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Inledning 

Denna policy avser all sorts flaggning vid lärosätets byggnader. Syftet med detta styrdokument 
är säkerställa att flaggning vid Högskolan i Gävle följer gällande förordningar och 
rekommendationer som finns gällande den svenska flaggan samt att få en tydlig och enhetlig 
hantering vid flaggning med övriga flaggor. 

I detta dokument hänvisas vid ett flertal tillfällen till Riksarkivet. Riksarkivet ska enligt 
Förordning med instruktion för Riksarkivet(2009:1593) verka för att bestämmelser om Sveriges 
flagga följs och myndigheten har tydliga instruktioner gällande flaggning på sin hemsida.  
Utgångspunkten för fastställandet av flaggning med den svenska flaggan är Lag om Sveriges 
flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 2017:441) samt 
Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler. 

Flaggning 

Allmänna flaggdagar 

På allmänna flaggdagar flaggas alltid med svensk flagga. Allmänna flaggdagar regleras av 
förordningen om allmänna flaggdagar SFS 1982:270 i lydelse enligt SFS 2018:1608.  

FOS ska uppmärksamma om regeringskansliet utfärdar övriga rekommendationer. 
Ledningsgruppen för enheten för verksamhets- och ledningsstöd (EVL) ska bistå Avdelningen 
för fastighet och service (FOS) med att bevaka om sådana rekommendationer utfärdas. 

Samma val av flagga gäller vid av Högskolan beslutade uppmärksammade högtider eller 
händelser av engångskaraktär. 

Allmänna flaggdagar enligt SFS 1982:270 är:  

1 januari, nyårsdagen  
28 januari, konungens namnsdag 
12 mars, kronprinsessans namnsdag 
påskdagen 
30 april, konungens födelsedag 
1 maj, första maj 
pingstdagen 
29 maj, veterandagen 
6 juni, nationaldagen och svenska flaggans dag 
midsommardagen  
14 juli, kronprinsessan födelsedag 
8 augusti, drottningens namnsdag 
valdagen (vid valår) dag för val i hela riket till riksdagen 
24 oktober, FN-dagen 
6 november, Gustav Adolfsdagen 
10 december, Nobeldagen  
23 december, drottningens födelsedag 
25 december, juldagen. 
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Flagga med Högskolans logotyp 

Flagga med Högskolan i Gävles logotyp kan vara permanent hissad. Flaggan med Högskolans 
logotyp är en del av lärosätets marknadsföring och visar på ett tydligt sätt vägen till lärosätet. 

Om flagga med Högskolans logotyp ska flaggas tillsammans med svenska flaggan, ska den 
svenska flaggan alltid inneha hedersplatsen.  

EU-flagga 

Utöver svenska flaggor ska det genom FOS försorg finnas EU-flagga. Denna används  på EU-
dagen den 9 maj samt att det vid besök av representanter från olika EU-organ kan flaggas 
med EU-flaggan. 

FN-flagga 

Vid FN-dagen den 24 oktober hissas svenska flaggan och FN-flaggan. 
FN-flaggan och EU-flaggan är att betrakta som högre rangens organisationsflaggor.  

FN-flaggan skall dock alltid placeras före EU-flaggan i honnörshänseende. Dock har dessa 
flaggor lägre rang än nationsflaggor och skall alltid placeras efter nationsflaggor i 
honnörshänseende, se Riksarkivets webbplats för ytterligare vägledning.  

Flaggning vid besök; utländsk flaggning 

Vid viktigare besök där rektor, prorektor, akademichef, dekan eller annan utsedd person utövar 
värdskapet på Högskolans vägnar, flaggas med svensk flagga och, om det är lämpligt, med 
EU-flaggan. Om det är en utländsk gäst kan även flaggning med utländsk flagga förekomma.  

Stater erkända av svensk riksdag kan flaggas med nationsflagga. 

Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på hedersplats. Vid 
flaggplaceringen används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Detta 
innebär, att den som ska hissa flaggan ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som 
skall flaggsmyckas. Då har personen "heraldiskt höger" på sin högra hand och följaktligen 
"heraldiskt vänster" på sin vänstra hand. Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga 
placeras den svenska flaggan "heraldiskt höger".  

