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Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun  

Dessa riktlinjer fastställer när Växjö kommun ska flagga samt vilka allmänna 
flaggregler som gäller för Växjö kommuns förvaltningar och bolag. 
Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), 
Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar 
utgivna av Rikskommittén Sveriges Nationaldag, vilka bygger på traditioner 
och seder. 
 
 
Flaggning utanför Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18  
Nio flaggstänger fördelade på två rader, fyra mot kommunhuset och fem mot 
Västra Esplanaden 
 

1. På allmänna flaggdagar 

2. Vid internationella besök 

3. På internationella kvinnodagen den 8 mars 

4. På Nordens dag den 23 mars 

5. På Europadagen den 9 maj 

6. På dag för Europaparlamentsvalet i Sverige 

7. På de av Sveriges riksdag erkända nationella minoriters nationaldag 

8. Vid dödsfall och begravning 

- då anställd i kvarter Ansgarius har avlidit 

- då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

eller nämnd/bolagsstyrelse har avlidit 

9. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller 

länsstyrelsen 

10. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef 
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Flaggning vid kommunala anläggningar såsom skolor, äldreboenden, 
idrottsanläggningar m.fl. 
 

1. På allmänna flaggdagar. Respektive anläggnings chef ansvarar för att 

det dessa dagar flaggas med svensk flagga, gäller både vardagar och 

helgdagar.  

2. Vid dödsfall och begravning   

- då anställd på berörd anläggning har avlidit 

- då elev, förskolebarn eller vårdtagare vid berörd anläggning har 

avlidit 

3. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut fattat av chef på respektive 

anläggning, t.ex. skolavslutning, studentavslutning och 

internationella besök. 

Vid dessa anläggningar halas flagga vid arbetsdagens slut, dock tidigast 

kl.15.30 och senast vid solens nedgång.   

 
 
Flaggning på Stortorget, framför Stadshotellet och på Bäckgatan   
På allmänna flaggdagar hissar tekniska förvaltningen svenska flaggor på 
dessa platser. 
 

Flaggning på allmänna flaggdagar 

Dessa dagar är fastställda i Förordning om allmänna flaggdagar, SFS 

1982:270. I Sverige har vi följande allmänna flaggdagar:  

 1 januari - Nyårsdagen 

 28 januari - Konungens namnsdag 

 12 mars - Kronprinsessans namnsdag 

 Påskdagen 

 30 april - Konungens födelsedag 

 1 maj  

 Pingstdagen 
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 29 maj - Veterandagen 

 6 juni - Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag 

 Midsommardagen 

 14 juli - Kronprinsessans födelsedag 

 8 augusti - Drottningens namnsdag 

 Dag för val till riksdagen  

(ordinarie val: andra söndagen i september vart fjärde år) 

 24 oktober - FN-dagen 

 6 november - Gustav Adolfdagen 

 10 december -Nobeldagen 

 23 december -Drottningens födelsedag 

 25 december -Juldagen 

 

På allmänna flaggdagar hissas utanför kommunhuset fyra stycken svenska 

flaggor samt kommunflagga på flaggstångsrad mot Västra Esplanaden. Inga 

internationella flaggor hissas vid besök som sammanfaller med allmänna 

flaggdagar. 

 

På FN-dagen den 24 oktober hissas tre svenska flaggor, en FN-flagga samt 

kommunflagga på flaggstångsrad mot Västra Esplanaden. 

 

Flaggning vid internationella besök 

Växjö kommun tar varje år emot en stor mängd internationella besök. Som 

en del av välkomnandet bör gästande lands flagga, svensk flagga, EU-flagga 

och kommunflagga hissas vid dessa tillfällen. 

Vid internationell flaggning intar den svenska flaggan alltid hedersplatsen. 

Övriga nationsflaggor placeras i heraldisk bokstavsordning från 

hedersplatsen och utåt efter ländernas namn på svenska.  
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Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt 

vänster, dvs. man bestämmer placeringen stående framför flaggstängerna 

med ryggen mot byggnaden.  

Vid udda antal flaggstänger är flaggstången i mitten hedersplatsen, är antalet 

jämnt är hedersplatsen den heraldiskt högra av de två flaggstängerna närmast 

mitten.  

Flaggstångsraden mot Västra Esplanden fylls först, därefter påbörjas bakre 

raden mot kommunhuset. 
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EU-flaggan har inte samma rang som en nationsflagga. Grundregeln är att 

EU-flaggan placeras efter nationsflaggor, den kan dock placeras närmast den 

svenska flaggan om EU vid flaggningstillfället företräds av en hög 

representant.  

I rang placeras FN-, EU-, kommun-, förenings-, organisationsflaggor och 

likande efter nationsflaggorna. 

Finns endast en flaggstång ska flaggning ske med den svenska flaggan. 

 

Flaggning på internationella kvinnodagen   

På internationella kvinnodagen den 8 mars hissas utanför kommunhuset fyra 

svenska flaggor och en kommunflagga på stängerna mot Västra Esplanaden. 

Inga internationella flaggor hissas vid besök den 8 mars. 

 

Flaggning på Nordens dag 

På Nordens dag den 23 mars hissas utanför kommunhuset de fem nordiska 

flaggorna (Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge) samt EU-flagga 

och kommunflagga. Svenska flaggor fyller sedan ut på tomma stänger. 

