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Inledning 

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i  
internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de  
demokratiska värden som förenar oss; fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter. 

Syftet med policyn är att fastställa vilka dagar som Ljungby kommun ska flagga. Till Policy för 
flaggning i Ljungby kommun finns Rutin för flaggning i Ljungby kommun som talar om hur flaggningen 
ska hanteras. 

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger 

Ljungby kommuns officiella flaggstänger är placerade vid kommunhuset. På allmänna flaggdagar 
ska flaggning alltid ske med svenska flaggan på båda flaggstängerna. Se bilaga 1. 

Flaggning ska även ske vid de nationella minoriteternas dagar. Då gäller flaggning med en svensk 
flagga samt en från aktuell minoritet; samisk, svenskfinsk, romsk eller tornedalsk flagga. Se bilaga 
2. Den judiska minoriteten saknar etablerad dag och flagga och uppmärksammas därför inte på 
detta sätt. 

När Ljungby kommun tar emot gäster vid internationella besök ska den svenska flaggan hissas 
tillsammans med det gästande landets flagga. Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag 
för nationell minoritet fattar kommundirektör beslut om hur flaggningen ska hanteras. 

Flaggning med svensk flagga på en flaggstång sker även på Internationella kvinnodagen den 8 
mars. På Internationella HBTQ-dagen den 17 maj hissas regnbågsflaggan jämte Ljungby kommuns 
flagga.  

Då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd avlider sker 
flaggning på halv stång vid kommunhuset. Motsvarande gäller anställd. Flaggning kan 
även ske vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen efter  
beslut av kommundirektören. Se Rutin vid dödsfall av medarbetare och förtroendevalda. 

Bolags- eller föreningsflagga, eller flagga som representerar viss intressepart, får inte  
hissas på Ljungby kommuns officiella flaggstänger.  

Ljungby kommuns flagga ska vara hissad alla dagar då det inte är allmän flaggdag eller av  
kommunen beslutad flaggdag.   

Flaggning vid kommunala anläggningar och bolag 

Flaggan ska vid olika tillfällen även hissas på de kommunala anläggningar och bolag som finns 
inom Ljungby kommun. Det gäller till exempel allmänna flaggdagar*, vid dödfall och begravning.  

Den som ansvarar för verksamheten tillser att flaggning sker. 

Flaggning vid andra situationer 

Skulle det uppkomma situation där det finns anledning att flagga utöver allmänna flaggdagar och 
nu beslutade dagar har kommundirektören delegation att besluta om flaggning. 

*Gäller då verksamheten har personal i tjänst. 
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Bilaga 1: Allmänna flaggdagar 

Nyårsdagen      1 januari   

Konungens namnsdag    28 januari   

Kronprinsessans namnsdag  12 mars   

Påskdagen* 

Konungens födelsedag    30 april   

Första maj   1 maj   

Veterandagen   29 maj  

Pingstdagen* 

Sveriges Nationaldag    6 juni   

Midsommardagen* 

Kronprinsessans födelsedag   14 juli   

Drottningens namnsdag      8 augusti   

Dag för val till riksdagen* 

FN-dagen     24 oktober   

Gustaf Adolfsdagen    6 november   

Nobeldagen     10 december   

Drottningens födelsedag      23 december   

Juldagen    25 december   
 
* Varierande datum 
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Bilaga 2: Nationella minoriteters dagar 

Samernas dag      6 februari 

Sverigefinnarnas dag  24 februari     

Romernas dag                                           8 april 

Tornedalingarnas dag  15 juli 
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