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Policy för flaggning på Jönköpings 
kommuns flaggstänger 
 
Policyn fastställer regler för flaggning vid kommunala flaggstänger. Policyn utgår 

ifrån Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar 

(SFS 1982:270) samt beslut i Jönköpings kommunstyrelse 1975-02-26 § 113, 
1980-08-13 § 559, 1989-10-25 § 545 och beslut i Jönköpings kommunfullmäktige 

2004-03-25 § 62, 2006-02-23 § 37 och 2016-09-29 § 242. 

 

Jönköpings kommuns policy för flaggning på kommunala flaggstänger har indelats 

i fyra grupper som avgör flaggningens plats och omfattning. Flaggning ska alltid 

ske i enlighet med den värdegrund som antagits av kommunfullmäktige i 

Jönköping.  

Grupp 1 Flaggning på samtliga av kommunens 
flaggstänger 

Flaggning enligt grupp 1 sker på allmänna flaggdagar. På allmänna flaggdagar 

flaggas enbart med den svenska flaggan, med undantaget för FN-dagen då den 

svenska flaggan flaggas tillsammans med FN-flaggan.  

 

- Nyårsdagen 

- Konungens namnsdag 

- Kronprinsessans namnsdag 

- Påskdagen 

- Konungens födelsedag 

- 1 maj 

- Pingstdagen 

- Veterandagen 

- Sveriges nationaldag 

- Midsommardagen 

- Kronprinsessans födelsedag 

- Drottningens namnsdag 

- Dag för val till riksdag 

- FN-dagen 

- Gustav Adolfdagen  

- Nobeldagen 

- Drottningens födelsedag 

- Juldagen  

1 januari 

28 januari 

12 mars 

 

30 april 

 

 

29 maj 

6 juni 

 

14 juli 

8 augusti 

 

24 oktober 

6 november 

10 december 

23 december 

25 december 

 

Samt i samband med Jönköpings stads födelsedag 18 maj.  

Grupp 2 Flaggning vid Vindbron, Slottsbron, 
Hovrättstorget och Esplanaden i Huskvarna  

Flaggning enligt grupp 2 sker vid större internationella, nationella eller lokala 

arrangemang. 
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Grupp 3 Flaggning vid Rådhuset 

Flaggning enligt grupp 3 sker vid följande tillfällen och dagar:  

 

- Internationella kvinnodagen 

- Europadagen 

- De nordiska ländernas nationaldagar 

- Vid officiella internationella besök 

- Besök från medlemsland i EU  

- Vid Europaparlamentsval (vart femte år) 

8 mars 

9 maj 

 

 

 

 

På internationella kvinnodagen flaggas med svenska flaggan. På Europadagen sker 

flaggning med EU-flaggan tillsammans med den svenska flaggan. De nordiska 

ländernas nationaldagar uppmärksammas genom flaggning med respektive lands 

flagga samt med den svenska flaggan. Vid besök från medlemsland i EU sker 

flaggning med den svenska flaggan, EU-flaggan samt besökande nations flagga. 

Vid Europaparlamentsval bör på valdagen flaggning ske med EU-flaggan 

tillsammans med den svenska flaggan. 

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-26 § 242 flaggas även vid nationella 

minoriteters dag. Vid dessa tillfällen ska den svenska flaggan och den nationella 

minoritetens flagga flaggas tillsammans. 

- Samernas nationaldag 

- Sverigefinnarnas dag 

- Romernas dag 

- Tornedalingarnas dag 

6 februari 

24 februari 

8 april 

15 juli 

 

Den judiska minoriteten saknar i nuläget etablerad dag och flagga, därför sker ingen 

flaggning för denna minoritet tillsvidare.   

 

Flaggning vid rådhuset kan även förekomma vid andra särskilda tillfällen, såsom 

större evenemang där kommunen är delaktig. 

Grupp 4 Flaggning på specifika platser 

Flaggning enligt grupp 4 sker på den plats där ett specifikt evenemang äger rum. 

Till exempel flaggning i samband med arrangemang vid Elmia.  

Flaggning med företagsflaggor, föreningsflaggor och 
banderoller  
Flaggning med företagsflaggor på kommunens flaggstänger får endast ske då företaget 

är ett kommunalt koncernbolag. Undantag från detta kan endast ske i de fall då 

kommunen på ett betydande sätt är delaktig i arrangemanget som ligger till grund för 

flaggningen. Med företagsflaggor likställs ideella föreningars flaggor.  

 

Flaggning med företagsflaggor sker vid Vindbron och Slottsbron i Jönköping.  

 

Flaggning med företagsflaggor får inte ske på allmänna flaggdagar eller på 

fastställda datum i grupp 3.  

 

Beställare av uppsättning av banderoller kan vara Jönköpings kommun, kommunalt 

koncernbolag, föreningar eller näringsidkare.  
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Uppsättning av banderoller sker vid Vindbrons västra och/eller östra sida, och 

budskapet ska vara av allmänt intresse. Beställaren debiteras en kostnad för 

uppsättningen.  

 

Uppsättande av banderoll och flaggor vid politiska arrangemang får ej ske på 

kommunens officiella flaggstänger under tiden för två månader före politiska val.  

 

 

  
 