Det är tillåtet att ta ner Högskolans flagga om den flaggstången behövs. Övriga nationsflaggor 
hissas i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt enligt ländernas namn på svenska. Detta 
enligt instruktioner från Riksarkivet. 

Det åligger respektive värd att i samband med planläggningen av besöket beställa flaggning 
hos FOS i så god tid att eventuella utländska flaggor kan anskaffas. Förteckning över vilka 
flaggor som finns att tillgå finns på intranätet. 
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Nationella minoriteters dagar 

Vid de nationella minoriteternas dagar gäller flaggning med svensk respektive samisk, 
sverigefinsk, romsk och tornedalsk flagga. Den judiska minoriteten saknar etablerad dag och 
flagga och uppmärksammas därför inte på detta sätt. 

Nationella minoriteternas dagar är: 

6 februari, samernas nationaldag 
24 februari, Sverigefinnarnas dag 
8 april, internationella romska dagen 
15 juli, tornedalingarnas dag 

Regnbågsflaggan 

Under arrangemanget med den lokala Pridefestivalen i Gävle gäller flaggning med 
regnbågsflagga. Samordnaren för lika villkor meddelar FOS vilket datum som är aktuellt i god 
tid. 
All annan användning av regnbågsflaggan måste beslutas av förvaltningschef i samråd med 
samordnaren för lika villkor. 

Flaggning vid dödsfall 

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då 
dödsfallet inträffat eller dagen efter. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är 
avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid. 
Hissande av själva flaggan på halvstång vid dödsfall sker enligt instruktion från Riksarkivet. 

Den svenska flaggan hissas på halvstång vid dödsbud av anställd, student eller annan 
person som har lärosätet som arbetsplats samt även för forna rektorer.  Sker dödsbudet 
under helgdag flaggas det nästkommande vardag.  
F.d. anställdas dödsfall uppmärksammas ej med flaggning på halv stång, förutom om den 
avlidne varit rektor vid Högskolan i Gävle.   

Vid en anställds jordfästning flaggas på halv stång på begravningsdagen. Flaggan hissas på 
full stång när jordfästningsakten är över.  

För avliden anställd ankommer det på den avlidnes närmaste chef att informera FOS om 
dödsfall och begravningsdag. För avliden student sker flaggning om avdelningschef eller 
förvaltningschef uppmärksammar FOS på händelsen. Den chef som beställer flaggning 
ansvarar för att säkerställa att anhöriga har informerats om dödsfallet före att flaggning sker.  

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång 
företräde. 

Flaggning på halv stång sker även efter regeringens påbud vid nationella eller internationella 
dödsfall eller händelser. 
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Flaggning vid akademiska högtider 

Vid doktorspromotion och professorsinstallation flaggas med svensk flagga. Detta beställs av 
ansvarig kommunikationschef i god tid.  
Vid enskilda disputationer flaggas ej. 

Flaggning vid terminsstart 

Vid terminsstart flaggas med svensk flagga. Avdelningschef vid Utbildningsstöd meddelar FOS 
aktuellt datum i god tid. 

Flaggning vid arrangemang/konferenser  

Denna policy för flaggning vid Högskolan gäller även vid konferenser och arrangemang 
oavsett om dessa är interna eller externa. Vid uthyrning av aula till extern part kan 
flaggstängerna i vissa fall användas av förhyraren under tiden konferensen pågår.  
Vid uthyrning av andra lokaler vid lärosätet får hyresgästen ej disponera flaggstängerna. 

Om arrangören vill använda andra nationers flaggor medges detta om flaggan finns att 
tillhandahålla hos FOS. Andra, egna flaggor t.ex. med företagslogotyp på eller 
föreningsflagga medges ej. 

Lärosätets flaggning har dock alltid företräde. 

Vid interna arrangemang och konferenser som disponerar aulan beslutar och beställer 
ansvarig akademi- eller förvaltningschef om flaggning. 

Vid händelse av att flaggstängerna inte räcker till  

Ibland räcker antalet flaggstänger inte till och ibland kan intressen krocka (t.ex. vid flera 
samtidiga arrangemang). Förvaltningschefen fattar beslut om prioriteringsordning vid sådana 
tillfällen. Beställning och beslut ska vara fattat senast en vecka före aktuellt flaggdatum. 

Önskemål om flaggning vid övriga tillfällen som ej anges i policy 

I övrigt sker flaggning enbart efter beslut av rektor.  
FOS ansvarar för att sådan av rektor påkallad flaggning genomförs. 

