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Borås Stads officiella flaggstänger 

Värdet av flaggning 
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.  
 
Borås Stads officiella flaggstänger 
I Borås Stad finns det tretton stycken officiella flaggstänger. Det är två 
flaggstänger framför Rådhuset vid Stora torget, en flaggstång på Rådhusets tak, 
en flaggstång utanför Stadshusets entré, fyra stycken stänger på 
Stadshusterassen samt fem stycken stänger vid Kommunfullmäktigehuset på 
Sturegatan.  
 
Ansvar för officiella flaggstänger 
Borås Stads Representationskommitté ansvarar för Borås Stads officiella 
flaggstänger. På uppdrag av Borås Stads Representationskommitté ansvarar 
Servicekontoret för att flaggning på Borås Stads officiella flaggstänger. Rutiner 
för genomförande finns på stadens intranät. 
 
Regler om flaggning på de officiella flaggstängerna 
Borås Stad utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269, förordningen 
(1982:270) om allmänna flaggdagar och anvisningar utgivna av Rikskommittén 
Sveriges Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder. 

Svenska flaggans tidtabell 
Svenska flaggan ska vara hissad under dygnets ljusa timmar.   

• mars – oktober: flaggan hissas klockan 08:00 
• november – februari: flaggan hissas klockan 09:00 
• flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast klockan.21:00 och 

tidigast klockan 16:00. 

Formalismen skall dock inte drivas så långt att flaggning uteblir om 
”tidtabellen” inte kan hållas.  
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Allmänna flaggdagar beslutade av regeringen 
• 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 i riksdagen och EU 
• FN-dagen  24 oktober 
• Gustav Adolfsdagen 6 november 
• Nobeldagen  10 december 
• Drottningens födelsedag 23 december 
• Juldagen  25 december 

Vid allmänna flaggdagar hissas svenska flaggan på samtliga officiella 
flaggstänger. Undantag är vid Kommunfullmäktigehuset, där sker flaggning 
med svensk, Borås Stads flagga, svensk, Borås Stads flagga, svensk. Vid 
Stadshusterassen hissas inte några flaggor dessa dagar. 

FN-dagen flaggas vid Stora torget med en svensk flagga och en FN-flagga, en 
svensk på Rådhustaket samt en svensk utanför Stadshuset.  

Val till riksdagen äger rum vart fjärde år. På den dagen val sker flaggas vid 
Stora torget, vid Stadshuset och de fyra stängerna med svensk flagga. Vid 
Kommunfullmäktigehuset sker flaggning som vid allmänna flaggdagar. 

Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. På den dagen val sker i 
Sverige flaggas vid Stora torget med en svensk flagga och en unionsflagga, vid 
Stadshuset med svensk flagga. Vid Kommunfullmäktigeshuset med svensk, 
Borås Stads flagga, unionsflagga, Borås Stads flagga, unionsflagga. 

Borås Stads lokala flaggdagar 
Borås Stads lokala flaggdagar är fastställda av Kommunfullmäktige och Borås 
Stads Representationskommitté. 

• Samernas nationaldag  6 februari 
• Sverigefinnarnas dag   24 februari 
• Internationella kvinnodagen   8 mars 
• Romernas dag   8 april 
• Europadagen   9 maj 
• Europaveckan 
• Norges nationaldag   17 maj 
• Danmarks nationaldag  5 juni 
• Islands nationaldag   17 juni 
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• Borås Stads födelsedag   29 juni 
• Tornedalingarnas dag  15 juli 
• Pride Borås  
• Resandefolkets dag   29 september  
• Internationella mansdagen  19 november 
• Finlands nationaldag   6 december 

Nordiska länders nationaldagar flaggas vid Stora torget med en svensk och en 
nordisk flagga. 

Nationella minoriteters högtidsdagar flaggas vid Stora torget med en svensk 
och respektive minoritets flagga.  
I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som 
nationella minoriteter.  Judarna har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga, 
varför flaggning för denna grupp tills vidare ej sker.  

Internationella kvinnodagen flaggas vid Stora torget med två svenska flaggor 
och vid Kommunfullmäktigehuset med svensk, Borås Stads flagga, svensk, 
Borås Stads flagga, svensk. 
 
