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Riktlinjer för flaggning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1986-02-24 § 150 att på allmänna flaggdagar 
bör flaggning ske på en offentlig flaggstång i varje tätort. Samordningen av flaggningen 
skall samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare komplettering av regler 
för flaggning i samband med arbetstagares eller förtroendemans bortgång antogs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 1987-01-20 § 59.  Kommunstyrelsen ändrade 
riktlinjerna 2008-03-19, med revidering 2015-06-30 och 2018-04-11. 
 
§ 1 Allmänna flaggdagar  

Regeringen har i ”Förordning om allmänna flaggdagar” beslutat om allmänna 
flaggdagar. På dessa dagar skall flaggor hissa på varje offentlig flaggstång 
  
Nu gällande allmänna flaggdagar i Sverige  
1 januari  Nyårsdagen  
28 januari  H.M. Konungens namnsdag  
12 mars  H.K.H. Kronprinsessans namnsdag  
Påskdagen  
30 april  H.M. Konungens födelsedag  
Pingstdagen  
1 maj  
29 maj  Veterandagen 
6 juni Sveriges nationaldag  
Midsommardagen  
14 juli  H.K.H. Kronprinsessans födelsedag  
8 augusti  H.M. Drottningens namnsdag  
24 oktober  FN-dagen  
6 november  Gustav Adolfsdagen  
10 december  Nobeldagen  
23 december  H.M. Drottningens födelsedag  
25 december  Juldagen  
 
Dag för riksdagsval – ordinarie allmänna val i september vart fjärde år  
 
Europadagen den 9 maj   
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§ 2 Tider och platser för flaggning  
• Under tiden från och med den 1 mars till och med den 31 oktober skall flaggorna 

hissas kl. 08.00.  
• Under tiden från och med den 1 november till och med den 28 (29) februari skall 

flaggorna hissas kl. 09.00  
• Under hela året skall flaggorna halas vid solens nedgång dock senast 21.00  
• Sotenäs kommuns flagga och regnbågsflaggan får vara hissad hela dygnet.  

 
På följande platser flaggar kommunen 
 
30 april till 8 augusti flaggar kommunen på följande platser; 
 
Flaggning sker med vimpel, som byts till flagga på allmänna flaggdagar. 
 
Kungshamn, Kommunhuset (flaggning sker året runt) 
Kungshamn, Tångenparken 
Kungshamn, Bäckeviksparken 
Kungshamn, Folkets Husparken 
Kungshamn, Augustas torg 
Kungshamn, Idrottshallen  
Kungshamn, vid gästhamnskajen, endast sv vimpel 
 
Smögen, Hasselösundsparken 
Smögen, torget 
Smögen, brofästet (sköts av extern) 
 
Hunnebostrand, Bomanshagen, (parken vid Konsum) (enda som går att hissa/hala) 
Hunnebostrand, Amunddalen, endast sv vimpel  
Hunnebostrand, vid Mellankajen, Svensk, Dansk, Norsk flagga  
Hunnebostrand, vid Badhuset, endast sv vimpel 
Hunnebostrand, södersidan Badhuset, endast sv vimpel 
Hunnebostrand, St Görans ö, endast sv vimpel 
 
Hovenäset, badplatsen, endast sv vimpel 
Bovallstrand, vid ICA 3 flaggor, Sv flaggor (sköts av extern) 
Malmön, vid gamla torget, endast sv vimpel (sköts av extern) 
Väjern, parken, endast sv vimpel (sköts av extern) 
 
På följande platser ska specialflaggningar ske; (dvs Pride eller EU-dagen) 
Kungshamn, Kommunhuset 
Smögen, torget 
Hunnebostrand, Bomanshagen 
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§ 3 Sotenäs kommuns flagga  

När nationsflaggor inte är hissade vid kommunhuset eller annan offentlig plats skall 
Sotenäs kommuns flagga alltid vara hissad vid kommunhuset.  
Sotenäs kommuns flagga har inte samma status som nationsflaggor eller FN-, EU-, läns-
, landskaps-, stifts-, och kommunflaggor.  
 
Om Sotenäs kommuns flagga placeras tillsammans med någon av ovan nämnda flaggor 
får kommunens flagga inte placeras bättre än dessa, dvs kommunens flagga skall 
placeras ytterst.  
 
§ 4 Flaggning vid besök, särskilda händelser etc  

Flaggorna kan även hissas när man vill markera en speciell högtid, ett särskilt besök 
eller andra särskilda händelser. Vid besök från andra länder skall alltid besökslandets 
flagga hissas, vilket skall ske i enlighet med bestämmelserna nedan om internationell 
flaggning (§7) och flaggning med EU-flaggan (§8) Respektive chef skall kontakta 
flaggansvarig om flaggning skall ske.  
Under Westpridefestivalen skall flaggning ske med regnbågsflaggan (§9). 
 
 
§ 5 Flaggning vid dödsfall  

Vid dödsfall och begravning av anställdas och förtroendevaldas bortgång skall 
flaggning ske vid begravningsdagen. Flaggan skall hissas på den anställdes arbetsplats. 
Om flagga inte finns vid arbetsplatsen skall flaggning ske vid kommunhuset. För 
förtroendevalda skall flaggning ske vid kommunhuset.  
Flaggning i samband med begravning har alltid företräde framför annan flaggning 
inklusive allmän flaggdag.  
 
§ 6 Flaggning vid stadsbegravningar  

För stadsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser.  
 
 
§ 7 Internationell flaggning  

Vid flaggning med svensk nationalflagga och annan nations flagga skall alltid den 
svenska nationsflaggan erhålla den heraldiskt främsta placeringen och får inte 
undanskjutas till förmån för annan flagga, dvs den svenska flaggan skall alltid hissas på 
mittenstången.  
 
Vid flaggning med flera nationers flaggor skall de utländska flaggorna placeras i 
alfabetisk ordning. Bokstavsordningen räknas från hedersplatsen och utåt, varannan till 
heraldiskt höger och varannan till heraldiskt vänster, dvs man skall utgå från den 
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svenska flaggan i mitten. I rang placeras FN-, EU, kommun-, företagsflaggor och 
liknande efter nationsflaggorna. 
 
§ 8 Flaggning med EU-flaggan  

EU-flaggan skall hissas på EU-dagen den 9 maj.  
EU-flaggan skall alltid hissas vid besök från andra länder som är medlemmar i EU. 
 
§ 9 Flaggning med regnbågsflaggan 

Regnbågsflaggan skall hissas under Westpridefestivalen vilken arrangeras under 
sommaren.  
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