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1 INLEDNING 

De här reglerna anger bestämmelser för vilka flaggor som ska pryda Region Jämtland Härjedalens 
officiella flaggstänger och vid vilka tillfällen de ska hissas. Reglerna är också vägledande för 
flaggning på Region Jämtland Härjedalens övriga flaggstänger och fasadfästen för flaggor. 

Syftet med reglerna är att flaggning ska ske på rätt sätt och på ett sätt som medborgarna inom 
Region Jämtland Härjedalen kan känna samhörighet med.   

Utgångspunkt för reglerna är Region Jämtland Härjedalens vision, värdering och kärnvärden 

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

1982:270) och rekommendationer från Stiftelsen Sveriges nationaldag. 

2 VÄRDET AV FLAGGNING 

Flaggor har på olika sätt ett stort symbolvärde för många människor. Det finns också en stark 
tradition hos enskilda och för organisationer och föreningar att flagga vid högtidsdagar och vid 
särskilda evenemang. Flaggan, i egenskap av nationalsymbol, ska också behandlas med respekt. 
Region Jämtland Härjedalens förhållningssätt till flaggning bestäms utifrån organisationens 
fastställda vision, värdering och kärnvärden. 

Region Jämtland Härjedalens vision är ”En region att längta till och växa i”. De kärnvärden som ska 
prägla medarbetare, plats och organisation är välkomnande, handlingskraft och pålitlighet. Visionen 
och kärnvärdena har sin utgångspunkt i värdegrunden ”Regionens medarbetare ska i dagliga möten och 
samtal handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn 
på regionen och de som regionen är till för”. Kärnvärdet välkomnande innebär att öppenhet, jämlikhet och 
jämställdhet, mångfald och relationsskapande ska vara vägledande för alla medarbetare och för 
alla aktörer som på olika sätt marknadsför platsen Jämtland Härjedalen. Region Jämtland 
Härjedalen är också samisk förvaltningsmyndighet, med ett särskilt ansvar för att främja samisk 
kultur. 
 
Utifrån Region Jämtland Härjedalens vision, värdegrund och kärnvärden är mångfald, jämlikhet, 
jämställdhet viktiga frågor. Utgångspunkten är att alla ska behandlas lika – oavsett kön, ålder, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, 
könsidentitet och könsuttryck – och att olika uppfattningar ska respekteras. Region Jämtland 
Härjedalen ska utifrån det stödja och vara pådrivande i arbetet med att avskaffa stereotypa 
föreställningar och hinder som utgör grunden för människors ojämlika villkor.  
 
Att hissa olika flaggor, exempelvis Regnbågsflaggan vid offentliga pride-evenemang i 
länet/regionen och samiska flaggan är exempel på symbolhandlingar för att visa på 
organisationens inställning till frågorna.  
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3 REGION JÄMTLAND HÄRJEDALENS FLAGGSTÄNGER 

Region Jämtland Härjedalen har flaggstänger vid följande platser: 

 Tre flaggstänger vid entrén på Regionens hus.  

 En flaggstång inne i sjukhusparken.  

 Tre flaggstänger vid Österängsskolan (fram till dess att lokalerna avyttras under 2016), 

 Vid Folktandvården på Campus, Remonthagen samt vid Birka och Bäckedals 
folkhögskola finns idag en flaggstång på varje ställe. 

 På några ställen finns också väggfästen för fasadflaggor. 
 
Flaggstängerna vid Regionens hus och sjukhuset är Region Jämtland Härjedalens officiella 
flaggstänger. 

4 REGLER FÖR FLAGGNING 

Flaggstängerna vid Regionens Hus och i sjukhusparken är Region Jämtland Härjedalens officiella 
flaggstänger och har ett högt symbolvärde. På dessa flaggstänger flaggas Regionflaggan som är 
Region Jämtland Härjedalens officiella flagga, EU-flaggan, Svenska flaggan, Regnbågsflaggan, 
Nationella minoriteters flaggor och andra nationers flaggor i enlighet med de här reglerna. På 
flaggstängerna vid Österängsskolan flaggas Regionflaggan, EU-flaggan och Samiska flaggan. 
På övriga flaggstänger hissas Regionflaggan. De verksamheter som har väggfästen för 
fasadflaggor sköter flaggning själva i enlighet med principerna i de här reglerna. 

4.1 Kalendarium för flaggning 

Region Jämtland Härjedalen ska flagga vid följande tillfällen: 

 På flaggstången i sjukhusparken ska regionflaggan hissas varje dag om inte den svenska 
flaggan eller EU-flaggan ska hissas enligt nedan. 
 

 På flaggstången i sjukhusparken och på en av flaggstängerna vid Regionens hus ska den 
svenska flaggan hissas vid de allmänna flaggdagarna som återfinns i Förordningen 
(1982:270) om allmänna flaggdagar. 

