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1. Inledning 
Den svenska flaggan har ett symbolvärde vilket visar sig exempelvis genom att riksdagen har 
beslutat om allmänna flaggdagar. Kommunen ska visa delaktighet genom att flagga vid dessa 
högtidsdagar. Det finns även ett egenvärde i att kunna profilera kommunen genom att flagga 
kommunflaggan vid vissa platser och vid olika tillfällen. Skälet till kommunens flaggning på de 
officiella flaggstängerna, t.ex. namnet på den avlidne, ska framgå av kommunens hemsida. 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Dokumentet är nära relaterat till: 

- Riktlinjer för uppvaktning av medarbetare 
- Grafiska profil för Kungälvs kommun 

 
 

3. Nulägesbeskrivning och begränsning 
I Kungälv finns officiella flaggstänger vid Mimers Hus, Stadshuset, Rådhuset, Gamla torget, 
Färjevägen 3 och Bohus fästning. Utöver dessa finns det övriga kommunala flaggstänger vid 
verksamheter så som skolor och äldreboenden. Riktlinjerna gäller för de officiella flaggstängerna 
och är inte styrande för övriga kommunala flaggstänger, men där det är möjligt och lämpligt bör 
verksamheten eftersträva att följa dem. 

 

4. Syfte 
Syftet är att säkerställa att kommunal flaggning gällande lagar och förordningar samt att stärka 
profileringen av Kungälvs kommun. 

 
5. Mål 

Kommunens flaggstänger ska ha en likvärdig framtoning och utgöra en naturlig del i den 
offentliga miljön. 

 

6. Lagar och regler 
Lagen om Sveriges flagga är styrande tillsammans med Förordning om allmänna flaggdagar. 
Ytterligare vägledning finns hos exempelvis Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 

 

7. Flagga och flaggstång 
Flaggans storlek ska anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Vid flera flaggor intill 
varandra ska dessa ha samma storlek. Hissad flagga ska alltid vara hel och ren. Flaggstången ska 
vara hel, ren och flaggan ska kunna hänga fritt. Ordningen på flaggorna hissas heraldiskt höger, 
vilket innebär från höger då du står med ryggen mot den plats eller det föremål som ska 
flaggsmyckas. 
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8. Flaggning – dagar utan offentlig flaggning 
Flaggor och vimplar enligt nedan är hissade dygnet runt. 

- Stadshuset 5 kommunflaggor 
- Mimers Hus 5 flaggor för verksamhetsprofilering (eller 5 kommunflaggor) 
- Rådhuset Ingen flaggning 
- Gamla torget Ingen flaggning 
- Färjevägen 3 5 vimplar; isländsk, dansk, svensk, finsk, norsk 
- Bohus fästning 5 vimplar; isländsk, dansk, svensk, finsk, norsk, Statens fastighetsverk 

 
 

9. Flaggning - allmänna flaggdagar 
Flaggorna hissas och halas enligt gällande rekommendationer. 

- Stadshuset 5 svenska flaggor 
- Mimers Hus 5 svenska flaggor 
- Rådhuset 1 svensk flagga 
- Gamla torget 2 svenska flaggor 
- Färjevägen 3 5 svenska flaggor 
- Bohus fästning 6 svenska flaggor 

 
 

10. Annan offentlig flaggning 
Flaggning i andra fall än på allmänna flaggdagar får förekomma efter medgivande från 
kommundirektören. Fastställda sådana dagar är: 

Europadagen 9 maj 
Norges nationaldag 17 maj 
Val till Europaparlamentet rörligt datum 
Danmarks nationaldag 5 juni 
Invigningen av West Pride rörligt datum 
Islands nationaldag 17 juni 
Finlands självständighetsdag 6 december 

 

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

Exempel 1: Europadagen: 

- Stadshuset 1 svensk flagga, 1 EU-flagga, 3 kommunflaggor 
- Mimers Hus 1 svensk flagga, 1 EU-flagga, 3 kommunflaggor 
- Rådhuset Som dagar utan offentlig flaggning 
- Gamla torget Som dagar utan offentlig flaggning 
- Färjevägen 3 Som dagar utan offentlig flaggning 
- Bohus fästning Som dagar utan offentlig flaggning 
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Exempel 2: Invigningen av West Pride 

- Stadshuset 1 svensk flagga, 3 kommunflaggor, 1 regnbågsflagga 
- Mimers Hus 1 svensk flagga, 3 kommunflaggor, 1 regnbågsflagga 
- Rådhuset Som dagar utan offentlig flaggning 
- Gamla torget Som dagar utan offentlig flaggning 
- Färjevägen 3 Som dagar utan offentlig flaggning 
- Bohus fästning Som dagar utan offentlig flaggning 

 

Exempel 3: Norges nationaldag 

- Stadshuset 1 svensk flagga, 1 norsk flagga, 3 kommunflaggor 
- Mimers Hus 1 svensk flagga, 1 norsk flagga, 3 kommunflaggor 
- Rådhuset Som dagar utan offentlig flaggning 
- Gamla torget Som dagar utan offentlig flaggning 
- Färjevägen 3 Som dagar utan offentlig flaggning (eventuellt norsk flaggning) 
- Bohus fästning Som dagar utan offentlig flaggning (eventuellt norsk flaggning) 

 
 
 

11. Dödsfall och övriga fall  
Vid dödsfall och begravning avseende aktiv förtroendevald i kommunen sker 
flaggning på ”halv stång” den dag då dödsfallet har ägt rum eller dagen efter samt den dag då 
jordfästningen äger rum. Flaggning vid förtroendevalds bortgång sker vid Stadshuset. 

 
”Halv stång” innebär 2/3 av normalhöjden på fristående stång, till mitten på fasadstång. Flaggan 
ska först gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan halas ner ska den först gå i topp. När 
en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart eller tas ned vid 
ordinarie tidpunkt. Endast nationsflaggan hissas på halv stång. Flaggning i samband med dödsfall 
har alltid företräde framför annan flaggning inklusive allmän flaggdag. För statsbegravningar 
utfärdas särskilda bestämmelser. Vid dödsfall och begravning avseende anställd kan flaggning ske 
på de icke officiella flaggstängerna efter beslut av verksamhetschef. 

 
Exempel: Dödsfall 

- Stadshuset 1 svensk flagga på halv stång, 4 flaggstänger utan flaggning 

Flaggning på de officiella flaggstängerna sker i övrigt efter beslut av kommundirektören.  
 
 

12. Flaggor och vimplar vid evenemang på annan plats 
Kommunflagga får endast användas vid evenemang där kommunen deltar. 

 

13. Hur riktlinjerna levandegörs 
Riktlinjerna ska levandegöras genom en beställning till kommunens utförandeorganisation. 
Beställningen ska tydliggöra ansvaret i enlighet med riktlinjer för kommunal flaggning, lagen om 
Sveriges flagga, förordning om allmänna flaggdagar samt vägledning från Stiftelsen Sveriges 
Nationaldag. 
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14. Uppföljning och utvärdering 
För att säkerställa att kommunen har en god och ändamålsenlig flaggning bör riktlinjerna 
utvärderas vid revideringen vart fjärde år. Om det under perioden visar sig att riktlinjerna 
behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans. 
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