen kan kommunchefen fatta beslut
om flaggning vid särskilt tillfälle och/eller med särskild flagg.
2.6.1 Flaggningsschema utöver nämnda flaggningsdagar
När ingen särskild flaggning råder gäller följande flaggningsschema:
Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot byggnaden)


1 januari – 31 december

Stång 1: kommunflaggan
Stång 2: kommunflaggan
Stång 3: kommunflaggan
Stång 4: EU-flaggan
Stång 5: Säker och trygg-flaggan
Stång 6: Tourist info-flaggan

Vid infarten till Södra hamnen Skärhamn
 1 april – 30 september
Vimplar för de nordiska länderna
inklusive Sverige hissas, varav
svenska vimpeln pryder
flaggstång 1, 4 och 7.


1 oktober – 31 mars

Inga flaggor hissas.

Vid Räddningstjänstens stationer


1 januari – 31 december

Kommunflaggan eller
Räddningstjänstens flagga hissas.

Vid kommunens övriga officiella flaggstänger


1 januari – 31 december

Kommunflaggan hissas.
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Ansvar, implementering och
uppföljning

Yttersta ansvaret för flaggning på samtliga kommunägda officiella
flaggstänger och för flaggning utöver flaggdagar bär kommunchefen.
Riktlinjerna finns tillgängliga på kommunens intranät och hemsida.
Varje förvaltning eller bolag ansvarar för att riktlinjerna efterlevs.
Vartannat år gör dokumentansvarig en översyn av dokumentet och anger
om det behöver förändras eller inte.
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