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Inledning 

Att hissa flaggan är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet och 
deltagande vid högtidsdagar och andra speciella tillfällen. Den svenska flaggan har 
för många ett stort symboliskt värde vilket också tydliggörs i och med att 
regeringen fattat beslut om allmänna flaggdagar.  
 
Reglementet för flaggning i Trosa kommun syftar till att tydliggöra vid vilka tillfällen 
och med vilken flagga kommunen flaggar. Flaggning sker på Trosa kommuns 
officiella flaggstänger: 

• Trosa kommunhus (1) 
• Rådstugan i Trosa (2) 
• Rådhusparken i Trosa (1) 
• Skärborgarnas Hus i Trosa (1) 
• Hedebyskolan i Vagnhärad (1) 
• Kyrkskolan i Västerljung (1) 

 
Vid Rådstugan i Trosa finns två flaggstänger. Vid tillfällen där kommunen flaggar 
med en annan flagga än den svenska ska vid Rådstugan den svenska flaggan hissas 
på vänstra flaggstången och den för tillfället särskilda flaggan hissas på den högra 
flaggstången.  
 
I reglementet framgår tillfällen där reglementet omfattar fler flaggstänger än de 
officiella. Det framgår också tillfällen där enbart vissa av de officiella flaggstängerna 
omfattas.  
 

Allmänna flaggregler 

Svenska flaggan ska behandlas med respekt. Flaggan ska hissas ordentligt i topp 
mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Flaggan ska vara hel och ren med 
färgerna i behåll. Trosa kommun ska behandla andra flaggor enligt samma princip.  
 
Tid för flaggning 
Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när den svenska flaggan ska hissas 
och halas. Rekommendationer är att mellan 1 mars – 31 oktober hissas flaggan 
klockan 08.00. Resten av året hissas flaggan klockan 09.00. Flaggan bör halas vid 
solens nedgång, dock senast klockan 21.00. Trosa kommun ska följa 
rekommendationerna i den mån det är möjligt. 
 
Placering av flaggor 
När flaggning sker med olika flaggor på två eller flera flaggstänger bredvid varandra 
ska flaggorna placeras i rangordning, i honnörshänseende. Nationsflaggan placeras 
först. Därefter följer FN-, EU-, och kommunflaggan. 
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Allmänna flaggdagar 

Flaggning med svenska flaggan sker vid allmänna flaggdagar (enligt förordning 
(1982:270) om allmänna flaggdagar).  
 
Kalender 

1 januari Nyårsdagen 

28 januari Konungens namnsdag 

12 mars Kronprinsessans namnsdag 

Mars-april, varierar Påskdagen 

30 april  Konungens födelsedag 

1 maj Första maj 

29 maj Veterandagen 

Maj-juni, varierar Pingstdagen 

6 juni Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag 

20-26 juni, varierar Midsommardagen 

14 juli Kronprinsessans födelsedag 

8 augusti Drottningens namnsdag 

Andra söndagen i 
september vart fjärde år 

Dag för val till riksdag, landsting och kommun  

24 oktober FN-dagen 

6 november Gustaf Adolfsdagen 

10 december Nobeldagen 

23 december Drottningens födelsedag 

25 december Juldagen 

 

Anvisning till flaggning allmänna flaggdagar 
24 oktober FN-dagen  
Trosa kommun flaggar med FN-flaggan. 
  
Dag för val till riksdag, landsting och kommun 
Trosa kommun flaggar vid de officiella flaggstängerna exklusive Kyrkskolan, samt 
vid Tomtaklintskolan och Sockenstugan. 
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Rekommenderad tillfällig flaggning 
Regeringen kan besluta om rekommenderad flaggning vid speciella tillfällen. Vid 
dessa fall hissas flaggan enligt allmän flaggning, om inte annat meddelas. Trosa 
kommun ska följa regeringens rekommendation.  
 

Trosa kommuns lokala flaggdagar 

Kalender 

24 februari Sverigefinnarnas dag 

9 maj Europadagen 

Maj/juni, varierar, vart 
femte år 

Val till Europaparlamentet 

Juni, varierar Skolavslutning grundskola 

6 december Finlands nationaldag 

Varierar Svenskt ordförandeskap i EU 

 
Anvisning till flaggning lokala flaggdagar 
24 februari Sverigefinnarnas dag 
Trosa kommun flaggar med sverigefinska flaggan.  
 
9 maj Europadagen 
Trosa kommun flaggar med EU-flaggan.  
 
Dag för val till Europaparlamentet 
Trosa kommun flaggar med EU-flaggan vid de officiella flaggstängerna exklusive 
Kyrkskolan, samt vid Tomtaklintskolan (en EU-flagga och en svensk flagga) och 
Sockenstugan. 
 
Juni, skolavslutning grundskola 
Trosa kommun flaggar med svenska flaggan på de officiella flaggstängerna samt på 
övriga flaggstänger vid kommunens grundskolor. 
 
6 december Finlands nationaldag 
Trosa kommun flaggar med finska flaggan.  
 
Svenskt ordförandeskap i EU 
Under svenskt ordförandeskap i EU flaggar Trosa kommun med EU-flaggan vid 
Rådstugan (en EU-flagga och en kommunflagga) samt vid E4-infarten till Trosa 
(fyra EU-flaggor och fyra kommunflaggor).  
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Flaggning vid dödsfall 
När medarbetare inom Trosa kommun avlider sker flaggning på halv stång vid 
vederbörandes arbetsplats. Saknas flaggstång vid arbetsplatsen ska flaggstången 
vid kommunhuset användas. Närmaste chef ansvarar för att information om 
dödsfall och besked om begravningsdag når den enhet som ansvarar för flaggning.  
 
När verksam förtroendevald politiker inom Trosa kommun avlider sker flaggning på 
halv stång vid kommunhuset. Partiets gruppledare ansvarar för att information om 
dödsfall och besked om begravningsdag når den enhet som ansvarar för flaggning. 
 
Flaggning ska ske på begravningsdagen. Innan flaggning bör anhöriga ha tillfrågats.  
 
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning 
inklusive allmän flaggdag.  
 
Vid flaggning på halv stång ska flaggan först hissas i topp och sedan omedelbart 
halas till två tredjedelar av stångens höjd. När flaggan halas ska den åter först 
hissas i topp innan den tas ned. 
 
Svenska flaggan hissas på halv stång även vid större olyckor som berör kommunen 
och dess invånare, samt när regeringen meddelat allmän sorgedag. 
 
Flaggning vid andra tillfällen 
Flaggning kan ske vid händelser av betydande karaktär för Trosa kommun såsom 
kunga- och stadsbesök, besök av offentlig delegation och jubileumsdagar. 
 
Flaggning med kommunflaggan  
Övrig tid då ingen särskild flaggning sker ska kommunflaggan vara hissad dygnet 
runt som utsmyckning och profilering av kommunen. Det gäller kommunens 
samtliga flaggstänger. Regler för utformning av kommunflaggan finns angivet i 
Trosa kommuns grafiska manual. 
 
Ansvarig för flagghissning 
Tekniska enheten ansvarar för att flaggning sker enligt reglementet.  
 
Beslut om flaggning 
Kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen får besluta om flaggning vid 
andra tillfällen än de som anges i reglementet.  
Rektor vid respektive skola får besluta om flaggning på respektive skolas 
flaggstänger. 
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