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Regler angående flaggning 
 

1. Kommunens officiella flaggstänger finns vid 
Stora Torget 

Bibliotekshuset 

Teaterparken 

Karlstad CCC 

Samhällsbyggnadshuset  

Vid Wermlandsbanken och på Teatern flaggas som på kommunens officiella flaggstänger.  

 

2. Flaggning 
 
2.1. Allmänna flaggdagar  
På allmänna flaggdagar skall svenska flaggor hissas på samtliga kommunens officiella 
flaggstänger.  

På allmänna flaggdagar bör svenska flaggor hissas vid de kommunala byggnader som har 
flaggstänger. Ansvaret för detta ligger på verksamhetsansvarig. 

På FN-dagen den 24 oktober flaggas med lika många svenska flaggor och FN-flaggor på 
kommunens officiella flaggstänger. 

 

2.1.1 Övrig flaggning 

På Studenten ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger. 

På unionsupplösningsdagen den 23 september ska lika många svenska och norska flaggor 
hissas på kommunens officiella flaggstänger. 

På Europadagen den 9 maj ska lika många svenska flaggor och EU-flaggor hissas på 
kommunens officiella flaggstänger. 

Vid val till EU-parlamentet ska lika många svenska flaggor och EU-flaggor hissas på 
kommunens officiella flaggstänger. 

Under Pride-veckan flaggas med regnbågsflaggan. 
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2.1.2 Flaggning på av Sveriges riksdag erkända minoriteters nationaldag 

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella 
minoriteter. Flaggning ska göras på respektive minoritets nationaldag, förutom på den 
judiska (ingen judisk flagga finns) på samtliga flaggstänger vid Stora Torget. 

6 februari – samernas nationaldag 
Flaggning med lika många svenska och samiska flaggor på Stora Torget. 

24 februari – sverigefinnarnas nationaldag  
Flaggning med lika många svenska och sverigefinska flaggor på Stora Torget. 

8 april – romernas nationaldag 
Flaggning med lika många svenska och romska flaggor på Stora Torget. 
 
15 juli – tornedalingarnas nationaldag 
Flaggning med lika många svenska och tornedalska flaggor på Stora Torget. 

 

2.2. Officiella besök 
Vid officiella besök hos kommunen hissas svensk flagga och i förekommande fall gästens 
nationalitetsflagga till lika antal på kommunens officiella flaggstänger. 

 

2.3. Arrangemang av riks- eller internationell karaktär. 
Flaggning kan ske på kommunens samtliga flaggstänger med den svenska flaggan och 
organisationsflaggor. 
 

2.4. Arrangemang som inte är av riks- eller internationell karaktär. 
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får ej ske. 

 

2.5. Annan flaggning 
När flaggning enligt 2.1 - 2.4 inte är aktuell kan flagga med kommunens logotyp eller 
EU-flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger 

 

3. Beslut om flaggning. 
Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger vid tillfällen utöver 
reglementet 2.1 – 2.5 fattas av kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation. 
Kommunen ska vara restriktiv i sin bedömning av flaggning på kommunens flaggstänger. 
 
Flaggning vid jubileer, dödsfall etc. kan ske på andra än kommunens officiella 
flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig 
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