 Den 1 januari, 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 



 Regler för flaggning inom Region 
Jämtland Härjedalen 

6(8) 
 

Sandra Hedman 2016-01-18 Dnr:RS/2003/2015 

Samordningskansliet   
 

 

 Den 14 juli, Kronprinsessans födelsedag 

 Den 8 augusti, Drottningens namnsdag 

 Dag för val till riksdagen 

 Den 24 oktober, FN-dagen 

 Den 6 november, Gustav Adolfsdagen 

 Den10 november, Nobeldagen 

 Den 23 december, Drottningens födelsedag 

 Den 25 december, Juldagen 
 
Svensk flagga ska också hissas i samband med nationella minoriteters högtidsdagar och vid 
utländska besök enligt bestämmelser i de här reglerna. 

 

 På Europadagen den 9 maj ska EU-flaggan hissas på flaggstången i sjukhusparken.   
   

 På flaggstängerna vid Regionens hus ska regionflaggan, EU-flaggan och den samiska 
flaggan hissas om inte flaggstängerna används för andra flaggor enligt dessa regler. Om 
flaggstängerna behöver användas för andra flaggor ska i första hand den samiska flaggan 
halas ner, därefter EU-flaggan och sist regionflaggan. 

 

 Utöver den samiska flaggan ska de nationella minoriteternas flaggor tillsammans med 
svensk flagga hissas vid Regionens hus vid högtidsdagar som motsvarar nationaldagar för 
de nationella minoriteterna enligt nedan. I Sverige räknas samer, judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter.  

− Den 6 februari, Samernas nationaldag 

− Den 24 februari, Sverigefinnarnas nationaldag  

− Den 8 april, Romernas nationaldag  

− Den 15 juli, Tornedalingarnas bemärkelsedag  
Enligt Judiska Centralrådet i Sverige finns ingen fastställd nationaldag eller flagga för 
judar varför flaggning för den gruppen för närvarande inte sker. 
 

 Regnbågsflaggan ska hissas på flaggstång vid Regionens Hus vid större HBTQ-
arrangemang inom regionen. 

 

 Vid utländskt besök hos Region Jämtland Härjedalen ska aktuell nations flagga 
tillsammans med svensk flagga hissas på flaggstång/flaggstänger vid Regionens hus enligt 
regler för flaggning med utländska flaggor (se nedan).  

 

 Regionflaggor ska hissas varje dag på flaggstängerna vid Österängsskolan, Folktandvården 
på Campus, Remonthagen samt vid Birka och Bäckedals folkhögskola. 
 

 Politiska partier får inte flagga med sina flaggor på Region Jämtlands Härjedalens 
flaggstänger. 
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4.2 Flaggregler 

 Vid flaggning på flaggstång ska flaggans längd vara 1/4 av stångens höjd. 

 Vid flaggning på halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska 
först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den 
ska halas ned - först i topp, sedan ned.  

 1 mars - 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Under övrig del av året klockan 
09.00. Flaggan halas vid solnedgången, dock senast klockan 21.00. 

 Vid flaggning med flera utländska flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk alfabetisk 
ordning. Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen, det vill säga. i 
mitten av flaggraden, vilket är enklast med udda antal stänger. Vid flaggning med en 
svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan "heraldiskt höger", vilket 
innebär att den svenska flaggan hissas till höger om man står med ryggen mot den 
byggnad som ska flaggsmyckas. 

 Vid flaggning från flera stänger med enbart nordiska flaggor placeras flaggorna i svensk 
alfabetisk ordning från heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Vid sådan 
flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska 
flaggorna. 

 Vid flaggning på stänger av olika längd, placeras de svenska flaggorna på de högre 
stängerna. Vid flaggning med svenska och endast en utländsk nations flaggor, hissas de 
högre stängerna med svenska flagga heraldiskt höger. 

 Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan, 
företagsflaggor och liknande. 

 När bolags-, förenings- eller eventflaggor hissa samtidigt med den svenska flaggan gäller 
principen heraldisk höger. 

 Flaggning på halv stång sker som regel på dödsdagen eller dagen efter samt på 
begravningsdagen. Då flaggningen är avslutad hissas flaggan i topp och därefter 
omedelbart ned. 

4.3 Ansvarsförhållanden och kostnader för flaggning 

 Regionflaggan beställs av kommunikationsstaben. 

 Inköp av övriga flaggor och i förekommande fall hyra av flaggor görs av 

Samordningskansliet. 

 Fastighetsenheten ansvarar för samtliga flaggstängers och väggfästens funktion och 

underhåll. 

 Vaktmästeriet ansvarar för att hissa och dala faggor vid Regionens Hus och i 

sjukhusparken. Övriga flaggstänger och väggfästen sköts av verksamheterna själva. 

 Fastighetsenheten ansvarar för lagerhållning av flaggor. 
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4.4 Avvikelser från regler 

Beslut om avvikelser från de här reglerna får göras av regionstyrelsen eller av den regionstyrelsen 

har bestämt.  


