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FLAGGBESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA KOMMUN
Antagna av kommunstyrelsen den 25 augusti 2004, § 169
Den svenska flaggan har anor från 1550-talet. Färgerna har hämtats från lilla riksvapnet med dess tre gyllene kronor på blått fält. Förlagan har säkerligen varit den
danska flaggan, världens äldsta flagga, med det rödvita korsbaneret, dannebrogen.
Flagglagen moderniserades 1982, samtidigt som svenska flaggans dag också blev
nationaldag.
Riksdagen har rekommenderat följande flaggdagar:
Nyårsdagen 1 januari
Konungens namnsdag 28 januari
Kronprinsessans namnsdag 12 mars
Påskdagen
Konungens födelsedag 30 april
Första maj
Pingstdagen
Sveriges Nationaldag 6 juni
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag 14 juli
Drottningens namnsdag 8 augusti
Dag för val till riksdagen
FN-dagen den 24 oktober
Gustaf Adolfsdagen 6 november
Nobeldagen 10 december
Drottningens födelsedag 23 december
Juldagen 25 december
Flaggning ska ske vid följande platser:
• Rådhuset vid torget
• Stadshuset
• Västerbron
• Samt andra offentliga platser och byggnader. Flaggningen där ombesörjes av
brukarna
Flaggning kan ske vid begravningar för kommunanställda på direktiv från förvaltning.
För kommunen handlar det också naturligtvis om speciella högtider, besök eller
andra aktiviteter.
Hur ska man flagga?
Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan ha hedersplatsen i mitten.
Övriga nationsflaggor ska placeras i bokstavsordning (efter svensk stavning när det
enbart är nordiska länder men fransk stavning vid internationell flaggning!) från
hedersplatsen och utåt, varannan heraldisk höger och varannan heraldisk vänster. Det
kan enklast förklaras så här: Om man ställer sig med ryggen mot den plats eller det
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föremål som ska flaggsmyckas, exempelvis Rådhuset vid Kungstorget, så har man
heraldiskt höger på sin högra hand och heraldiskt vänster på sin vänstra hand.
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 svenska och en utländsk nations
flaggor placeras svenska flaggan på övriga yttersta flaggstängerna. Inga flaggstänger
får stå tomma.
Vid flaggning med flera internationella flaggor ska den svenska placeras i mitten och
övriga länders flaggor placeras i bokstavsordning (fransk stavning) från hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt höger och varannan heraldiskt vänster. Därefter
placeras EU:s, FN:s, kommunens, företags och övriga flaggor.
Vid enbart nordiska länder placeras den svenska i mitten och därefter de övriga ländernas i svensk bokstavsordning, varannan heraldiskt höger varannan heraldiskt
vänster. Därefter i följande ordning EU, FN, kommun, företags- och övriga flaggor
Man får aldrig hissa två flaggor på samma stång. Trasiga flaggor ska alltid repareras
eller bytas ut. Utsliten flagga ska brännas.
EU:s flagga ska vid svensk flaggning hissas heraldiskt höger.
Hissas även kommunens flagga ska den placeras heraldiskt vänster.
Fr o m 1 mars t o m 31 oktober ska flaggan hissas 08.00 och halas vid solens nedgång.
Fr o m 1 november t o m 28 (29) februari hissas flaggan 09.00 och halas vid solens
nedgång
Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solnedgång.
Flaggans längd ska vara ca ¼ av flaggstångens höjd.
Flaggan ska hissas i topp, tätt under flaggstångsknoppen.
Vid dödsfall och begravning flaggar man på halv stång, vilket 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 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.
Endast nationsflaggan hissas på halv stång, inte kommunens eller EU:s flagga.
EU-flaggan
Det finns inga särskilda EU-regler som styr användningen av Europaflaggan, inte
heller någon svensk lagstiftning som reglerar användning av EU-flaggan. Varje
myndighet, institution får själv avgöra när svensk - respektive EU-flaggning ska ske.
Riksdagens rekommenderade flaggdagar ska dock följas.
I många av EU:s medlemsstater har EU-flaggan mer eller mindre jämställts med den
egna nationens flagga. Hissar man den egna nationens flagga så flaggar man också
med EU.s flagga. Det visar samhörighet med den Europeiska unionen. Med tanke på
Uddevalla kommuns stora engagemang vad gäller olika EU-projekt inte minst och
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våra nära kontakter med andra EU-länder så vore det rimligt att ”jämställa” EU-flaggan med den svenska, att den alltid hissas samtidigt med den svenska flaggan. Den
kommer då att placeras heraldiskt höger om den svenska. Och om antalet flaggstänger tillåter detta hissas kommunens flagga heraldiskt vänster om den svenska.
Samma sak bör gälla flaggning inomhus samt bordsstandar. EU-flaggan bör finnas
jämsides med den svenska.
Den svenska flaggan och EU-flaggan bör också hissas på Europadagen den 9 maj

