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Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Värdet av flaggning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i
internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de
demokratiska värden som förenar oss, fred, frihet och respekt för mänskliga
rättigheter.
Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll. Uttjänt flagga ska brännas.
Administrativa chefen ansvara för dokumentet riktlinjer för flaggning.
Riktlinjerna för flaggning i Lysekils kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS
1982:269 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
SFS 2018:1608

Flaggans tidtabell
− Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
− Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00.
− Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast kl. 21.00.
Undantag om flaggan är belyst då kan den sitta uppe hela dygnet.
− Lysekils kommunflagga får vara hissad hela dygnet.
− Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna.

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger
Allmän flaggning ska ske på kommunens åtta officiella flaggstänger de dagar som
regeringen har bestämt. Flaggning på dessa flaggstänger sköts av fastighetsenheten.
Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor och
äldreboenden. Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller
flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa.
Kommunhuset:

Två flaggstänger som används för kommunflagga
och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar.

Rosvikstorg:

Fyra flaggstänger med flaggning på allmänna flaggdagar.
Vimplar hissade från april t.o.m. oktober beroende på
väder.

Åkerbräckan:

Två flaggstänger som används för kommunflagga och
svenska flaggan vid allmänna flaggdagar. Flaggning med
kommunflagga från april till oktober.
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Övriga flaggstänger
Flaggstänger finns även placerade på följande platser, men faller inte inom
kommunens ansvar för flaggning:
Parksnäckan

Används av Svensk Handel vid till exempel Sveriges
nationaldag eller andra event.

Havsbadet

Används vid olika event.

Kungstorget

Används vid olika event.

Av regeringen beslutade flaggdagar
Nyårsdagen
Konungens namnsdag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Konungens födelsedag
Första maj
Veterandagen
Pingstdagen
Sveriges Nationaldag
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen
FN-dagen
Gustaf Adolfsdagen
Nobeldagen
Drottningens födelsedag

1 januari
28 januari
12 mars

Juldagen

25 december

30 april
1 maj
29 maj
6 juni
14 juli
8 augusti
24 oktober
6 november
10 december
23 december

Flaggning vid dödsfall och begravning
Vid dödsfall sker flaggning vid kommunhuset för:
•

Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller
uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln omfattar
inte medarbetare som avgått med hel pension.

•

Politiker med pågående förtroendemannauppdrag.

•

Barn och ungdomar inom barnomsorg och skola.

Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela kontaktcenter vem som berörs så
att eventuella frågor kan besvaras.
Brukare vid något av socialförvaltningens boenden eller boende på äldreboende avlider,
står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på halv stång.
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Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att
mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd.
Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.
Vid begravning
Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar begravningsdag och
tidpunkt för begravning till den som utför flaggning, samt meddelar kontaktcenter.
Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas
ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid.

Skolavslutning
På skolavslutningsdagar för Lysekils kommuns skolor hissas svenska flaggan vid
kommunhuset.

Val
Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger.
Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och svenska flaggan till
lika antal på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning vid annat tillfälle
Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter avstämning med administrativa chefen.
Exempel på sådana tillfällen är:
•

statsbegravning eller liknande nationella händelser

•

utländskt besök

•

evenemang i kommunen

Tillåtna flaggor
Följande flaggor är tillåtna på kommunens flaggstänger:
•

Svenska flaggan

•

Nationsflagga vid besök

•

FN-flaggan

•

EU-flaggan

•

Kommunflaggan

•

Pride-flaggan
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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