 

När flagga ska slängas  

En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör inte flaggas med. Hur en uttjänt flagga ska 
förstöras finns inga tydliga regler för. Men grundregeln är att även en kasserad flagga bör 
behandlas med respekt och att en gammal flagga inte ska ligga och skräpa eller användas till 
annat. Ett sätt är att klippa ner flaggan till t.ex. enbart blå och gula tygbitar – då är det inte en 
flagga längre och tygbitarna kan slängas på lämpligt sätt.  
Gamla flaggor bör inte brännas av miljömässiga skäl eftersom de ofta är gjorda av polyester. 
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Ansvar och roller 

Fastighet och service (FOS) 

FOS ansvarar för att flagga på allmänna flaggdagar och enligt policyn bestämda flaggdagar. 
FOS ansvarar för att flagga efter beställning vid lärosätets högtider och andra arrangemang. 
FOS ansvarar för att flaggor hissas vid lämplig tid på morgonen och halas vid lämplig tid på 
eftermiddagen/kvällen. FOS ansvarar för skötsel av flaggor och ska tillhandahålla vanligt 
förekomna nationsflaggor.  

FOS ansvarar för att uppmärksamma om regeringskansliet utfärdar övriga 
rekommendationer. 

Högskolan har officiella flaggstänger utanför hus 21. 

FOS ansvarar för att alla flaggstänger är märkta med en numrering placerad vid flagglinans 
fäste i stången och för att det finns hela och rena flaggor. 

Tider för flaggning anpassas i viss utsträckning till arbetstiderna inom teknisk service.  

Riktlinjer att följa är att hissning sker kl. 8.00 mellan 1 mars – 31 okt och kl. 9.00 övrig del av 
året. Halning vid solnedgång. Detta i enlighet med Riksarkivets instruktioner. 

FOS ansvarar för att slitna och trasiga flaggar hanteras enligt instruktion. 

Rektor 

Beslutar om tillfällen för flaggning som ej anges i detta styrdokument. 

Akademi- eller förvaltningschef  

Vid tillfälliga utländska besök ansvarar chef att lägga en beställning till FOS minst en vecka 
före flaggdatum. Flaggningen ska vara godkänd av akademichef eller förvaltningschef. 

Vid akademisk högtid beställa om flaggning hos FOS, samt informera kommunikationschef. 

Samtliga chefer 

Vid dödsbud ansvarar närmaste chef för att beställa flaggning på halv stång hos FOS. 
Beställande chef skall även informera rektor samt kommunikationschef. 

Avdelningen för kommunikation och externa relationer  

Avdelningschef ansvarar för att lägga beställning till FOS om flaggning inför lärosätets 
arrangemang minst en vecka före flaggdatum.  
 
Avdelningen för utbildningsstöd 

Avdelningschef informerar FOS om datum för flaggning vid terminsstart. 

Samordnaren för lika villkor 
Ansvarar för att informera FOS om datum för flaggning med regnbågsflaggan i god tid. 
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Bilaga1 

Flaggning vid Högskolan i Gävle sker enligt denna policy följande datum 

1 januari, nyårsdagen  
Januari månad, terminsstart 
28 januari, konungens namnsdag 
6 februari, samernas nationaldag 
24 februari, Sverigefinnarnas dag 
12 mars, kronprinsessans namnsdag 
påskdagen 
8 april, internationella romadagen 
30 april, konungens födelsedag 
1 maj, första maj 
9 maj, EU-dagen 
29 maj, veterandagen 
pingstdagen 
6 juni, nationaldagen och svenska flaggans dag 
midsommardagen  
14 juli, kronprinsessan födelsedag 
15 juli, tornedalingarnas dag 
8 augusti, drottningens namnsdag 
Augusti månad, Regnbågsflaggan under Gävle Pride 
Augusti månad, vid terminsstart 
valdagen (vid valår) dag för val i hela riket till riksdagen 
24 oktober FN-dagen 
6 november, Gustav Adolfsdagen 
10 december, Nobeldagen  
23 december, drottningens födelsedag 
25 december, juldagen. 
 

Utöver dessa datum förekommer flaggning vid akademisk högtid, utländskt besök samt vid 
händelse av dödsfall. 
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