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Regler för flaggning på kommunens byggnader och
platser i Mariestads kommun med tillhörande
flagginstruktion
Kommunfullmäktiges beslut § 9/04

Vid Stadshuset och Nya Torget
Svenska flaggan (hissas på hel stång)

-

På alla allmänna flaggdagar

-

Efter särskilt beslut av kommunalråd eller kommunchef

FN-flaggan (enbart på Nya Torget)

-

På FN-dagen den 24 oktober

EU-flaggan

-

På Europadagen den 9 maj

-

Vid val till EU

-

Efter beslut av kommunalråd alternativt kommunchef

Andra nationsflaggor

-

Efter beslut av kommunalråd alternativt kommunchef

Kommunflaggan

-

På Mariestads kommuns privilegiedag den 9 oktober

Vid utländsk representation

-

Svenska flaggan, EU-flaggan och besökande nations flagga
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Svenska flaggan hissas på halv stång

-

Enligt gällande riktlinjer

-

Efter särskilt beslut av kommunalråd eller kommunchef

Vid Karlsholme

-

Svenska flaggan, EU-flaggan samt de utländska nationsflaggor som
turistintendenten beslutar.

Vid hamnen

-

Svenska flaggan, EU-flaggan samt de utländska nationsflaggor som
turistintendenten beslutar.

Vid kommunens verksamhetsbyggnader
Svenska flaggan

-

På allmänna flaggdagar

-

Efter eget (chefs) beslut.

Andra flaggor

-

Efter särskilt beslut av kommunalråd eller kommunchef

Vallokaler

-

Vid allmänna val, vid val till EU samt folkomröstningar flaggas med
svenska flaggan vid vallokalerna.

-

Vid val till EU flaggas med EU-flaggan vid vallokalerna.
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Flagginstruktion
§1

Flagga ska hissas klockan 8.00 och halas vid solens nedgång dock senast klockan
21.00.
§2

På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas.
På allmän flaggdag ska flaggning ske på eller i anslutning till kommunens
anläggningar, det vill säga Stadshuset, Nya Torget, kommunens
verksamhetsbyggnader.
Flaggning ska inte ske då en anläggning hålls helt stängd för säsongen, till exempel
skolbyggnader.
§3

När någon anställd eller förtroendevald i kommunen har avlidit ska flaggning om
möjligt ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska
ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på dag för jordfästning om
uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning
inklusive allmän flaggdag.
För statsbegravningar ska centralt utfärdade bestämmelser följas.
Se även kompletterande riktlinjer.
§4

Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga ska alltid nationsflagga
erhålla den heraldiskt främsta placeringen. Vid udda antal flaggstänger ska svenska
flaggan placeras i mitten.
Vid jämt antal flaggstänger ska svenska flaggan placeras på den heraldiskt högra
flaggstången, det vill säga den vänstra stången från åskådarens naturliga synvinkel.
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§5

Kombinerad flaggning, det vill säga nationsflagga och till exempel föreningsflagga,
ska undvikas.
§6

Flaggning ska ombesörjas av nedan angiven personal:
Stadshuset och vid Nya Torget, Karlsholme, Hamnen samt infarterna

-

Den vaktmästare som sköter fastigheten (Tekniska förvaltningen).

Kommunens verksamhetsbyggnader/institutioner

-

Personal från respektive verksamhet. Respektive
verksamhetschef/ansvarig ansvarar för flaggning.
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Flaggregler
Flaggningstider

Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan 8.00, under övrig del av året klockan
9.00. Flaggan halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast 21.00.
Detta är regler som är trevliga att följa, men ingen lag förbjuder dig att ha flaggan
hissad dygnet runt.
Vid dödsfall

Flaggan hissas på halv stång på döds- och/eller begravningsdagen. Härvid hissas
flaggan först i topp och halas därefter omedelbart 1/3 av stångens längd. Flaggan
är då hissad på ungefär 2/3 av den normala höjden. När jordfästningen ägt rum
hissas flaggan i topp, varefter den antingen halas omedelbart, eller på ovan,
angiven tid.
Förvaring

Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den
blå duken kommer utåt.
Utländska flaggor

Får utan myndigheternas tillstånd hissas i Sverige. Den svenska flaggan bör hissas
samtidigt och på hedersplats. Vid flaggplacering används begreppen ”heraldisk
höger” och ”heraldisk vänster”. Dessa begrepp förklaras på enklast sätt så att om
man ställer sig med ryggen mot den plats eller det föremål som ska flaggsmyckas,
så har man heraldisk höger på sin h högra hand och heraldisk vänster på sin
vänstra hand.
Regler som är allmänt vedertagna för korrekt flaggning

-

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

-

Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk
nations flaggor, placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång,
varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med en svensk flagga.

-

Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska (svenska,
danska, finska, norska, isländska) flaggor placeras flaggorna i svensk
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alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid
sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de
övriga nationernas flaggor.
-

Vid ”internationell” flaggning från flera stänger i rad placeras flaggorna i
fransk alfabetisk bokstavsföljd (alltså nationens namn enligt fransk
stavning) från heraldisk vänster till heraldisk höger, varvid den svenska
flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Vanligen placeras därutöver en
svensk flagga i början och en i slutet av flaggraden.

-

Ovan nämnda flaggning sker i regel från stänger med samma längd.
Någon gång användes ett par längre stänger för markering av infart,
ingång eller annan betydelsefull punkt i flaggraden. Om sådan markering
förekommer vid flaggning med utländska flaggor förses de högre
stängerna med svenska flaggor. Vid flaggning med svenska och endast en
främmande nations flaggor hissas på de högre stängerna svensk flagga
heraldisk höger och den främmande nationens flagga heraldisk vänster.

-

Dekorera gärna med den svenska flaggan. Både inomhus och utomhus är
det tillåtet. Se bara till att den får en värdig placering.

-

Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får
sålunda föras endast en nations flagga på varje stång. Däremot kan vid
festliga tillfällen så kallade signalflaggor hissas under nationsflaggan.

-

Trasig flagga ska omedelbart repareras. Utsliten eller blekt flagga ska
brännas.

-

Här i Sverige bosatt främling har givetvis full rätt att hissa den egna
nationalflaggan på samma sätt som konsulat har rätt att hissa den egna
flaggan.

-

Vid rent svenska högtider bör nationalflaggan hissas på samtliga mark-,
tak- och fasadstänger. Främmande länders beskickningar och konsulat
samt här bosatta utlänningar brukar vid sådana tillfällen delta i högtiden
genom att hissa sitt eget lands flagga.

-

Det har ibland rått tvekan om bolags-, rederi-, förenings- eller andra
liknande flaggor skulle föras på halv stång vid sorgebetygelse. Att privata
flaggor i sådan fall kan följa samma regler som gäller för nationalflaggan
torde vara fullt i sin ordning.

-

På fasadstång bör flaggan vid sorgebetygelse inhalas så långt att duken
hänger ungefär mitt på stången.
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-

Svensk flaggduk får inte förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Vimpel

Kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. Tänk på att en
vimpel är en trevlig dekoration. Ha gärna vimpeln hissad året runt.
Kommun- och föreningsflaggor

När de hissas samtidigt med svenska flaggan sker det enligt principen heraldisk
höger.

