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Riktlinje för

Flaggning vid Västra Götalandsregionens
verksamheter (Version 2)
Följande riktlinjer gäller för hissande av flaggor vid Västra
Götalandsregionens verksamheter där förutsättningarna för flaggning
finns.

Riktlinjen gäller för: Samtliga förvaltningar och bolag i Västra
Götalandsregionen
Innehållsansvar:
Koncernstab kommunikation och externa relationer
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Västra Götalandsregionens flagga
Västra Götalandsregionens (VGR) flagga ska vara hissad dygnet runt då ej annat
påbjudes. Om man vill använda VGR:s flagga tillsammans med svenska flaggan,
ska den svenska flaggan alltid inneha hedersplatsen. VGR-flaggan är en
företagsflagga och har inte samma status som nationsflaggor eller FN-, EU-, länslandskaps-, stifts- och kommunalflaggor och den följer alltså inte samma regler.
Om VGR-flaggan placeras tillsammans med dessa flaggor ska den inte placeras
bättre än dessa utan placeras ytterst.

Svenska flaggan
Svenska flaggan ska vara hissad vid allmänna flaggdagar och enligt tidtabell se
nedan.

Pride-flaggan
Som ett led i kampen för människors lika värde är det lämpligt att hissa Prideflaggan (regnbågsflaggan) i samband med lokala Pride-evenemang. Observera att
om Pride-flaggan kombineras med den svenska flaggan så ska den svenska flaggan
alltid inta hederspositionen.

Internationell flaggning
Vid officiella utländska besök kan aktuell nationsflagga hissas, varvat med svenska
flaggor. Svenska flaggan intar då alltid hedersplatsen. Om besöket är från ett EUland, kan man flagga även med EU-flaggan.
Vid flaggning på flera flaggstänger används begreppen heraldiskt höger och
heraldiskt vänster.
Vid internationell flaggning intar svenska flaggan alltid hedersplatsen.
Övriga nationsflaggor hissas i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt enligt
ländernas namn på svenska.
Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt vänster,
det vill säga placeringen bestäms stående framför stängerna med ryggen mot
byggnaden.
Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan på den mittersta stången.
Är antalet flaggstänger jämna hissas svenska flaggan på flaggstången närmast till
höger från mitten (betraktandes med ryggen mot byggnaden). Om det behövs,
hissas svenska flaggor på de yttersta flaggstängerna för att de inte ska stå tomma.
Vid flaggning med olika typer av flaggor ser rangordningen ut på följande sätt:
Nationsflagga, FN-flagga, EU-flagga, landskapsflagga, länsflagga och
kommunflagga.
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Exempel för tre flaggstänger vid flaggning för en utländsk nation:

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländsk nation på stången nr 2 och 3.
Flaggning för två utländska nationer:
Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2 och 3 i
bokstavsordning.
Om byggnaden är försedd med tre fasadflaggstänger hissas flaggor enligt bilden.
Om t.ex. en Länsstyrelse vill flagga med svenska flaggan och EU-flaggan, hissas
svenska flaggan på flaggstång nr 1, EU-flaggan på nr 2 och Länsstyrelsens flagga
på nr 3.
Se https://riksarkivet.se/internationell-flaggning för fler exempel.

Flaggning vid dödsfall
Vid medarbetares eller förtroendevalds bortgång samt är det önskvärt att flaggan
hissas på halv stång på begravningsdagen. Flaggning på halv stång kan även göras
på dödsdagen om bortgången då är känd. Annan dag kan dock beslutas av
administrativ chef, eller motsvarande, till exempel om minnesstund med externa
gäster äger rum eller för det fall annan dag anses viktigare att uppmärksamma på
grund av kulturella eller religiösa skäl. Det kan vara lämpligt att inhämta de
anhörigas synpunkter på flaggning.
Först hissas flaggan i topp och omedelbart därefter halas till 2/3 av stångens höjd.
När jordfästningen ägt rum, hissas flaggan i topp, varefter den nedhalas antingen
omedelbart eller enligt tidtabell för allmän flaggning, se ovan.
Flaggning på halv stång äger företräde framför allmänna flaggdagar men är
underordnat flaggning vid särskilda händelser.
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Flaggning vid särskilda händelser
Vid särskilda händelser då flaggning påbjudes från nationell nivå skall dessa
rekommendationer följas.

Information vid flaggning
Vid flaggning med svenska flaggan, internationell flaggning och flaggning på halv
stång ska information om anledningen anslås vid fastighetens/anläggningens
huvudingång eller i nära anslutning till flaggstången där så är praktiskt möjligt.

Allmänna flaggdagar
1 januari

Nyårsdagen

28 januari

Konungens namnsdag

12 mars

Kronprinsessans namnsdag

Rörlig

Påskdagen

30 april

Konungens födelsedag

1 maj

1 maj

Rörlig

Pingstdagen

29 maj

Veterandagen

6 juni

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag

Rörlig

Midsommardagen

14 juli

Kronprinsessans födelsedag

8 augusti

Drottningens namnsdag

Rörlig

Dag för val till riksdagen
(andra söndagen i september vart fjärde år)

24 oktober

FN-dagen

6 november

Gustaf Adolfsdagen

10 december

Nobeldagen

23 december

Drottningens födelsedag

25 december

Juldagen
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Flaggning med svenska flaggan på andra dagar än ovan beslutas av
Regiondirektören.

Tidtabell allmän flaggning
Från 1 mars till och med 31 oktober gäller:
Flaggan hissas klockan 08.00
Flaggan halas ner vid solnedgången dock senast klockan 21.00
Från 1 november till och med 28(29) februari:
Flaggan hissas klockan 09.00.
Flaggan halas ned vid solnedgången dock senast klockan 21.00
Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

När flaggan ska slängas
En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör inte flaggas med. Hur en uttjänt
flagga ska förstöras finns inga tydliga regler för. Men grundregeln är att även en
kasserad flagga bör behandlas med respekt och att en gammal flagga inte ska ligga
och skräpa eller användas till annat. Ett sätt är att klippa ner flaggan till enbart blå
och gula tygbitar – då är det inte en flagga längre och tygbitarna kan slängas på
lämpligt sätt.
Gamla flaggor bör inte brännas av miljömässiga skäl eftersom de ofta är gjorda av
polyester.