  

Flaggning på Europadagen 

På Europadagen den 9 maj flaggas utanför kommunhus med tre svenska 

flaggor, en EU-flagga och en kommunflagga på flaggstångsrad mot Västra 

Esplanaden. 

 

Flaggning på dag för Europaparlamentsvalet i Sverige 

Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. I EU-länderna sker detta 

val inom en tredagarsperiod och på den dag val sker i Sverige flaggas 

utanför kommunhus med tre svenska flaggor, en EU-flagga och en 

kommunflagga på flaggstångsrad mot Västra Esplanaden. 
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Flaggning på de av Sveriges riksdag erkända nationella minoriters 

nationaldag 

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som 

nationella minoriteter och flaggning utanför kommunhuset sker på deras 

respektive nationaldag enligt följande: 

 6 februari – samernas nationaldag 

 24 februari – sverigefinnars nationaldag 

 8 april – romernas nationaldag 

 15 juli – tornedalingarnas nationaldag 

Enligt den judiska församlingen i Stockholm finns varken fastställd 

nationaldag för den judiska minoriteten i Sverige eller egen flagga, varför 

flaggning för denna grupp tills vidare ej sker. Om egen minoritetsflagga 

finns flaggas med den och kommunflagga i rad mot Västra Esplanaden, 

ingen utfyllnad med svenska flaggor på resterande stänger på raden. Om 

egen minoritetsflagga ej finns flaggas med fyra svenska flaggor och en 

kommunflagga på samma rad. Inga internationella flaggor hissas vid besök 

som sammanfaller med ovan nämnda minoritetsdagar. 

 

Flaggning vid dödsfall och begravning 

Flaggning bör ske vid den bortgångnes arbetsplats/boende/skola i samband 

med dödsdagen och på begravningsdagen. Chef på respektive arbetsplats 

ansvarar för att detta fungerar och utföres på ett värdigt sätt.  

Informera alltid växeln om vem det flaggas för.  

 

Flaggning på halv stång sker dagen då dödsfallet inträffar eller dagen efter 

dödsfallet samt dag då begravning äger rum. På begravningsdagen ska 

flaggan hissas på halv stång och vara så fram till dess begravning är över, då 

flaggan hissas i topp, varefter den halas ner omedelbart. 
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Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons begravning eller 

landssorg, sker dock flaggning på halv stång hela dagen.  

I samband med statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur 

flaggning ska ske. 

Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas till topp, för att sedan 

omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd om det är en fristående flagga, eller till 

halva höjden om det är en fasadflaggstång. När flaggan tas ner görs 

proceduren baklänges, det vill säga först hissar man flaggan i topp för att 

sedan hala ända ner. 

Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag, vid 

internationellt besök eller vid annan av Växjö kommun beslutad flaggdag, 

har flaggning på halv stång företräde. 

Utanför kommunhus tas kommunflagga ner och en svensk flagga hissas på 

halv stång, på stång längst ut till heraldiskt höger i flaggstångsrad mot Västra 

Esplanaden. 

 

Flaggning vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef eller 

respektive chef på annan kommunal anläggning utanför kommunhuset 

Utöver de ovan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor restriktivitet. Inga 

kommersiella flaggor hissas, och förenings- och organisationsflaggor endast 

i undantagsfall, och då antingen på initiativ av Växjö kommun eller genom  

skriftlig ansökan från respektive förening eller organisation. En sådan 

ansökan ska vara kommunchef tillhanda senast tre veckor innan aktuell 

flaggdag. Blir flaggning beviljad tillhandahåller respektive förening eller 

organisation aktuell flagga i lämplig storlek till VöFABs reception senast två 

veckor innan aktuell flaggdag.  

Flaggans längd bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd, dvs. utanför 

kommunhus med 10 m hög flaggstång bör flagga vara ca 2,40 m lång. 
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Kommunflagga 

Kommunflaggan för Växjö kommun ska vara hissad på en av flagg-

stängerna utanför kommunhuset, som utsmyckning och för att profilera 

kommunen. Kommunflaggan hissas på stång längst ut heraldiskt vänster i 

flaggstångsrad mot Västra Esplanaden och är hissad dygnet runt, om inte 

annan flaggning gör att kommunflaggan måste tas ner eller byta plats. 

Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader och platser där 

man vill profilera en kommunal verksamhet, t.ex. skola, idrottsplats eller 

annat. 

 

Tider för flaggning 

Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl.08.00. Under resterande 

del av året hissas flaggan kl.09.00. Flaggning sker generellt till solens 

nedgång eller senast kl.21, men flaggan kan även halas vid arbetsdagens slut, 

dock tidigast kl.15.30. 

 

Beställning av flaggning 

För flaggning utanför kommunhuset, använd formuläret Flaggning på 

intranätet under Beställningar internt. Se bilaga 1. Beställning ska ske minst 

tre arbetsdagar före aktuell flaggning. 

För flaggning på andra kommunala anläggningar beställes flagga hos 

tekniska förrådet på tel 0470-412 73 eller 412 74. Respektive anläggning 

ansvarar sedan för att hissa och hala flagga enligt riktlinjer. 

 

Bilaga 1. 

Flagghantering  

 


