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1. Inledning och syfte 

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. 

Flaggningen har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av samhörighet, 

festlighet, deltagande och engagemang. I detta dokument fastställs utgångspunkter och 

regler för flaggning vid kommunens officiella flaggstänger samt för övriga flaggstänger 

vid de olika verksamheterna i kommunen. Dokumentet ska tydliggöra när flaggning ska 

ske, vem som ansvarar för flaggningen och vem som har rätt att ta beslut om flaggning 

vid tillfällen som inte framgår i denna policy. 

2. Flaggning 

2.1 Kommunens flaggstänger 

Kommunens officiella flaggstänger finns i Ed vid kommunhuset (1 st.), torget (5 st.) och 

Terrassparken (4 st.). Kommunen har även flaggstänger vid: 

- Infarten till Ed vid brandstationen 

- Hagalid 

- Hagaskolan 

- Utsikten 

- Snörrumskolan 

2.2 Regler för flaggning 

2.2.1 Officiella flaggstänger 

Flaggning ska ske på de allmänna flaggdagarna samt på de övriga dagar som finns 

angivna i denna policy. Flaggning kan ske på andra dagar efter att ansökan gjorts och 

godkänts av kommunchefen.  

När det inte är en specifik flaggdag ska Dals-Ed kommuns flagga vara hissad vid 

flaggstången vid kommunhuset samt i övrigt svensk vimpel vid de kommunala 

flaggstängerna.  

2.2.2 Bestämmelser för övriga flaggstänger  

De verksamheter i Dals-Eds kommun som har en flaggstång vid verksamheten 

bestämmer över flaggstången så länge bestämmelserna inte strider mot 
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bestämmelserna i denna policy. Det innebär att varje verksamhet bestämmer vilka av 

de utvalda flaggdagarna som de flaggar på och hur de flaggar vid till exempel dödsfall 

eller jubileer. Verksamhetscheferna för respektive verksamhet är ansvariga för att 

flaggning sker och de bestämmer vem som sköter flaggningen hos dem. Om någon 

verksamhet önskar använda en flagga som inte finns med i den här policyn ska flaggan 

godkännas av kommunchefen innan flaggan används.  

De flaggor som får användas är den svenska flaggan, EU-flaggan, FN-flaggan, samt de 

nordiska ländernas flaggor. Om någon annan flagga ska användas ska det godkännas 

av kommunchefen.  

2.3 Allmänna flaggdagar  

På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella 

flaggstänger samt på de flaggstänger där ansvarig verksamhetschef har bestämt att 

flaggning ska ske: 

- Nyårsdagen  

- den 28 januari; Konungens namnsdag  

- den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag  

- påskdagen  

- den 30 april; Konungens födelsedag  

- den 1 maj  

- pingstdagen  

- den 29 maj; Veterandagen  

- den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag  

- midsommardagen  

- den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag  

- den 8 augusti; Drottningens namnsdag  

- dag för allmänna val  

- den 24 oktober; FN-dagen  

- den 6 november; Gustav Adolfs-dagen  

- den 10 december; Nobeldagen  

- den 23 december; Drottningens födelsedag  

- juldagen  

2.4 Övriga flaggdagar  

När flaggning sker under övriga dagar syftar detta till att uppmärksamma lokalt viktiga 
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händelser, alla människors lika värde, EU och de demokratiska valen. De flaggor som 

ska användas på respektive flaggdag står angivna bredvid flaggdagen. Flaggning ska 

ske på kommunens officiella flaggstång samt på de flaggstänger där ansvarig 

verksamhetschef har bestämt att flaggning ska ske.  

- Nordens dag den 23 mars. Nordiska flaggorna hissas vid torget och i övrigt 

svenska flaggor.  

- EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till Europaparlamentet. EU-

flaggan hissas vid torget och i övrigt svenska flaggor.  

- Skolavslutning. Svenska flaggan.  

- Student. Svenska flaggan.  

Beslut om flaggning utöver flaggdagar enligt ovan på de officiella flaggstängerna fattas 

av kommunchefen.  

2.5 Ansvar för flaggning  

Ansvar för att flaggor på kommunens officiella flaggstänger är hela och hissade har 

samhällsbyggnadsförvaltningen. För övriga kommunala flaggstänger ansvarar 

respektive verksamhet.  

Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan 

klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. 

Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.  

 

 


