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Regler för flaggning vid kommunala byggnader i 
Strängnäs kommun  

1 Flaggning vid kommunhuset  

1.1 Daglig flaggning  
Daglig flaggning med Sveriges vimpel och EU:s vimpel sker på alla tre 
flaggstängerna på kommunhusets framsida. 

1.2 Flaggning i särskild ordning  
Flaggning i särskild ordning sker vid följande tillfällen och på följande sätt:  
 

- På nationaldagen, den 6 juni, med enbart svenska flaggor på samtliga 
flaggstänger.  

- På Sveriges allmänna flaggdagar, med en EU-flagga och enbart svenska 
flaggor i övrigt.  

- På EU-dagen, den 9 maj, med en EU-flagga och enbart svenska flaggor i 
övrigt.  

- På FN-dagen, den 24 oktober, med en FN-flagga och enbart svenska 
flaggor i övrigt.  

- På fyra av de nationella minoriteternas dagar: 6 februari Samernas 
nationaldag, 24 februari Sverigefinnarnas dag, 8 april Romernas 
internationella dag och 15 juli Tornedalingarnas dag, med den nationella 
minoritetens flagga och enbart svenska flaggor i övrigt. 

- I samband med uppmärksammande av mänskliga rättigheter och alla 
människors lika värde, med regnbågsflaggan och enbart svenska flaggor i 
övrigt. 

- När allmän flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelse.  
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1.3 Flaggning vid kommunal representation  
Flaggning i samband med kommunal representation i kommunhuset sker, efter 
beställning av kommundirektören, vid:  
 

- besök av statschef, riksdagens talmän, landshövding, medlem av 
regeringen, ambassadör eller besök på motsvarande nivå med den 
besökande nationens/nationernas flagga och enbart svenska flaggor i 
övrigt.   

- vänortsbesök, med den besökande vänortens nationsflagga alternativt 
dess egen kommunflagga och enbart svenska flaggor i övrigt.  

1.4 Flaggning vid övriga tillfällen  

1.4.1 Vid dödsfall  
Vid kommunhuset flaggas då ledamot av kommunfullmäktige, styrelse eller 
nämnd eller ordinarie befattningshavare med arbetsplats i kommunhuset avlider.  
 
Flaggan hissas på halv stång vid två tillfällen, på dödsdagen eller dagen efter i det 
fall beskedet kommit sent, samt på begravningsdagen. Sker dödsfallet på en 
lördag eller söndag, flaggas på halv stång nästföljande vardag.  
 
Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på 
halv stång företräde. Endast nationsflagga hissas på halv stång.  

1.4.2 Vid andra tillfällen  
Flaggning vid kommunhuset i övrigt kan även ske efter beställning av 
kommundirektören.  

1.5 Begränsning 
Vid kommunhuset flaggar Strängnäs kommun inte med några andra flaggor än 
de som nämns i punkt 1.1 - 1.4 ovan.  
 
2 Rutiner 
Beställning sker via kontaktcenter. Kontaktcenter meddelar 
kommunikationsavdelningen vid behov.  

3 Flaggning vid övriga kommunala byggnader  
Reglerna om flaggning vid kommunhuset i punkt 1 fungerar som vägledning för 
kommunens övriga byggnader och anläggningar.  
 
På kommunala byggnader och anläggningar som endast har en flaggstång ska 
FN-flaggan användas på FN-dagen den 24 oktober och EU-flaggan användas på 
EU-dagen den 9 maj, om sådan flagga finns, annars kan den svenska flaggan 
användas.  
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Kommunala byggnader inklusive kommunhuset, som används som vallokal vid 
allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och 
Europaparlamentet, samt vid nationella eller lokala folkomröstningar, ska flagga 
med svenska flaggan på valdagen. 
 
Vid övriga kommunala byggnader flaggas vid anställds dödsfall vid den avlidnes 
arbetsplats.  
 
Flaggning vid övriga kommunala byggnader sker efter beställning av respektive 
enhetschef.  
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