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DIARIENUMMER 
KS/2017:194-105  

 

Riktlinjer för kommunal flaggning i Burlövs kommun 
Fastställda av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-03-07, § 381 

Bakgrund 
Flaggan är en symbol som kan användas för att högtidligöra eller uppmärksamma händel-
ser av olika slag. Trots symbolvärde, och att flaggor kan väcka starka känslor hos männi-
skor, saknas ett nationellt heltäckande regelverk för olika flaggor. Det är upp till varje en-
skild kommun att besluta hur flaggning ska ske.  

Dessa regler avser flaggning på Burlövs kommuns flaggstänger.  

Allmänna regler 
I Burlöv finns officiella flaggstänger vid Medborgarhuset, Kronetorps Mölla och Harakärrs-
gården. Utöver dessa finns det övriga kommunala flaggstänger vid verksamheter såsom 
skolor m.m. Riktlinjerna gäller för de officiella flaggstängerna och är inte styrande för öv-
riga kommunala flaggstänger, men där det är möjligt och lämpligt bör verksamheten efter-
sträva att följa dem. 

Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunal flaggning sker enligt gällande lagar och 
förordningar samt att stärka profileringen av Burlövs kommun.  

Kommunens flaggstänger ska ha en likvärdig framtoning och utgöra en naturlig del i den 
offentliga miljön.  

Lagen om Sveriges flagga är styrande tillsammans med förordningen om allmänna flagg-
dagar. Ytterligare vägledning finns hos exempelvis Stiftelsen Sveriges Nationaldag.  

Skälet till kommunens flaggning på de offentliga flaggstängerna ska framgå av kommunens 
webbplats. 

Flagga och flaggstång  
Flaggans storlek ska anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Vid flera flaggor intill 
varandra ska dessa ha samma storlek. Hissad flagga ska alltid vara hel och ren. Flagg-
stången ska vara hel, ren och flaggan ska kunna hänga fritt. Ordningen på flaggorna hissas 
heraldiskt höger, vilket innebär från höger då du står med ryggen mot den plats eller det 
föremål som ska flaggsmyckas. 

När skall det flaggas med vilken flagga? 

Flaggning med kommunflagga ska ske på samtliga officiella flaggstänger vid Medborgarhu-
set, Kronetorps mölla samt Harakärrsgården året runt, dygnet runt.  

                                                      
1 Reviderad 2017-05-18 pga. Riksdagens beslut att införa en ny nationell flaggdag på Veterandagen den 29 
maj. 
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Vanligtvis gäller att svenska flaggan är hissad på samtliga Burlövs kommuns officiella flagg-
stänger på allmänna flaggdagar.  

Kommunen ska även flagga med EU-flaggan på Europadagen den 9 maj samt vid val till 
Europaparlamentet. EU-flaggan har lägre rang än svenska flaggan och ska alltid placeras 
efter svenska flaggan i honnörshänseende.  

Det flaggas inte med andra nationsflaggor vid besök från andra länder.  

Utöver de allmänna flaggdagarna beslutar kommundirektören om det ska flaggas och i så 
fall med vilken flagga.  

Flaggning på övriga flaggstänger enligt respektive förvaltningschefs bestämmande. 

Dödsfall  

Vid dödsfall och begravning avseende anställd eller aktiv förtroendevald i kommunen sker 
flaggning på ”halv stång” den dag då dödsfallet har ägt rum och/eller den dag då jordfäst-
ningen äger rum.  

Om det finns flaggstång på den avlidnes arbetsställe ska den flaggstången användas. Flagg-
ningen ombesörjs då av verksamheten själv. Om det inte finns flaggstång på den avlidnes 
arbetsställe ska det flaggas vid Medborgarhuset. Flaggning av förtroendevalds bortgång 
sker alltid vid Medborgarhuset.  

”Halv stång” innebär 2/3 av normalhöjden på fristående stång. Flaggan ska först gå i topp 
och sedan omedelbart halas till rätt nivå. Då flaggan halas ner ska den först gå i topp, var-
efter den sänks helt. När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned 
omedelbart eller tas ned vid ordinarie tidpunkt. Endast nationsflaggan hissas på halv stång. 
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive 
allmän flaggdag. För statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser. 

När ska flaggan hissas respektive halas? 

Den svenska flaggan ska inte hänga uppe över natten, utan hissas på morgonen och halas 
på kvällen. Mellan den 1 mars och 31 oktober ska den svenska flaggan hissas kl. 8.00 och 
halas vid solnedgången, dock senast kl. 21.00. Mellan den 1 november och den 28 (29) 
februari ska flaggan hissas kl. 9.00 och halas vid solnedgången, dock senast kl. 21.00.  

Vid hissning av den svenska flaggan ska den flaggan hissas (och halas) först som är i mitten, 
om antalet flaggstänger är udda. Om antalet flaggstänger är jämnt är det den flaggstång 
som står som heraldiskt höger av de mittersta stängerna (dvs. den högra när man står med 
ryggen mot den byggnad eller plats som ska flaggsmyckas). 

Förvaring 

Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga, låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken 
kommer utåt. Torkning av flaggorna sker i källaren på Medborgarhuset på avsedd tork-
plats. 
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När flaggan ska slängas 

En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör ej flaggas med. Även en kasserad flagga bör 
behandlas med respekt och en gammal flagga ska inte ska ligga och skräpa eller användas 
till annat. En kasserad flagga ska inte slängas i soporna utan bör lämnas till flaggleverantö-
ren för destruering. 

Var finns flaggstänger i Burlövs kommun? 
Officiella flaggstänger 

Medborgarhuset 3 st 12 m  
Harakärrsgården 1 st 14 m  
Kronetorps Mölla 4 st 12m  
Totalt 8 st flaggstänger 

Övriga kommunala flaggstänger 

Möllegården kultur 1 st 14 m 
Burlövsbadet 1 st 8 m 
Kronetorpsvallen 1 st 8 m 
Åkarps Idrottsplats 2 st 8 m 
Dalslundsskolan 1 st 12 m 
Humlemadskolan 1 st 14 m 
Södervångsskolan 1 st 12 m 
Tågarpskolan 1 st 14 m 
Arlövs teater 2 st 8 m 
Totalt 11 st flaggstänger 

Allmänna flaggdagar  
• Nyårsdagen 
• Den 28 januari; H.M. Konung Carl XVI Gustafs 

namnsdag  
• Den 12 mars; H.K.H. Kronprinsessan Victorias 

namnsdag  
• Påskdagen  
• Den 30 april; H.M. Konung Carl XVI Gustafs 

födelsedag  
• Den 1 maj 
• Den 29 maj; Veterandagen 
• Pingstdagen  
• Den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska 

flaggans dag 

Midsommardagen 
• Den 14 juli; H.K.H. Kronprinsessan Victorias 

födelsedag  
• Den 8 augusti; H.M. Drottning Silvias namns-

dag  
• Dag för val i hela riket till riksdagen 
• Den 24 oktober; FN-dagen  
• Den 6 november; Gustav Adolfsdagen  
• Den 10 december; Nobeldagen  
• Den 23 december; H.M. Drottning Silvias 

födelsedag  
•  Den 25 december; Juldagen  

 

Övriga flaggdagar 
• Den 9 maj; Europadagen 
• Dag för val till Europaparlamentet 
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