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1.Varför flaggar vi?
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många 
människor. Det har utvecklats en stark tradition hos enskil-
da och organisationer att flagga vid högtidsdagar. Flagg-
ningens symbolvärde visas också genom att regeringen har 
beslutat om allmänna flaggdagar. Mot den bakgrunden är 
det viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och 
vid tidpunkter som vi falubor kan känna samband med. Att 
upprätta riktlinjer för Falu kommuns flaggning och göra 
dem kända, kan bidra till att ge dagarna värdighet och ge 
ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls.  

2. Kommunens flaggstänger
2.1 Flaggning vid kommunala inrättningar såsom 
skolor, äldreboende med mera.
På vissa skolor, äldreboende med mera finns flaggstänger, 
där kan man om resurser finns, flagga vid följande tillfäl-
len:

• Allmänna flaggdagar

• Då flaggdagar rekommenderas av regering eller länssty-
relse

• Vid andra tillfällen efter beslut av chef vid respektive 
anläggning, exempelvis vid avslutningsdagar på grund- 
och gymnasieskola

• Vid begravning

2.2 Flaggning vid kommunens officiella flaggstång 
på rådhusets tak, flaggstängerna vid rådhuset 
samt övriga flaggstänger som sektor ledningsstöd 
ansvarar för.  
• Flaggstången på Rådhusets tak är Falu kommuns  

officiella flaggstång, följt av de stänger som står  
framför Rådhuset. 

• Flaggstängerna på Svärdsjögatan, Lugnetvägen samt 
vid Kulturhuset tio14 har ej officiell status. 

3.Regler för flaggning
När det kommer till flaggning finns det en del rekom-
mendationer man bör följa. De grundar sig på försvarets 
bestämmelser, lång tradition, internationella flaggnings-
seder och den allmänna uppfattningen av flaggan som 
aktad nationell symbol. 

Vid den officiella flaggstången på rådhusets tak hissas 
endast svenska flaggan. När ingen speciell flaggning är 
aktuell så hissas kommunflaggan.

De flaggor som får hissas framför rådhuset är nationsflag-
gor, landskapsflaggor och kommunflaggor. Andra flaggor 
som är tillåtna är EU-flaggan, FN-flaggan samt regn-
bågsflaggan. När ingen speciell flaggning är aktuell så är 
kommunflaggan hissad.

Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl.08.00. 
Under resterande del av året hissas flaggan kl. 09.00. 
Flaggning sker generellt till solens nedgång eller senast 
kl.21.00, men flaggan kan även halas vid arbetsdagens 
slut, dock tidigast kl 15.30.

3.1 Flaggornas inbördes ordning
Framför rådhuset finns 6 flaggstänger. Placeringen av 
flaggorna bestäms när man har ryggen mot byggnaden. 
Flaggstängerna räknas enligt bilden, där nummer 1 är 
hedersplatsen.  

Nationsflaggor
• Svenska flaggan ska alltid ha hedersplatsen. Här hissas 

den svenska flaggan på den flaggstång av de två i mit-
ten som är heraldiskt höger.

• Vid flaggning med nordiska nationsflaggor ordnas flag-
gorna alfabetiskt efter ländernas svenska namn, från 
heraldisk höger till heraldisk till heraldisk vänster, från 
mitten och utåt.

• Vid flaggning med internationella nationsflaggor 
ordnas flaggorna alfabetiskt efter nationernas franska 
namn, från heraldisk höger till heraldisk vänster från 
mitten och utåt.

Läns-, landskaps- och kommunflaggor
• Flaggorna ska placeras enligt principen för svenska 

flaggan

• Flaggorna placeras efter nationsflaggor i honnörhänse-
ende

Socken-, organisations-, förenings- och företagsflaggor
• Flaggorna bör endast i särskilda undantagsfall använ-

das på flaggstängerna framför rådhuset och ska då pla-
ceras ytterst, efter nations-, läns- och kommunflaggor.

• Flaggorna får vara hissade hela dygnet.

4. Allmänna flaggdagar
Flaggning ska ske på allmänna flaggdagar, enligt kalenda-
rium under punkt 7.
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5. Kommunalt beslutad offentlig flaggning
Flaggning sker enligt kalendarium under punkt 7.

5.1. Lokala högtidsdagar
Avslutningsdagar vid kommunens skolor har stor betydelse 
för eleverna, deras anhöriga och stora delar av kommu-
nens befolkning i övrigt. Därför flaggar vi på avslutnings-
dagar för grundskola.

Årligen återkommande lokala evenemang av betydelse för 
kommunen, såsom som Svenska Skidspelen, uppmärksam-
mas också med flaggning.

5.2. Uppmärksammande av HBTQ-frågor
Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan som den också kallas, 
är känd över hela världen att stå för mångfald och stolthet 
bland homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. 
Flaggan är också en symbol för respekt och tolerans för 
alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck.

Falu kommun flaggar regnbågsflagga när Pride firas i regi-
onen för att visa att kommunen är en plats för alla.

5.3. Internationellt samarbete
Vi flaggar vid Europadagen samt vid val till EU-parlamentet 
(för Sveriges del) samt vid Internationella kvinnodagen 
8 mars. Kommunen flaggar även vid officiellt utländskt 
besök. Detta ska meddelas kommunikationskontoret samt 
servicecentralen senast 2 veckor före flaggning ska ske.

