
 

Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund 

Antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 252.  

Nedanstående av kommunstyrelsen beslutade flaggordning är 
utgångspunkten för kommunens flaggning på Stortorget i Lund.  

• EU-flaggan ska dagligen finnas hissad utanför Rådhuset på 
Stortorget i Lund. 

• Flaggning vid Stortorgets flaggstänger där även EU-flaggan 
inkluderas bör ske i enlighet med det av Riksarkivet i Stockholm 
föreslagna alternativet ”Lund, EU, Sverige, EU, Lund”. 

Flaggordningen ”Lund, EU, Sverige, EU, Lund” bibehålls även på allmänna 
flaggdagar, se datum nedan. På allmänna flaggdagar hissas dessutom en 
svensk flagga på flaggstången närmast Rådhuset, i stället för den flagga 
med Lunds vapen som normalt är hissad där   
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1.1  Allmänna flaggdagar  
Allmänna flaggdagar enligt förordningen (1982:270) om allmänna 
flaggdagar är:   

Nyårsdagen   

Den 28 januari; Konungens namnsdag   

Den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag   

Påskdagen    

Den 30 april; Konungens födelsedag   

Den 1 maj   

Pingstdagen   

Den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag   

Midsommardagen   

Den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag   

Den 8 augusti; Drottningens namnsdag   

Dag för val i hela riket till riksdagenden    

24 oktober; FN-dagen   

Den 6 november; Gustav Adolfs dagen   

Den 10 december; Nobeldagen   

Den 23 december; Drottningens födelsedag  Juldagen.   

1.2  Flaggning på IDAHOT-dagen   
Flaggning ska ske på IDAHOT-dagen, den internationella dagen mot 
homofobi, transfobi och bi fobi, den 17 maj. Flaggning ska ske i 
flaggordningen ”Lund, Regnbågsflaggan, Sverige, Regnbågsflaggan, Lund”.   

1.3  Flaggning på Skånelandsflaggans dag   
Flaggning ska ske på Skånelandsflaggans dag den tredje söndagen i juli i 
flaggordningen ”Lund, Skåneflagga, Sverige, Skåneflagga, Lund”.   

1.4  Flaggning på Nordens dag   
Flaggning ska ske på Nordens dag den 23 mars med de nordiska flaggorna.   

1.5  Flaggning på Europadagen   
Flaggning ska ske på Europadagen den 9 maj med EU-flaggor.   
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1.6  Flaggning för nationella minoriteter   
De fem erkända minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar.   

På romernas nationaldag den 8 april gäller följande flaggordning för de fem 
flaggstängerna framför Rådhuset:    

”Lund, Romsk flagga, Sverige, Romsk flagga, Lund”   

Beträffande övriga nationella minoriteter beslutar kommundirektören 
huruvida flaggning skall ske för det fallföreträdare för respektive nationell 
minoritet kontaktar kommunen med önskemål om flaggning.   

Om det blir aktuellt med flaggning för ytterligare nationella minoriteter gäller 
följande flaggordning på de fem flaggstängerna framför Rådhuset:   

”Lund, nationell minoritetsflagga, Sverige, nationell minoritets flagga, Lund”   

1.7  Flaggning vid utländska besök   
Flaggning med utländska flaggor kan ske, efter kommundirektörens beslut, 
vid vänortsbesök eller andra internationella besök. Flaggningen sker enligt 
Riksarkivets rekommendation för internationell flaggning.   

1.8  Flaggning vid dödsfall   
Flaggning på halv stång sker vid dödsfall, efter beslut av kommundirektören 
eller i dennes frånvaro biträdande kommundirektören och i sistnämndas 
frånvaro administrativa chefen. Flaggning sker i första hand på 
begravningsdagen. Flaggning sker då med svenska flaggor på samtliga 
flaggstänger på Stortorget. Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän 
flaggdag, har flaggning på halv stång företrädesrätt.   

Flaggning sker vid begravning av    

• Nuvarande ordinarie kommunfullmäktigeledamot.   
• Nuvarande och avgångna kommunalråd.   
• Nuvarande och avgångna presidiemedlemmar i kommunfullmäktige.   

Flaggning sker även vid begravning av medarbetare som har sin ordinarie 
arbetsplats i Rådhuset.   

(Vid begravning av medarbetare som har sin arbetsplats i annan kommunal 
byggnad sker flaggning på/vid den byggnaden, efter beslut av respektive 
förvaltning.)   

Flaggning får ske med anledning av dödsfall av en framstående person i 
offentligheten eller en nationell katastrof i Sverige eller utomlands.   
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1.9  Flaggning vid andra tillfällen   
Flaggning sker i princip uteslutande för kommunala ändamål, arrangemang 
och event. Ytterst restriktivt kan undantag göras för arrangemang där 
kommunen är partner.   

Kommundirektören beslutar om flaggning skall ske.   

1.10 Flaggning vid andra tillfällen   
Beslut om ändring i flaggordningen skall omedelbart meddelas chefen för 
kommunikationsavdelningen och IT-chefen för vidarebefordran till 
informatörerna och telefonväxeln.   
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