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Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

INLEDNING 
Reviderade anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/168/2, anvisningar 
Handling inkommer, 
Reviderad Bilaga KS 2013/168/2, reviderade anvisningar 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Dnr 2013/268 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändring av sista meningen i första och 
andra stycket under rubriken Flaggning vid dödsfall, som får följande lydelse: 
Flaggning sker endast på begravningsdagen. Kontakt tas med anhöriga innan 
eventuell flaggning sker. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons ändringsyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Nina Nilsson 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 
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Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella 
tillfällen. Flaggning har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av 
festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Sala kommun 
har i egenskap av offentlig organisation, ett behov av att genomföra flaggning för att 
därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt 
andra högtidliga tillfällen. 

ALLMÄN FLAGGNING 
Flaggning, med svenska flaggan, ska ske vid allmänna flaggdagar. De är 1 januari, 28 
januari (Kungens namnsdag), 12mars (Kronprinsessans namnsdag), påskdagen, 30 
april (Kungens födelsedag), l maj, pingstdagen, 6 juni, midsommardagen, 14 juli 
(Kronprinsessans födelsedag), 8 augusti (Drottningens namnsdag), 24 oktober (FN
dagen), 6 november (Gustav Adolfsdagen J, lO december (Nobeldagen), 23 december 
(Drottningens födelsedag), juldagen samt dagen för riksdagsval. 

Flaggning, med EV-flaggan, ska ske 9 maj Europadagen. På förekommen anledning 
kan den samiska flaggan hissas på flaggstängerna vid Stora Torget. Då den samiska 
flaggan inte är en nationsflagga, skall den vid flaggning bredvid en nationsflagga 
hissas på den heraldiskt vänstra flaggstången. 

KOMMUNALA OFFICIELLA FLAGGSTÄNGER 
Sala kommuns officiella flaggstänger är flaggstängerna på Torget. Vid sorgflaggning, 
det vill säga begravning, flaggas på fasadflaggan på Rådhuset. 

För dessa flaggstänger ansvarar Kontorsservice. 

Andra kommunala officiella flaggstänger är: 

Fyra flaggstänger i stadsparken. 

En stor flaggstång vid järnvägsstationen. 

För dessa fem flaggstänger ansvarar Gata/Park 

Utöver ovan nämnda flaggstänger finns ytterligare flaggstänger vid exempelvis 
andra kommunala verksamheter. Kontorsservice ansvarar inte för dessa 
flaggstänger. De ansvariga för dessa flaggstänger ska själva tillse att flaggning sker 
utifrån gällande flaggregler enligt europastandard och kommunala flagganvisningar, 
ansvarig för att detta sker är respektive förvaltningschef. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Organisations- och föreningsflaggor liksom företagsflaggor är ej tillåtna på 
kommunens flaggstänger. 

FLAGGNING VID UTLÄNDSKT BESÖK 

Flaggning bör ske vid besök av delegationer från andra länder. Om Sala kommun har 
besökande nationsflagga skall den användas, om ej flaggas det med svenska flaggor. 
Det egna landets flagga skall alltid inneha den förnämsta platsen och får ej 
undanskjutas till förmån för annan nationsflagga. 

Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter visst system. De 
utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning. Bokstavsordningen beräknas från 
hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt åt höger och varannan heraldiskt åt 
vänster. Om antalet flaggstänger är flera än representerade länder, kan svenska 
flaggan hissas på varannan stång, förutom på hedersplatsen även på de båda 
yttersta stängerna. 

Vid flaggning med svenska flaggor och endast en främmande nations flagga, hissas 
den svenska flaggan i mitten och på flaggstången heraldiskt höger och den 
främmande nationens flagga heraldiskt vänster. 

Heraldiskt höger och vänster, är när man ställer sig med ryggen åt den byggnad eller 
plats som skall flaggsmyckas (i vårt fall Rådhuset), heraldiskt höger är till höger och 
heraldiskt vänster är till vänster. 

FLAGGNING VID DÖDSFALL 

När en anställd avlider, ansvarar förvaltningen den anställde tillhörde för flaggning 
där flaggstång finns vid arbetsplatsen. Vid avsaknad av flaggstång flaggas det på 
Rådhuset. För detta kontakta kontorschef för Medborgarkontoret Flaggning sker då 
på fasadflaggstången på Rådhuset. Flaggning sker endast på begravningsdagen. 
Kontakt tas med anhöriga innan eventuell flaggning sker. 

När en förtroendevald avlider sker flaggning på fasadflaggstången på Rådhuset. 
Flaggning sker endast på begravningsdagen. Kontakt tas med anhöriga innan 
eventuell flaggning sker. 

Anställda som gått i pension eller tidigare förtroendevald flaggas det ej för. 

SOMMARFLAGGNING 
Under perioden l juni till och med 31 augusti flaggar Sala kommun på torgets 
flaggstänger med de två kommunflaggorna på ytterflaggstängerna, och vimplar på 
de övriga flaggstängerna. Dessa är då uppe dygnet runt under denna period. 
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NÅGRA FLAGGREGLER 
Vid flaggning på flaggstång ska flaggans längd vara 'A av stången. 

Vid flaggning med flera utländska flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk 
alfabetisk ordning. Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen 
d v s i mitten av flaggraden, vilket är enklast med udda antal stänger. Har man två 
stänger använder man principen heraldiskt höger, vilket innebär att den svenska 
flaggan hissas till höger om man står med ryggen mot den byggnad som ska 
flaggsmyckas. 

Vid flaggning från flera stänger med enbart nordiska flaggor placeras flaggorna i 
svensk alfabetisk ordning från heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Vid sådan 
flaggning placeras som regel en svensk flagga mellan var och en av de övriga 
nordiska flaggorna. 

Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EV-flaggan och kommunflaggan. 

ÖVRIG FLAGGNING 
Vid pressmeddelande om allmän flaggning från riksdag eller regering skall flaggning 
ske på kommunens officiella flaggstänger 

Övrig flaggning som inte kan hänföras till anvisningarna ovan beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Nina Nilsson 
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