Riktlinjer för flaggning
Kungsbacka kommuns officiella flaggstänger
Kommunens officiella flaggstänger är vid Stadshuset (2st) och Kungsbacka torg (4st).
Vid de officiella flaggstängerna ska Kungsbacka kommun flagga med svenska flaggan vid följande tillfällen:
1. på allmänna flaggdagar
2. då allmän flaggning rekommenderas av regeringen
3. dag för val till riksdagen
Kommunen ska även flagga vid Stadshuset vid följande tillfällen:
1. på Europadagen 9 maj – med EU-flagga och svenska flaggan
2. vid val till EU-parlamentet– med EU-flagga och svenska flaggan
3. vid nationella minoriteters flaggdagar – med minoritetsflagga och svenska flaggan
• Samernas flagga 6 februari
• Sverigefinnarnas flagga 24 februari
• Romernas flagga 8 april
• Tornedalingarnas flagga 15 juli
Mellan flaggdagarna och under tiden 1 april – 31 oktober ska kommunflaggor hissas vid kommunens
officiella flaggstänger.

Ansvar för flaggning
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för flaggning.
Förvaltningen för Teknik ansvarar för att flaggning sker vid kommunens officiella flaggstänger enligt
riktlinjerna.
Kommunikationschef vid kommunledningskontoret ansvarar för revidering av dokumentet ”Riktlinjer för
flaggning”.

Beslut om flaggning vid övrig tid
Beslut om flaggning övrig tid, såsom flaggning vid speciella tillfällen, officiella besök, vid större
evenemang, festivaler eller andra tillfällen fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i
sitt ställe. Vid tillfällen som inte kräver nationsflagga eller särskilt utsedd flagga, ska vimplar hissas, till
exempel vid evenemang.
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Flaggning vid dödsfall
Beslut om flaggning vid dödsfall fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i sitt ställe.
Vid flaggning vid dödsfall ska svenska flaggan hissas på halv stång vid stadshusets flaggstänger. Flaggan
hissas först till topp och sedan omedelbart till 2/3 av flaggstången. Endast nationsflaggan hissas på halv
stång. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag äger flaggning på halv stång företräde.

Flaggtider
Under perioden 1 mars till och med den 31 oktober, ska flagga hissas kl. 08.00, vid flaggdagar. Resterande
del av året ska flaggan hissas kl. 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl.
21.00.

Flaggornas placering och storlek
EU-flaggan och minoriteters flaggor ska hissas på den stång som är till vänster när man står med ryggen åt
stadshuset. På den högra stången hissas svenska flaggan.

Figuren ovanför visar den svenska flaggans placering vid flaggning på två flaggstänger.
Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan alltid ha hedersplatsen i mitten. Vid jämnt antal
flaggstänger placeras den svenska flaggan till höger från mitten, när man står med ryggen mot den plats eller
byggnad där flaggstängerna finns.

Figuren ovanför visar den svenska flaggans placering vid flaggning på fyra flaggstänger.
Övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt, varannan till höger och
varannan till vänster. I rang placeras FN-flaggan, EU-flaggan och liknande flaggor efter nationsflaggor.
Flaggans längd bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd.
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Kommunflaggor
Kommunflaggorna ska finnas i två storlekar beroende på flaggstångens längd:
•
•

Flagga 150 x 240 cm för flaggstång som är 10 meter
Flagga 180 x 300 cm för flaggstång som är 12 meter

Flaggning vid kommunala anläggningar
Förvaltningarna ansvarar för all flaggning utanför verksamhetslokaler och vid anläggningar såsom skolor,
boenden och idrottsanläggningar. Beslut om flaggning fattas av förvaltningschef. Verksamhetsansvarig för
anläggningen ansvarar för att flaggning sker.

Beslutad av: Kommunstyrelsen 22 september 2020 § 207,
Dnr KS 2020-00047, redaktionella ändringar 2021-05-19
Gäller från: (22 september 2020) med revideringar från 2021-05-19
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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