
  

 
 
 
 
 

Styrande dokument  

Riktlinjer för Oskarshamns kommuns officiella flaggning 

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-10-09, § 129

Gäller från och med 2017-11-01 

Ersätter Flaggningspolicy fastställd av tekniska nämnden 2001-06-14, 
§ 118. Reviderad 2007-04-19, § 55. 

 
Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också illustreras i boken 
”Flaggan och fanan”, Libers allmänna förlag, ISBN 91-38-09272-7.  
 
Dessa riktlinjer gäller för den kommunala förvaltningen. 
 
1. Flaggdagar 
 
Flaggning sker på de allmänna flaggdagarna, enligt Förordningen om allmänna 
flaggdagar SFS 1982:270. Flaggning sker vid Stadshuset och kommunala byggnader i 
förekommande fall. Flaggning sker med svensk flagga om inget annat sägs. 
Utöver flaggning på de allmänna flaggdagarna, enligt Förordningen om allmänna 
flaggdagar SFS 1982:270, sker även flaggning enligt följande: 
 
• På valdagen andra söndagen i september under valår 
  - Stadshuset. En flagga 
 
• EU-dagen den 9 maj (EU-flagga) 
  - Stora Torget, en flagga 
  - Stadshuset, en flagga 
 
• Vid internationella besök av representanter från Oskarshamns kommuns vänorter.  
  - Stadshuset. En svensk flagga samt en nationsflagga från respektive land. 
 
• Vid tillfällen då nationell flaggning utlyses enligt beslut av regeringen. 
  - Stadshuset. 
 
• Flaggning kan även ske vid andra enstaka tillfällen än allmänna flaggdagar för att visa 
  det kommunala engagemanget och ge ökad känsla av festlighet Exempelvis vid 
  Tolvskillingsmarken. Detta sker efter beslut av kommundirektören eller efter 
   vidaredelegation. 
- Stora Torget fem flaggor och Lilla Torget tre flaggor. 
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2. Platser för flaggning 
 
Flaggning med svensk flagga (om inget annat anges) ska ske vid följande platser: 
- Stora Torget. Fem flaggor 
- Stadshuset. En flagga  
 
På Nationaldagen den 6 juni sker flaggning även vid följande platser: 
- Lilla Torget. Tre flaggor 
- Gamla vattentornet. Fyra flaggor 
 
Övriga platser för flaggning 
 
• Skeppsbron/Stadshuset: Sommartid (maj-augusti), flaggning med fem nordiska flaggor. 
  Övrig tid: S k företagsflaggning utmed Skeppsbron. Flaggning med en ”Oskarshamns 
  kommunflagga”.  
• Gamla vattentornet: Sommartid (maj-augusti). Flaggning med fyra vimplar. 
• Stora Torget: sommartid (maj-augusti). Flaggning med fem vimplar. 
• Lilla Torget: sommartid (maj-augusti). Flaggning med tre vimplar.  
 
3. Flaggningstider 
 
Flaggan hissas: 
 
• Tiden den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Den 1 november till 
  den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. 
 
Flaggan halas: 
 
• Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00 
  Vimpel får vara hissad dygnet runt. 
 
4. Flaggning vid kommunanställdas dödsfall 
 
Flaggning på halv stång sker vid dödsdagen eller dagen efter dödsfallet vid kommun- 
anställds dödsfall. Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp för att 
omedelbart efter halas till 2⁄3 av flaggstångens höjd (”Halv stång”).  
 
Flaggningen sker om möjligt i anslutning till den kommunanställdes fysiska arbetsplats. I 
de fall inga kommunala flaggstänger finns i anslutning till den kommunställdes 
arbetsplats flaggas istället i första hand i anslutning till ”verksamhetens huvudsäte” och i 
andra hand vid Stadshuset. 
 
Flaggning på halv stång har företräde i förhållande till övriga flaggdagar. 
 
5. Utlåning av flaggor 
 
Flaggor för allmän flaggning enligt punkt 1 ovan lånas från tekniska kontoret. Vid övriga 
högtidstillfällen sker flaggning efter avrop och i mån av tillgång till flagga. Beställaren 
svarar för kostnaden enligt självkostnadsprincipen.  
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6. Flaggors inbördes ordning 
 
Nationsflaggor: 
 
•Svenska flaggan ska inneha den förnämsta platsen. Vid udda antal flaggstänger innebär 
  det att den svenska flaggan hissas på den mittersta flaggstången och vid jämt antal 
  flaggstänger hissas den svenska flaggan på den flaggstång av de två mittersta som är 
  heraldiskt höger 
 
• Vid flaggning med nordiska nationsflaggor ordnas flaggorna alfabetisk efter 
   ländernas svenska namn, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster från mitten 
   och utåt. 
 
• Vid flaggning med internationella nationsflaggor ordnas flaggorna alfabetisk efter 
   nationernas franska namn, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster från mitten 
   och utåt. 
 
7. Flaggning vid Oskarshamns stadshus 
 
Utanför stadshuset finns två lägre flaggstänger utöver den officiella flaggstången. Dessa 
två flaggstänger används för flaggning med kommunflaggan. De två flaggstängerna kan 
även användas för övrig enstaka flaggning efter särskilt beslut.   
 
8. Heraldiskt höger och vänster  
 
Vid samtidig flaggning på flera flaggstänger används begreppen "heraldiskt höger" och 
"heraldiskt vänster". Detta innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller 
byggnad som ska flaggsmyckas. "Heraldiskt höger" finns då på höger hand och 
”heraldiskt vänster” på vänster hand om mittenflaggstången. 
 
9. Allmänna flaggdagar 
 
1 januari Nyårsdagen 
28 januari Konungens namnsdag 
12 mars Kronprinsessans namnsdag 
16 april Påskdagen 
30 april Konungens födelsedag 
1 maj 1 maj 
29 maj Veterandagen (Ny allmän flaggdag fr o. m. 2017-07-14) 
4 juni Pingstdagen  
6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag 
24 juni Midsommardagen 
14 juli Kronprinsessans födelsedag 
8 augusti Drottningens namnsdag 
24 oktober FN-dagen 
6 november Gustav Adolfsdagen 
10 december Nobeldagen 
23 december Drottningens födelsedag 
25 december Juldagen 


