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Regler för officiell flaggning  

 

Reglerna gäller för flaggstänger som ägs av kommunen (på fastigheter som ägs av 

kommunen inklusive Klockargården och Lundagården). Östra Smålands Kommunaltek-

nikförbund ansvarar för underhåll av kommunens flaggstänger. Respektive verksamhet 

ansvarar för tillsyn och flaggningen vid de olika enheterna. Kommunchefen är beslu-

tande tjänsteman i frågor som rör flaggningen inom kommunen. 

 

På allmänna flaggdagar ska flaggning med svenska flaggan ske vid Valhall och kom-

munhuset i Hultsfred. I övrigt avgör respektive enhet själv om flaggning ska ske. 

 

På kommunens särskilda boenden sker flaggning vid de boendes jämna födelsedagar. 

Flaggtider 

1 mars - 31 oktober hissas flaggan klockan 8, under övrig del av året klockan 9. Flaggan 

halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast klockan 21.  

Allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) 

 1 januari Nyårsdagen 

 28 januari H.M. Konungens namnsdag 

 12 mars Kronprinsessans namnsdag 

 Påskdagen 

 30 april H.M Konungens födelsedag 

 1 maj 

 Pingstdagen 

 6 juni Sveriges Nationaldag 

 Midsommardagen 

 14 juli Kronprinsessans födelsedag 

 8 augusti Drottningens namnsdag 

 Valdagen 

 24 oktober FN-dagen 

 6 november Gustav Adolfsdagen 

 10 december Nobeldagen 

 23 december Drottningens födelsedag 

 25 december Juldagen 

Europadagen och val till Europaparlamentet 

9 maj sker flaggning med EU-flaggan vid kommunhuset samt vid valdag till EU-

parlament. Flaggning kan även ske vid andra tillfällen.  
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Vid dödsfall 

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Det innebär att flaggan ska 

vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart där-

efter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, ska den först hissas i topp, sedan 

ner. 

 

Vid dödsfall ansvarar varje enhet för flaggning på halv stång när någon medarbetare 

avlidit. Flaggning på halv stång sker i regel den dag då dödsfallet inträffat eller dagen 

efter samt den dag då jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas 

flaggan i topp. Sedan ska den omedelbart halas ner eller halas ner vid ordinarie tid. 

 

Vid dödsfall på kommunens särskilda boenden flaggas på halv stång på dödsdagen. 

 

Flaggning vid kommunhuset sker när någon medarbetare hos kommunen avlidit. Flagg-

ning i dessa fall sker dock endast en gång, i första hand när budet om dödsfall når ansva-

rig chef eller i andra hand på begravningsdagen. Ansvarig chef rapporterar dödsfallet till 

serviceenheten som ombesörjer flaggningen vid kommunhuset. 

 

Vid flaggning på halv stång i samband med högre officiell persons jordfästning, sker 

flaggning på halv stång hela dagen. Vimpel hissas aldrig på halv stång. I samband med 

statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om hur flaggning ska ske. Om flagg-

ning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, har flaggning på halv stång före-

träde. 

 

Vid särskilda händelser kan information eller rekommendation från till exempel myn-

digheter och regeringskansli följas.    

Kommunflaggan 

Då svenska flaggan eller vimpeln inte är hissad är alternativet att ha kommunflaggan 

hissad. 

 


