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1 Kommunens flagga 

Sollentuna kommuns flagga består av kommunens vapen i fyrfärgstryck 

centrerat på vit duk. Därutöver ska ingen annan text, logotyp eller liknade 

finnas på flaggan.  

2 Flaggning på Turebergs torg 

2.1 Daglig flaggning  

Daglig flaggning sker på Turebergs torg invid Turebergshuset normalt med 

svenska flaggan och EU-flaggan omgärdad av två Sollentunaflaggor.  

2.2 Flaggning i särskild ordning  

Flaggning i särskild ordning sker vid följande tillfällen och på följande sätt: 

 På nationaldagen med enbart svenska flaggor på samtliga 

flaggstänger. 

 På Sveriges allmänna flaggdagar, med en EU-flagga och enbart 

svenska flaggor i övrigt. 

 På EU-dagen (den 9 maj) med fyra svenska och fyra EU-flaggor. 

 På FN-dagen (den 24 oktober) med fyra svenska och fyra FN-flaggor. 

 På de nordiska ländernas och kommunens vänorters nationaldagar 

med tre svenska, tre nationsflaggor och två EU-flaggor. 

 Vid vissa kommunala representationstillfällen.  

 Vid vissa övriga tillfällen. 

3 Flaggning vid kommunal representation  

Flaggning i samband med kommunal representation i Turebergshuset sker 

vid: 

 besök av statschef, riksdagens talmän, landshövding, medlem av 

regeringen, ambassadör eller besök på motsvarande nivå,  

 vänortsbesök. 

4 Flaggning vid övriga tillfällen  

4.1 Begravning  

Flaggning sker vid begravning av: 

 fullmäktiges ordförande, förste och andre vice ordförande,  

 kommunstyrelsens eller annan nämnds ordförande, förste och andre 

vice ordförande,  

 kommundirektören, 
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Vid dödsfall efter avslutat förtroendeuppdrag/avslutad tjänstgöring flaggas 

normalt inte. 

4.2 Andra tillfällen  

Flaggning sker vid andra tillfällen som kommundirektören bestämmer. 

5 Hur flaggning sker 

Utländska flaggor får utan myndigheters tillstånd hissas i Sverige. Den 

svenska flaggan bör hissas samtidigt. Den svenska flaggan ska alltid ha 

hedersplatsen i mitten.  

Vid jämnt antal flaggstänger placeras den svenska flaggan till höger från 

mitten när man står med ryggen mot den plats eller byggnad som ska 

flaggsmyckas. I rang placeras FN- och EU- och Sollentuna kommuns flagga 

och liknande flaggor efter nationsflaggor.  

Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska 

flaggan till höger från mitten när man står med ryggen mot den plats eller 

byggnad som ska flaggsmyckas.  

Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk 

nations flaggor, placeras i allmänhet de svenska flaggorna på varannan 

stång, varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med en svensk 

flagga.  

Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor, placeras 

flaggorna i svensk alfabetisk ordning från vänster till höger när man står 

med ryggen mot den plats eller byggnad som ska flaggsmyckas. Vid sådan 

flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga 

nordiska flaggorna.  

Vid flaggning från flera stänger i rad med internationella flaggor, placeras 

flaggorna i fransk alfabetisk ordning dvs. nationens namn enligt fransk 

stavning. Den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. 

Vanligtvis placeras en svensk flagga också i början och slutet av flaggraden.  

Vid övriga tillfallen flaggas på sätt som kommundirektören bestämmer. 

6 Flaggning vid kommunala skolor, anläggningar m.m. 

Reglerna om flaggning vid Turebergshuset i punkt 4 kan tjäna som 

vägledning för kommunens skolor och andra anläggningar.  

På kommunala anläggningar som endast har en flaggstång ska FN-flaggan 

användas på FN-dagen (24 oktober) och EU-flaggan användas på EU-dagen 

(9 maj) om sådan flagga finns, annars ska den svenska flaggan användas.  

Dessa regler innebär inte hinder för flaggning även vid andra tillfällen. 

Kommunala anläggningar och institutioner kan använda Sollentuna 

kommuns flagga. 


