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Regler för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Flaggstänger
Kommunens flaggstänger finns på följande ställen:
Kommunhuset:

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

Rosvikstorg:

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

Åkerbräckan:

2 flaggstänger som används för kommunflagga och svenska flaggan
vid allmänna flaggdagar. Flaggning med kommunflagga från april
till oktober.

Ansvariga för flaggning är fastighetsenheten.
Flaggstänger finns även i anslutning till vissa skolor och äldreboenden.
Flaggning görs på verksamhetens initiativ och i mån av förmåga att med egna resurser utföra
flaggningen.
Övriga flaggstänger
Flaggstänger finns även placerade på följande platser, men faller inte inom kommunens
flaggningsansvar:
Parksnäckan

Används av Svensk Handel vid t ex Sveriges nationaldag eller andra
event.

Havsbadet

Används vid olika event.

Kungstorget

Används vid olika event.

Allmänna flaggdagar
Följande tillfällen är allmänna flaggdagar enligt regeringens förordning 1982:270:
1 januari

Nyårsdagen

28 januari

H.M. Konungens namnsdag

12 mars

K.K.H. Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen

30 april

H.M. Konungens födelsedag

1 maj
9 maj

EU-dagen
Pingstdagen

29 maj

Veterandagen

6 juni

Sveriges nationaldag
Midsommardagen

14 juli

H.K.H. Kronprinsessans födelsedag

8 augusti

H.M. Drottningens namnsdag
Dag för val till Sveriges Riksdag

24 oktober

FN-dagen

6 november

Gustav Adolf-dagen

10 december

Nobeldagen

23 december

H.M. Drottningens födelsedag

25 december

Juldagen

Flaggning vid dödsfall
Flaggning sker för
- anställda samt personer i arbetsmarknadspolitisk åtgärd på arbetsställe inom
kommunens förvaltningar i aktiv tjänst
-

förtroendevalda i aktiv tjänst

-

barn och ungdomar inom barnomsorg och skola

Flaggning vid annat tillfälle
Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter beslut av kommunstyrelsens ordförande.
Exempel på sådana tillfällen är:
-

statsbegravning eller liknande nationella händelser

-

utländskt besök

-

skolavslutning

-

evenemang i kommunen

Tillåtna flaggor
Följande flaggor är tillåtna på kommunens flaggstänger (rangordnat):
-

Svenska flaggan

-

Nationsflagga vid besök

-

FN-flaggan

-

EU-flaggan

-

Kommunflaggan

-

Pride-flaggan

Anvisningar för flaggning
Allmänna regler
Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska vara hel och ren med färgerna i behåll.
Uttjänt flagga ska brännas.
Vid normala förhållanden
Flaggan ska hissas helt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt.
Vid dödsfall
Flaggan hissas på halv stång, d.v.s. 2/3 av stångens höjd. Flaggan hissas först i topp
och sänks sedan omedelbart ned till angiven höjd. Efter begravningen hissas flaggan
antingen först i topp, för att omedelbart därefter tas ned, alternativt hissas flaggan i
topp till ordinarie tidpunkt för nedtagning.
Vid utländskt besök
Vid internationell flaggning intar alltid den svenska flaggan hedersplatsen.
Hedersplatsen är den mittersta flaggstången. Om flaggstängerna är jämna till antalet,
som vid Rosvikstorg, är hedersplatsen den till höger från mitten om man står med
ryggen mot vattnet.
Övriga nationsflaggor placeras varannan till höger och varannan till vänster i svensk
bokstavsordning. Vid behov fylls eventuellt tomma flaggstänger ut med den svenska
flaggan, alternativt EU-flaggan om det är ett besökande land inom unionen.
Tidpunkter för flaggning
-

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

-

Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång

-

Lysekils kommunflagga får vara hissad hela dygnet

Personkrets
För anställda i aktiv tjänst samt personer i arbetsmarknadspolitisk åtgärd på
arbetsställe inom kommunens förvaltningar i aktiv tjänst samt för barn och ungdomar
inom barnomsorg och skola:
- flaggning på halv stång ska, om möjlighet finns, ske vid dödsbud och på
begravningsdag vid den enhet där personen var aktiv
- flaggning ska ske vid kommunhuset vid samma tillfällen förvaltningschef/ verksamhetsansvarig meddelar kommunens växel
För förtroendevalda i aktiv tjänst:
- flaggning ska ske vid kommunhuset
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