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Handlingsplan anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen 
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen 

Riktlinje säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande 
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Riktlinje för flaggning 
Denna riktlinje anger bland annat vid vilka tillfällen flaggning ska ske, vilka flaggor 
som ska hissas samt vilka tider som gäller för flaggning. Riktlinjen gäller för 
flaggning på de flaggstänger som räknas upp under avsnitt 3. nedan. 
 
Om en situation uppstår som inte är reglerad i riktlinjen är det stadsdirektören 
som beslutar om flaggning ska ske. 
 

1. Ansvar 
Ansvaret för denna riktlinje ankommer på kommunstyrelsen. 
 

2. Bakgrund 
Allmänna flaggdagar samt regelverk avseende färg och storlek på flaggan styrs 
enligt lag. Rikskommittén Sveriges Nationaldag ger ytterligare rekommendationer 
om hantering av flaggan. 
 
Utgångspunkten för denna riktlinje är de regler för flaggning som finns fastslagna i 
lag eller annan författning samt i övrigt allmänt vedertagna rekommendationer 
och riktlinjer för flaggning. 
 

3. Omfattning 
Riktlinjen gäller för flaggning på nedanstående flaggstänger. Riktlinjerna gäller 
inte för övriga flaggstänger som är placerade på annan kommunal mark, allmän 
platsmark eller på mark invid kommunala verksamheter i övrigt. 
 

3.1 Fristående flaggstänger 

 
a. Stadsbiblioteket (fem st) 
b. Fiskartorget (fyra st belysta) 
c. Västmanlands Teater (två st) 
d. Stadshotellet (två st) 
e. Centralstationen (två st) 
f. Djäkneberget (fem st) 
g. Färjekajen (två st) 

  



 

 

3.2 Flaggstänger på tak eller fasad 

 
a. B-flygeln mot Fiskartorget (en st) 
b. Stadshustornet (fyra st) 

 

4. Flaggdagar 
Nedanstående dagar är allmänna flaggdagar i Sverige. På dessa dagar ska 
flaggning ske. 
 

Dag Tillfälle 

1 januari Nyårsdagen 

28 januari Kung Carl XVI Gustafs namnsdag  

12 mars Kronprinsessan Victorias namnsdag 

En söndag i perioden 22 mars till 25 
april 

Påskdagen 

30 april Kung Carl XVI Gustafs födelsedag 

1 maj Första maj 

29 maj Veterandagen 

49 dagar efter påskdagen Pingstdagen 

6 juni 
Sveriges nationaldag och  

svenska flaggans dag 

Lördagen i perioden 20–26 juni Midsommardagen 

14 juli 
Kronprinsessan Victorias födelse- 

dag 

8 augusti Drottning Silvias namnsdag 

Andra söndagen i september under 
valår 

Dag för val till riksdagen 

24 oktober FN-dagen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/12_mars
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronprinsessan_Victoria
http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5skdagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/30_april
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_XVI_Gustaf
http://sv.wikipedia.org/wiki/1_maj
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_maj
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pingstdagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/6_juni
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_nationaldag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flaggans_dag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Midsommardagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/14_juli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronprinsessan_Victoria
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronprinsessan_Victoria
http://sv.wikipedia.org/wiki/8_augusti
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsval_i_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/24_oktober
http://sv.wikipedia.org/wiki/FN-dagen


 

 

 
Därutöver ska flaggning ske följande dagar: 

 

• 9 maj Europadagen 

• 6 december på Finlands självständighetsdag. Dagen räknas som landets 
nationaldag. 

 
Minorietsdagar 

• 6 februari Samernas nationaldag 

• 24 februari Sverigefinnarnas dag 

• 8 april Romernas nationaldag 

• 15 juli Tornedalingarnas dag 
 

5. Tider för flaggning 
Flagga ska endast vara hissad under dygnets ljusa timmar.  Under tiden 1 mars - 
31 oktober ska flaggan hissas kl. 8.00. Under tiden 1 november - 28 (29) februari 
ska flaggan hissas kl. 9.00. 
 
Flaggan ska halas ned vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00 
 
Flaggor som är belysta kan vara hissade dygnet runt liksom andra organisations-
flaggor, förutom FN-flaggan och EU-flaggan vilka ska halas samtidigt som den 
svenska flaggan. 
 

6. Flaggans proportioner 
En flaggas storlek bör anpassas efter den flaggstång den hissas på. En tumregel är 
att flaggans längd bör vara cirka en fjärdedel av flaggstångens längd. Om flagg-
stången är mycket hög kan flaggan göras något mindre. Vid flaggning med flera 
flaggor ska samtliga flaggor ha samma storlek. För flaggstång på tak eller fasad bör 
flaggan vara något större än för flaggor som hissas på fristående flaggstänger. 
Vanligt är dock att flaggan i sådant fall är cirka en tredjedel av flaggstångens längd 
eller något större. Vid kraftig blåst är det lämpligt att använda en stormflagga, 
vilken är mindre än en vanlig flagga. 
 