Europadagen flaggas vid Stora torget med en svensk och en unionsflagga 
Europaveckan flaggas vid Stadshusterassen mån-sön med unionsflaggor. 
 
Borås födelsedag flaggas vid Stora torget, taket på Rådhuset, utanför 
Stadshuset och vid Kommunfullmäktigehuset med svensk, Borås Stads flagga, 
svensk, Borås Stads flagga, svensk. 

Under de dagar Borås Pride pågår flaggas med regnbågsflaggor vid 
Stadhusterassen. Vid dag för avslutning av arrangemanget hissas även 
regnbågsflaggorna vid Stora torget. 

Resandefolkets dag flaggas vid Stora torget med en romsk flagga och en 
svensk flagga. 

Internationella mansdagen flaggas vid Stora torget med två svenska flaggor 
och vid Kommunfullmäktigehuset med svensk, Borås Stads flagga, svensk, 
Borås Stads flagga, svensk. 

Rekommenderad tillfällig flaggning 
Vid av Regeringskansliet, Länsstyrelsen eller annan myndighet rekommenderad 
flaggning gäller samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelas. 
Rekommendationer från myndigheter bevakas via respektives webbplatser. 

Vid rekommenderad flaggning kan flaggorder skickas från Stadsledningskansliet 
med e-post till förvaltningar och bolag, Securitas i Borås, televäxeln samt 
Stadshusets reception.  
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Officiell tillfällig flaggning 
Utöver på allmänna flaggdagar sker flaggning på de officiella stängerna vid 
kunga- och statsbesök samt besök av utländsk offentlig delegation  

Vid kunga- och statsbesök flaggas det med svensk flagga vid Stadshusets 
entré, Stora torget, Rådhusets tak och Kommunfullmäktigeshuset samt vid den 
lokal eller plats där sammankomsten äger rum förutsatt att flaggstång finns. 
Flaggorder till förvaltningar och bolag kan förekomma.  

Vid offentlig delegations besök flaggas det på de fyra flaggstängerna vid 
Stadshusterassen. Om Borås Stad har besökande nations flagga ska den 
användas, om ej, flaggas med svenska flaggor.  

Svensk flagga Nationsflagga Svensk flagga Nationsflagga 

 

Heraldiskt höger                  Heraldiskt 
vänster 

Vid Stadshusterassen utanför Stadshuset finns fyra flaggstänger. Heraldiskt 
höger och heraldiskt vänster innebär, att man ställer sig med ryggen mot 
ingången folktalaren. "Heraldiskt höger" finns då på höger hand och ”heraldiskt 
vänster” på vänster hand om mittenflaggstången. 

Övrig tillfällig flaggning  
Organisationer och arrangörer kan ansöka hos Representationskommittén om 
flaggning på någon av de officiella stängerna vid internationella tävlingar eller 
arrangemang, svenska mästerskap jubiléer, besök och lokala evenemang enligt 
särskild prövning. 

Ansökan till Representationskommittén om övrig tillfällig flaggning skickas till 
Borås Stad, Representationskommittén, 501 80 Borås, eller 
boras.stad@boras.se. 

Vid dödsfall och andra sorgetillfällen  
 
Dödsfall  
Flaggning sker på begravningsdagen med svenska flaggan utanför Stadshusets 
entré. 

• Vid förtroendevalds begravning, som vid dödsfallet har uppdrag i Borås 
Stad 

• Vid medarbetares begravning, vars arbetsplats är belägen i 
Stadshuskvarteret och vid dödsfallet anställd inom Borås Stad 

mailto:boras.stad@boras.se
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För medarbetare vars arbetsplats är utanför Stadshuset bör flaggning på halv 
stång ske på aktuell arbetsplats och beslutas av ansvarig förvaltning. 

Andra sorgetillfällen 
Andra sorgetillfällen kan vara katastrofer som berör hela kommunen med flera 
dödsfall, eller på annan ort där flera kommuninvånare omkommer, i det 
offentliga Sverige, andra kommuner eller länder. 

