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Riktlinjer för flaggning i Värmdö kommun
Övergripande regler
I lag (1982:269) finns regler om Sveriges flagga. Förordning (1982:270) om allmänna
flaggdagar reglerar flaggdagar som regeringen beslutar. Riktlinjer för flaggning i
Värmdö kommun kompletterar lagarna när det gäller flaggning i Värmdö kommun.
Allmänna flaggdagar


















Nyårsdagen den 1 januari
Konungens namnsdag den 28 januari
Kronprinsessans namnsdag den 12 mars
Påskdagen
Konungens födelsedag den 30 april
Första maj
Pingstdagen
Sveriges Nationaldag den 6 juni
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag den 14 juli
Drottningens namnsdag den 8 augusti
Dag för val till riksdagen
FN-dagen den 24 oktober
Gustaf Adolfsdagen den 6 november
Nobeldagen den 10 december
Drottningens födelsedag den 23 december
Juldagen den 25 december

Värmdö ska flagga med regnbågsflaggan under veckan Stockholm Pride. När två
regnbågsflaggor flaggas ska de yttre flaggstängerna nyttjas. Dessa får endast visas i
kombination med Värmdös flagor, som hissas på de mittre stängerna.
Var ska flaggning ske?


Kommunhuset har fyra flaggstänger, tre disponeras för nationsflaggan, EUflaggan och Värmdö kommuns flagga. Den fjärde flaggstången är avsedd för
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besökande nations flagga. När den fjärde flaggstången inte används för detta
ändamål används även denna flaggstång till Värmdö kommuns flagga.
Offentliga platser, byggnader och anläggningar.
Kommunfullmäktiges sammanträden

När ska flaggning ske?
Vid kommunhuset flaggas dagligen.
Vid hamnen flaggas dagligen.
Vid Runda Huset ska flaggning ske vid allmänna flaggdagar.
Därutöver avgör chefen vid respektive arbetsplats när flaggning ska ske. Det kan ske
vid speciella högtider och besök eller andra aktiviteter. Flaggning vid en kommunalt
anställds dödsfall och begravning sker på direktiv från respektive sektorschef.
Ansvar- och organisation
Det övergripande ansvaret för flaggning vid kommunhuset har kommundirektören.
Ansvaret för flaggning vid andra kommunala byggnader och anläggningar har chefen
vid respektive arbetsplats.
Hur ska flaggning ske?
Om det finns flera flaggstänger ska nationsflaggan ha hedersplatsen i mitten.
EU-flaggan ska ses som jämställd med nationsflaggan.
Värmdö ska vara en inkluderande och välkomnande kommun. Under veckan
Stockholm Pride flaggas med regnbågsflaggan. Två flaggstänger disponeras för
regnbågsflaggor och en för Värmdö kommuns flagga. Den fjärde flaggstången är som
vanligt avsedd för besökande nations flagga. När den fjärde flaggstången inte används
för detta ändamål används även denna flaggstång till Värmdö kommuns flagga.
Två flaggor får aldrig hissas samtidigt. Trasiga flaggor ska lagas och utslitna flaggor
ska brännas.
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Flaggans längd ska vara en fjärdedel av flaggstångens höjd. Flaggan ska hissas i topp,
tätt under flaggstångsknoppen.
Vid dödsfall flaggar man på halv stång, cirka två tredjedelar av flaggstångens höjd.
Duken ska hänga ungefär mitt på stången. Flaggan ska först gå i topp för att därefter
sedan halas ned till rätt nivå. Det är enbart nationsflaggan som ska flaggas på halv
stång, inte EU-flagga eller Värmdö kommuns flagga.
Tider för flaggning
Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
Under tiden 1 november till sista dagen februarimånad hissas flaggan kl. 09.00
Under hela året ska flaggan nedhalas vid solens nedgång.
De angivna tidpunkterna kan ses som riktlinjer. Det råder en viss frihet att hissa och
nedhala flaggan, men flaggan bör inte vara hissad under mörker.
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