5.4. Flaggning vid begravning.
Flaggning vid begravning ska ske enligt de instruktioner 
som finns på kommunens intranät. Flaggning bör i möjli-
gaste mån ske i samråd med anhöriga.

Flaggning på halv stång sker på begravningsdagen. Flagg-
ning på halv stång har företräde framför allmänna flaggda-
gar men är underordnad flaggning vid särskilda händelser.

Om det finns flaggstång på enheten ska flaggning ske 
där. I annat fall finns möjlighet att använda rådhusets 
flaggstång.

När det gäller dödsfall för förtroendevalda gäller samma 
riktlinjer som för anställda där det är tillämpligt. Flaggning 
bör ske i samråd med anhöriga även här.

5.5 Flaggning vid andra tillfällen
Flaggning sker då allmän flaggning rekommenderas av 
regering och/eller Länsstyrelsen. Flaggning kan ske även 
vid andra tillfällen, men endast efter beslut av kommun-
fullmäktiges ordförande.

6. Information om Falu kommuns flaggning
Flaggning utöver de allmänna samt lokala flaggdagarna, 
till exempel vid begravning eller vid vänortsbesök ska 
informeras om på kommunens intranät. Finns ett allmänt 
intresse så ska flaggningens syfte informeras om på kom-
munens webbplats.
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7. Kalendarium

Datum Typ av flaggdag Anledning Vilken flaggstång Typ av flagga

1 januari Allmän flaggdag Nyårsdagen Rådhusets tak Svenska flaggan

28 januari Allmän flaggdag H.M. Konung Carl XVI Gustavs 
namnsdag

Rådhusets tak Svenska flaggan

Februari/mars * Lokal flaggdag Invigning Svenska skidspelen Rådhusets tak samt framför 
rådhuset

Svenska flaggan

Mars* Lokala flaggdagar Svenska skidspelen Rådhusets tak, framför råd-
huset samt Svärdsjögatan och 
Lugnetvägen

Svenska flaggan 
Hissas och halas 
samtliga dagar.

8 mars Allmän flaggdag Internationella kvinnodagen Rådhusets tak Svenska flaggan

12 mars Allmän flaggdag H.K.H. Kronprinsessans Victorias 
namnsdag

Rådhusets tak Svenska flaggan

Mars/april* Allmän flaggdag Påskdagen Rådhusets tak Svenska flaggan

30 april Allmän flaggdag H.M. Konung Carl XVI Gustavs 
födelsedag

Rådhusets tak Svenska flaggan

1 maj Allmän flaggdag 1 maj Rådhusets tak Svenska flaggan

9 maj Lokal flaggdag EU-dagen Svenska flaggan på rådhusets 
tak. Framför rådhuset, Svenska 
flaggan, Dalavapnet, EU-flag-
gan samt kommunflaggan.

Svenska flaggan, 
Dalavapnet, 
EU-flaggan samt 
kommunflaggan

29 maj Allmän flaggdag Veterandagen Rådhusets tak Svenska flaggan

Maj/juni* Allmän flaggdag Pingstdagen Rådhusets tak Svenska flaggan

Maj/juni** Lokal flaggdag Val till europaparlamentet Svenska flaggan på rådhusets 
tak. Framför rådhuset, Svenska 
flaggan, Dalavapnet, EU-flag-
gan samt kommunflaggan.

Svenska flaggan, 
Dalavapnet, 
EU-flaggan samt 
kommunflaggan

6 juni Allmän flaggdag Sveriges nationaldag Rådhusets tak samt framför 
rådhuset

Svenska flaggan

Juni* Lokal flaggdag Avslutningsdag för grundskola 
och gymnasium

Rådhusets tak, framför råd-
huset samt Svärdsjögatan och 
Lugnetvägen

Svenska flaggan

Lördag närmast 
25 juni*

Allmän flaggdag Midsommardagen Rådhusets tak Svenska flaggan

14 juli Allmän flaggdag H.K.H. Kronprinsessan Victorias 
födelsedag

Rådhusets tak Svenska flaggan

8 augusti Allmän flaggdag H-M. Drottningen Silvias namns-
dag

Rådhusets tak Svenska flaggan

Andra söndagen 
i september 
under valår**

Allmän flaggdag Val till riksdagen Rådhusets tak Svenska flaggan

September* Lokala flaggdagar Pride firas lokalt/regionalt Endast framför rådhuset Prideflaggor

24 oktober Allmän flaggdag FN-dagen Svenska flaggan på rådhusets 
tak. Framför rådhuset, Svenska 
flaggan, Dalavapnet, FN-flag-
gan samt kommunflaggan.

Svenska flaggan, 
Dalavapnet, 
FN-flaggan samt 
kommunflaggan

6 november Allmän flaggdag Gustav Adolfsdagen Rådhusets tak Svenska flaggan

10 december Allmän flaggdag Nobeldagen Rådhusets tak Svenska flaggan

23 december Allmän flaggdag H.M. Drottningen Silvias födel-
sedag

Rådhusets tak Svenska flaggan

25 december Allmän flaggdag Juldagen Rådhusets tak Svenska flaggan

* Datum varierar för varje år     

** Händelsen inträffar inte varje år.     
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Falu kommun
023-830 00, Kontaktcenter
www.falun.se
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