Rekommenderad flaggning kan utfärdas av Regeringskansliet, Länsstyrelsen 
eller annan myndighet. 
Om inga rekommendationer föreligger kan flaggning eller annan 
symbolhandling ske genom beslut enligt rangordning nedan. Rekommenderad 
flaggning kan föranleda flaggorder till förvaltningar och bolag från 
Stadsledningskansliet.  

1. Kommunfullmäktiges ordförande/presidium 
2. Kommunstyrelsens ordförande/presidium  
3. Kommunchef eller dennes tillförordnande 

Flaggning på halv stång, symbolhandling med mera  

• På begravningsdagen flaggas med svensk flagga på halv stång fram till 
att begravningsakten är slut, därefter hissas flaggan i topp resten av 
dagen. Flaggan ska varad hissad 2/3 av stångens höjd.  

• Vid flaggning i samband med kunglig persons jordfästning flaggas på 
halv stång hela dagen. Vid statsbegravning utfärdas särskilda 
bestämmelser för hur flaggning ska ske.  

• Vid andra sorgetillfällen flaggas med svensk flagga på halv stång hela 
dagen om inget annat har beslutats. 

• Symbolhandling kan ske genom att tända ackumulatortanken i olika 
färger. 

Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag eller 
kommunal flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde. 

Kondoleans 
Kondoleans kan arrangeras i Stadshuset eller på annan plats för medborgare vid 
sorgetillfällen där hela kommunen berörs, offentliga Sverige, andra kommuner 
eller länder. Särskild information vid sådana tillfällen kommer att ske via media 
och sociala medier.  

Olika flaggor 

Kommunflagga 
Borås Stads flagga med ullsaxarna på är en offentlig symbol för Borås Stad och 
får endast användas som sådan. Borås Stads flagga är ej föremål för försäljning 
eller gåva. 
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Borås Stads flagga ska vara hissad utanför Stadshuset, Rådhuset samt vid 
Kommunfullmäktigehuset vid Sturegatan under all övrig tid som utsmyckning 
och för att profilera staden. 

EU-flagga 
EU-flaggan har inte samma rang som nationsflagga. Grundregeln är att EU-
flaggan placeras efter nationsflaggor. Den kan placeras närmast den svenska 
flaggan om EU vid flaggningstillfället företräds av hög representant. I rang 
placeras FN-, EU-, kommun-, eventuella förenings- och organisationsflaggor 
efter nationsflaggorna. Om det bara finns en flaggstång, ska den svenska 
flaggan hissas. 

Övrig information om flaggning 
Borås Stad tillåter endast nationsflaggor, de under rubriken Borås lokala 
flaggdagar uppräknade flaggor och kommunflaggan på de officiella 
flaggstängerna. Vid Stadshusets entré endast med kommunflagga eller svensk 
flagga. 
 
Kostnader för flaggning, som inköp av flaggor, reparation av stänger och annat 
underhåll på de officiella flaggstängerna ansvarar Kommunfullmäktige.  

Borås Stads Representationskommittés flaggor förvaras på Servicekontoret. 
Utlåning av flaggor är möjlig efter förfrågan till boras.stad@boras.se. 
Låntagaren ansvarar för hämtning och återlämning samt står för eventuella 
skador som uppkommer i samband med lånet. 

Flaggorna ska vara hela och med färgerna i behåll. Uttjänta flaggor får ej 
användas till något annat utan ska kasseras.  

Vid utfärdade vädervarningar med vindhastighet på över 12 meter/sekund 
hissas inte flaggor vid Stora torget eller utanför Stadshuset då det medför stora 
risker för skador på flaggor, stänger samt för trafiken utanför Stadshuset. 

Stadsledningskansliet ansvarar för att sammanställa flaggningskalendariet och 
överlämna till Servicekontoret och Securitas i god tid för utförande 
nästkommande år samt se till att flaggkalendarium publiceras på intranät samt 
kommunens externa webbplats. 

Flaggstängerna vid Borås Stads infarter och Stadsparken omfattas inte av de 
officiella flaggreglerna. Reglerna för flaggning är inte styrande för flaggning på 
övriga kommunala flaggstänger, men man bör där det är möjligt eftersträva att 
följa dem.  
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