6 november Gustav Adolfsdagen 

10 december Nobeldagen 

23 december Drottning Silvias födelsedag 

25 december Juldagen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/6_november
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolfsdagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/10_december
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nobeldagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/23_december
http://sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Silvia
http://sv.wikipedia.org/wiki/25_december
http://sv.wikipedia.org/wiki/Juldagen


 

 

7. Sorgflaggning – flaggning på halv stång 
 
Efter beslut av stadsdirektören ska flaggning på halv stång ske vid dödsfall och 
begravning. Vid flaggning på halv stång ska flaggan först hissas i topp och därefter 
sänkas till lämplig höjd. På en fristående flaggstång bör flaggan sänkas till cirka 2/3 
av flaggstångens höjd, medan den på en flaggstång på tak eller fasad kan halas in 
till stångens halva längd. 
 
Flaggning ska ske den dag dödsfallet inträffat eller, om flaggtiden blir mycket kort 
den dagen, dagen efter dödsfallet. 
 
Flaggning ska ske på dag för begravning. Då begravningen är avslutad hissas flagg-
an i topp, för att antingen omedelbart halas ned eller förbli hissad i topp och 
sedan halas ned på vanlig tid.  
 
Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång 
företräde. 
 
Organisationsflaggor ska inte flaggas på halv stång. 
 

8. Flaggor   

8.1 Nationsflaggor 

8.1.1 SVENSKA FLAGGAN 

På allmänna flaggdagar hissas den svenska flaggan på samtliga flaggstänger i 
riktlinjen, förutom 3.2. och de undantag som anges under 8.2. 

8.1.2 FINSKA FLAGGAN 

Finska flaggan hissas på Finlands nationaldag på flaggstång 3.2.a. 

8.1.3 ÖVRIGA NATIONSFLAGGOR 

Hissas efter beslut av stadsdirektören på flaggstängerna 3.1.b. 
 

8.2 Övriga flaggor 

Flaggor med anknytning till företag eller annan affärsverksamhet får inte före-
komma. 

8.2.1 FN-FLAGGAN 

FN-flaggan hissas på FN-dagen samt på Veterandagen på endast en av flagg-
stängerna 3.1.a respektive b.  
  



 

 

8.2.2 EU-FLAGGAN 

EU-flaggan hissas på allmänna flaggdagar samt på Europadagen på endast en av 
flaggstängerna 3.1.a respektive b.  

8.2.3 PRIDEFLAGGAN 

Under Västerås Pride hissas Prideflaggan på flaggstång 3.2.a.  

8.2.4 FLAGGA MED KOMMUNENS VAPEN 

På andra dagar än allmänna flaggdagar ska flagga med kommunens vapen hissas 
på flaggstängerna 3.1.b samt 3.2.a. På övriga flaggstänger ska flagga inte hissas på 
andra dagar än allmänna flaggdagar, se dock nedan under 8.2.5. 

8.2.5 TURIST- OCH BESÖKSFLAGGAN 

På andra dagar än allmänna flaggdagar hissas Västerås stads turist- och besöks-
flagga på flaggstängerna 3.1 
 

9. Flaggornas placering  

9.1 Vid flaggning med flera länders flaggor  

Vid flaggplacering används begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster”. 
Innebörden av begreppen är att man utgår från den plats eller byggnad som ska 
flaggsmyckas och ställer sig med ryggen mot byggnaden eller platsen. Då har man 
”heraldiskt höger” på sin högra sida och ”heraldiskt vänster” på sin vänstra sida. 
 
Vid udda antal flaggstänger intar den mittersta flaggstången hedersplatsen. Där 
ska den svenska flaggan hissas. Övriga nationsflaggor ordnas i alfabetisk ordning 
efter nationsnamn. Bokstavsordningen räknas från hedersplatsen, dvs. från den 
svenska flaggan och utåt, varannan till heraldiskt höger och varannan till heral-
diskt vänster. 
 
Om antalet flaggstänger är jämnt, ska den svenska flaggan hissas på den heral-
diskt högra av de två mittersta stängerna, varefter de utländska flaggorna placeras 
i bokstavsordning varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt 
vänster.  
 
Om antalet flaggstänger överskrider antalet representerade nationer, så ska den 
svenska flaggan hissas på flera flaggstänger. 
 
Samtliga nationsflaggor ska vara av samma storlek. De använda flaggstängerna ska 
också ha samma höjd. Vid flaggning med flera länders flaggor får inte ett lands 
flagga hissas under ett annat lands flagga. 
 
 
 



 

 

9.2 Vid flaggning med organisationsflaggor 

9.2.1 FN-FLAGGAN 

FN-flaggan hissas på en av flaggstängerna 3.1.a respektive 3.1.b, vid sidan av den 
svenska flaggan. FN-flaggan ska placeras efter den svenska flaggan, men före EU-
flaggan i honnörshänseende.  

9.2.2 EU-FLAGGAN 

EU-flaggan hissas på en av flaggstängerna 3.1.a respektive 3.1.b, vid sidan av den 
svenska flaggan. EU-flaggan ska placeras efter den svenska flaggan i honnörs-
hänseende. 

9.2.3 ÖVRIGA ORGANISATIONSFLAGGOR 

Övriga organisationsflaggor ska inte hissas på allmänna flaggdagar. 
 

10. Flaggans skötsel 
Trasig eller fransig flagga ska inte användas. Sådana flaggor ska repareras eller 
ersättas med ny flagga. Urblekt flagga ska ersättas med en ny flagga. Om flaggan 
inte längre kan användas ska den i första hand lämnas till flaggfabrikant eller 
återförsäljare för destruktion och i andra hand ska den brännas.  
 

 

 

 

Kontaktcenter: 021-39 00 00 

www.vasteras.se 


