1 (5)

Kommunledningskontoret
Datum

Kommunikationsstaben
08-581 691 41
sara.eklind@upplands-bro.se

2019-05-02

KS 19/0281

Flaggpolicy för Upplands-Bro kommun
Bakgrund
Upplands-Bro kommun flaggar vid allmänna flaggdagar – beslutade av
regeringen - och även vid särskilda dagar. På kommunens webbplats finns
årets flaggdagar publicerade, upplands-bro.se/flaggdagar.
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde. Därför är det viktigt att kommunens
flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som invånarna kan relatera till. Genom att
upprätta en policy för Upplands-Bro kommuns flaggning och göra den känd, kan
kommunens företrädare lättare kommunicera den till invånarna som förhoppningsvis
bidrar till en ökad förståelse och stolthet över de dagar som högtidliggörs.

Kommunens flagga
Upplands-Bro kommuns flagga består av kommunens vapen i fyrfärgstryck centrerad
på vit duk. Förutom det ska ingen text, logotyp eller liknande finnas på flaggan.

Begrepp och rangordning
Vid flaggning på flera flaggstänger används begreppet heraldisk höger och heraldisk
vänster. Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt
vänster, det vill säga att man bestämmer placeringen 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).
Sett från åskådarplatsen innebär heraldisk höger den vänstra flaggstången, och
heraldisk vänster den högra flaggstången.
Vid tre flaggstänger är den mittersta stången huvudflaggstången.
Vid flaggning med olika typer av flaggor ser rangordningen ut så här, med start
heraldisk vänster: Nationsflagga, FN-flagga, EU-flagga, landskapsflagga, länsflagga,
kommunflagga.
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Några allmänna regler om flaggning
När det gäller flaggning finns det en del rekommendationer man bör följa. De
grundar sig på en lång tradition och den allmänna uppfattningen av flaggan
som nationell, aktad symbol. Som privatperson får man också flagga när man
har ett eget behov för detta.
Under 1 mars tom 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00 och mellan1 november
tom 28 februari hissas flaggan kl. 09.00.
Vid solens nedgång halas flaggan ned. Vill man vid särskilda tillfällen ha
flaggan hissad även efter att solen gått ned bör den vara belyst.
Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på
halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska
först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned, till angiven höjd. Samma
sak då den ska halas ned - först i topp, sedan ned.

Allmänna flaggdagar
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella
flaggstänger: vid kommunhuset i Kungsängen och i Bro centrum. Vid
kommunhuset där det finns tre flaggor hissas svenska flaggan i mitten och
kommunflaggorna på sidorna. I Bro centrum hissas flaggan enligt
rangordningen med start heraldiskt vänster.

Särskilda flaggdagar
Upplands-Bro kommun har valt att ha kommunala flaggdagar vid nedan
tillfällen.
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Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas
på kommunens officiella flaggstänger utanför kommunhuset i Kungsängen och
i Bro centrum. Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflaggan
hissas på en av kommunens officiella flaggstänger utanför kommunhuset i
Kungsängen och i Bro centrum.

Studentavslutningsdagen och skolavslutning
På studentavslutningsdagen för Upplands-Brogymnasiet samt på
skolavslutningsdagen ska svenska flaggor hissas utanför kommunhuset i
Kungsängen och i Bro centrum.

Flaggning vid utländska besök
Flaggning sker vid officiella besök från andra länder. Flaggorna ska då placeras
i alfabetisk ordning. Den svenska flaggan ska hissas på mittenstången som är
hedersplatsen. Bokstavsordningen beräknas från mittenstången (1) och utåt,
varannan heraldisk åt höger (2) och varannan heraldisk åt vänster (3).

Flaggning vid dödsfall och begravning
Officiell flaggning vid dödsfall av kommunanställd sker alltid vid
kommunhuset i Kungsängen heraldiskt höger samt vid respektive arbetsplats.
Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av den närmaste
chefen.
Flaggning sker vid dagen för dödsfallet eller närmaste vardag samt vid
begravningsdagen.
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Kommunen flaggar på följande dagar
Årets flaggdagar i kommunen finns att hitta på kommunens webbplats,
upplands-bro.se/flaggdagar

Datum

Helgdag

1 januari
28 januari
24 februari
8 mars
12 mars

Nyårsdagen
Konungens namnsdag
Sverigefinnarnas dag
Internationella kvinnodagen
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Konungens födelsedag
1:a maj
EU-dagen
Internationella HBTQ-dagen
EU-parlamentsvalet
Nationaldagen
Pingstdagen
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Stockholm Pride, regnbågsflaggan
Drottningens namnsdag
FN dagen
Gustav Adolfsdagen
Finlands självständighetsdag
Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen

30 april
1 maj
9 maj
17 maj
6 juni

14 juli
8 augusti
24 oktober
6 november
6 december
10 december
23 december
25 december

Utsmyckning
Flaggstänger i Bro centrum och utanför kommunhuset i Kungsängen ska, under
de dagar som inte är allmänna flaggdagar, smyckas med flaggan för UpplandsBro kommun.

Beslut om flaggning
Det övergripande ansvaret för flaggning vid kommunhuset och i Bro centrum
har kommundirektören.
Ansvaret för flaggning vid andra kommunala byggnader och anläggningar har
chefen vid respektive arbetsplats.
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Vem ansvarar för flaggning, inköp och underhåll?
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för flaggning, underhåll samt
införskaffning av flaggor och flaggstänger vid behov.
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