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Flaggpolicy för Svalövs kommun 

 

Svalövs kommuns officiella flaggstång är placerad vid Sture Holmqvists plats, 
korsningen Herrevadsgatan/Realskolegatan.  

När flera flaggor ska hissas sker det på flaggstängerna utanför kommunhuset, 
fem till antal. Medföljande bilaga åskådliggör flaggplacering i dessa 
sammanhang.  

Denna policy gäller till dess att kommunfullmäktige beslutar annat. 

 

Allmänna flaggdagar 

På allmänna flaggdagar ska den svenska flaggan hissas på kommunens 
officiella flaggstång. Nu gällande allmänna flaggdagar i Sverige är: 

1 januari – Nyårsdagen 
28 januari – Konungens namnsdag 
12 mars – Kronprinsessans namnsdag 
Påskdagen 
30 april – Konungens födelsedag 
1 maj – 1 maj 
29 maj – Veterandagen  
Pingstdagen  
6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag* 
Midsommardagen 
14 juli – Kronprinsessans födelsedag 
8 augusti – Drottningens namnsdag 
Dag för val till riksdag, kommun, landsting, Europaparlament och 
folkomröstningar  
24 oktober – FN-dagen 
6 november – Gustav Adolfsdagen 
10 december – Nobeldagen 
23 december – Drottningens födelsedag 
25 december – Juldagen 

* Förutom att flaggan ska hissas på kommunens officiella flaggstång så ska även flaggorna 

utanför kommunhuset hissas. 

 

Nationella minoriteters nationaldag 
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På nationella minoriteters nationaldag ska den aktuella minoritetens flagga och 
den svenska flaggan hissas. Nu gällande minoriteters nationaldag i Sverige är: 

6 februari – Samernas nationaldag 
24 februari – Sverigefinnars dag 
8 april – Romernas dag 
15 juli – Tornedalingarnas dag 

 

Nordens dag 

På Nordens dag den 23 mars ska svenska, danska, finska, isländska och 
norska flaggor hissas. 

 

EU-dagen 

På EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till Europaparlamentet 
ska Svalövs kommuns flagga, EU-flaggan och svenska flaggan hissas.  

 

Internationella kvinnodagen  

På internationella kvinnodagen den 8 mars ska Svalövs kommuns flagga och 
svenska flaggan hissas. 

 

HBTQ-dagen  

Den 17 maj är det homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queerpersoners dag. Då ska Svalövs kommuns flagga, regnbågsflaggan och 
svenska flaggan hissas. 

 

Dödsfall 

Flaggning ska ske vid dödsfall och begravning av  

 ordinarie befattningshavare i kommunen på respektive arbetsplats 

 ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunal nämnd, 
styrelse i kommunalägt/delägt bolag på kommunens officiella flaggstång 

Flaggning på halv stång ska ske den dag då dödsfallet inträffat eller vardagen 
efter tillkännagivandet samt den dagen då begravning äger rum. Då 
begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas ned 
omedelbart eller vid ordinarie tid.  

Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till 
2/3 av stångens höjd.  

Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger 
flaggning på halv stång företräde.  

 

Tider för flaggning 

Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. Tiden 1 november – 28 (29) 
februari hissas flaggan kl. 09.00. Flaggan halas senast vid solens nedgång.   

 

Övrig flaggning 
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Vid eventuellt behov av flaggning utöver ovan angivna dagar/tillfällen – t.ex. vid 
besök av representanter från andra länder eller EU - kan beslut om detta tas av 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunchef.  

 

Ansvar 

Den som ansvarar för t.ex. besök eller liknande då det ska flaggas ansvarar för 
att meddela detta till kommunförvaltningen.   
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Bilaga 1 

Denna bilaga ger exempel på hur olika flaggor ska placeras vid olika tillfällen. 
Flaggningen enligt nedan sker utanför kommunhuset i Svalöv. Det är fem 
flaggstänger och exemplen har sin utgångspunkt i detta. 

Internationell flaggning (allmänt) 

När flera flaggor hissas ska den svenska flaggan alltid ha hedersplatsen, i detta 
fall den mittersta flaggstången. Därefter placeras övriga nationsflaggor i 
bokstavsordning efter ländernas namn på svenska. Bokstavsordningen räknas 
från hedersplatsen och utåt, varannan till heraldisk höger och varannan till 
heraldisk vänster, d.v.s. man utgår från den svenska flaggan och inte från 
åskådaren. Om man står med ryggen mot kommunhuset så har man heraldisk 
höger på sin högra sida och heraldisk vänster på sin vänstra sida. 

I rang placeras FN-, EU-, kommunflaggor etc. efter nationsflaggorna. 

Besök från en utländsk nation inom EU 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen) samt Svalövs kommuns flaggor på de 
båda yttersta stängerna. Kommunflagga heraldisk vänster om hedersplatsen 
och den utländska flaggan heraldisk höger om hedersplatsen. 

Besök från två utländska nationer inom EU, t.ex. Finland och Danmark 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen). Heraldisk höger Danmarks flagga, 
heraldisk vänster Finlands flagga, heraldisk höger EU-flaggan, heraldisk 
vänster kommunflaggan. 

Besök från tre utländska nationer inom EU, t.ex. Belgien, Tyskland och 
Österrike 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen). Heraldisk höger Belgiens flagga, 
heraldisk vänster Tysklands flagga, heraldisk höger Österrikes flagga och 
heraldisk vänster kommunflagga. 

EU-dagen 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen) samt Svalövs kommun flaggor på de 
båda yttre stängerna och heraldisk vänster. Heraldisk höger EU-flaggan. 

Nordens dag 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen). Heraldisk höger Danmarks flagga, 
heraldisk vänster Finlands flagga, heraldisk höger Islands flagga och heraldisk 
vänster Norges flagga. 

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag 

Sveriges flagga ska hissas på kommunens officiella flaggstång samt på alla 
flaggstänger utanför kommunhuset. 

Nationella minoriteters nationaldag 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen). Heraldisk höger om Romska flaggan, 
heraldisk vänster Samiska flaggan, heraldisk höger Sverigefinska flaggan och 
heraldisk vänster Tornedalens flagga. 
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Internationella kvinnodagen 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen) samt Svalövs kommuns flaggor på de 
andra stängerna. 

HBTQ-dagen 

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen) samt Svalövs kommuns flaggor på de 
båda yttre stängerna och heraldisk vänster. Heraldisk höger regnbågsflaggan. 
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