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Flaggbestämmelser för Uddevalla kommun 
 

Bestämmelserna gäller flaggning på flaggstänger och byggnader som disponeras 

av Uddevalla kommun. 
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Flaggningstillfällen och flaggor 

 
1. De dagar som framgår i Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar, 

2. De nationella minoriteternas högtidsdagar som är Samernas nationaldag, 

Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen samt Tornedalingarnas 

dag (respektive minoritets flagga) 

3. Finlands självständighetsdag (finska flaggan), 

4. Vid invigningen av West Pride samt vid lokala pride-arrangemang enl p. 7 

(pride-flaggan), 

5. Europadagen (EU-flagga) 

6. På begravningsdagen för förtroendevald eller kommunanställd (efter 

direktiv från den förvaltning där den avlidne hade sin huvudsakliga 

anställning), 

7. Vid andra tidpunkter och flaggor efter anvisning av kommunstyrelsens 

ordförande, kommundirektören eller annan som kommundirektören utser. 

(Exempel på anledningar kan vara besök, arrangemang, högtider, särskilda 

händelser osv.) 

 

Inga kommersiella flaggor får hissas och förenings- och organisationsflaggor 

endast i undantagsfall. 

 

Platser och ansvar för flaggning 
Flaggning ska ske enligt dessa bestämmelser vid följande platser (kommunens 

paradstänger) på kommunledningskontorets ansvar: 

 

 Kungstorget framför rådhuset 

 Stadshuset 

 Västerbron 

 Ljungskile torg 

 Ljungskilegården 

 

Flaggning vid övriga kommunala platser och byggnader sker på ansvar av samt 

utförs och bekostas av den förvaltning som bedriver verksamhet på platsen. I 

tillämpliga delar bör då dessa bestämmelser beaktas. 

 

Vid begravning av anställd eller förtroendevald kan flaggning ske utanför 

rådhuset och stadshuset och om så är möjligt utanför berörd arbetsplats. 

 

Flagghissning och flaggans storlek 
Flaggan ska hissas i topp, tätt under flaggstångsknoppen.  

 

Flaggans längd ska vara omkring en fjärdedel- och vimpelns längd en tredjedel av 

flaggstångens höjd. Endast en flagga får hissas per flaggstång.   
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Tider för flaggning 
Tiden från och med 1 mars till och med 31 oktober ska flaggan hissas 08.00 och 

halas vid solens nedgång. 

 

Tiden från och med 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan 09.00 

och halas vid solens nedgång 

 

Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solnedgång. 

 

Vimplar ska vara hissade då annan flaggning inte sker, dock ej perioden 1 

november till 28 (29) februari. 

 

Vimplar får vara hissade dygnet runt. 

 

Flaggning vid platser med fler än en flaggstång 
Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan ha hedersplatsen i mitten. 

(Om antalet flaggstänger är jämt ska den svenska flaggan hissas på den heraldiskt 

högra av de mittersta stängerna.) 

 

Övriga nationsflaggor ska placeras i bokstavsordning (utgående från de svenska 

benämningarna på de utländska nationerna) från hedersplatsen och utåt, varannan 

heraldiskt höger och varannan heraldisk vänster. Därefter placeras EU:s, FN:s, 

kommunens och övriga flaggor. 

 

Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan 

heraldiskt höger (när det finns två flaggstänger). Vid flaggning från flera stänger i 

rad med endast en utländsk nationsflagga placeras svenska flaggan på 

hedersplatsen och på övriga yttersta flaggstängerna. Inga flaggstänger får stå 

tomma. 

 

Särskilt om EU-flaggan 
EU-flaggan ska alltid hissas då flaggning med den svenska flaggan sker. Den ska 

placeras heraldiskt höger om den svenska. Om antalet flaggstänger tillåter det, 

hissas kommunens flagga heraldiskt vänster om den svenska. Vid flaggning 

inomhus bör EU-flaggan finnas jämsides med den svenska. 

 

Flaggning vid dödsfall och vid begravning 
Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång, vilket innebär 2/3 av 

normalhöjden på fristående stång och till mitten på fasadstång. Flaggan ska först 

gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan ska halas ska den först gå i topp 

och sedan halas. 

 

När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart 

eller tas ned vid ordinarie tidpunkt, d.v.s. vid solnedgången.  
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Endast nationsflaggan hissas på halv stång, inte kommunens-, eller EU:s flagga. 

 

Hantering av trasiga flaggor 
Trasiga flaggor ska repareras eller bytas ut. Utsliten flagga ska klippas till enbart 

blå och gula tygbitar och hanteras som restavfall. 

 

Avsteg och anvisningar 
Andra avsteg från dessa bestämmelser än de som anges i p. 7 ovan får meddelas 

av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.  

 

Kommunledningskontoret ska vid behov utfärda tillämpningsanvisningar till 

dessa bestämmelser. 

 

Begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster” 
Heraldiskt höger kan förklaras enligt följande: Om en person ställer sig med 

ryggen mot den plats eller det föremål som ska flaggsmyckas, exempelvis 

Rådhuset vid Kungstorget, så är heraldiskt höger på personens högra sida och 

heraldiskt vänster på vänster sida. 

 


	Flaggningstillfällen och flaggor
	Platser och ansvar för flaggning
	Flagghissning och flaggans storlek
	Tider för flaggning
	Flaggning vid platser med fler än en flaggstång
	Särskilt om EU-flaggan
	Flaggning vid dödsfall och vid begravning
	Hantering av trasiga flaggor
	Avsteg och anvisningar
	Begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster”

