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§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och redogjorde för nämndens 
sammansättning enligt myndighetens instruktion: regeringen utser tre ledamöter 
och tre suppleanter, vilket ger utrymme för att rekrytera ytterligare en ledamot och 
en suppleant. Nämnden enades om att dessa borde vara personer verksamma 
inom grafisk design och ordföranden åtog sig att framföra nämndens förslag till 
regeringen.  
 
§ 2 Presenterades nya modellritningar till vapen och fana för 
Specialförbandsledningen (SFL). Bilaga 1 
 
§ 3 Presenterades nya modellritningar till utbildningstecken och fana för Särskilda 
operationsgruppen (SOG). Bilaga 2. 
 
§ 4 Presenterades den slutligt godkända versionen av logotyp för Statens 
servicecenter.  
Nämnden konstaterade att Riksarkivets arbete med att verka för en för 
statsförvaltningen gemensam version av statsemblemet kunglig krona gett ett gott 
resultat. Bilaga 3. 
 
§ 5 Redogjordes för Riksarkivets handläggning av Åstorps kommuns begäran om 
nämndens yttrande över ny grafisk profil. Bilaga 4. 
 
§ 6 Redogjordes för Patent- och registreringsverkets beslut enligt förordningen 
1976:100 om vissa officiella beteckningar: Riksdagsförvaltningen och Harboe 
Bryggeri A/S. 



  
§ 7 Föredrogs länsstyrelsens I Skåne begäran om yttrande över en ny version av 
dess vapen. 
Nämnden har inga invändningar mot förslaget och konstaterar med tillfredsställelse 
att den kungliga kronan i förslaget till skillnad från tidigare kröner vapenskölden. 
Bilaga 5.   
 
§ 8 Föredrogs länsstyrelsens i Jämtland begäran om yttrande över förslag till 
förändrad blasonering av vapen för Härjedalens landskap och kommun. 
Nämnden anser att de argument, framför allt vapenbilder från 1700- och 1800-
talen, som framförts av Erik J Bergström är övertygande och förordar därför en 
förändrad blasonering, dock ej en återgång till den som fastställdes av Kungl. Maj:t 
1885. Nämndens förslag till ny blasonering lyder: I fält av silver ett, med ett rött 
ämnesjärn belagt, ovanifrån sett svart städ med hornet nedåt och åtföljt till höger av 
en svart smidestång och till vänster av två stolpvis ställda svarta smideshammare 
med röda skaft, den övre störtad. Bilaga 6.  
 
§ 9 Föredrogs Studentlitteratur AB:s ansökan om tillstånd till användning av lilla 
riksvapnet utan sköld på pärmen till boken Sveriges Lagar. 
Nämnden tillstyrker användning enligt ansökan, dock med en förändrad bild, där 
den nedre kronan avbildas något större än de övre på sätt som framgår på 
Riksarkivets hemsida. Studentlitteratur AB är ett kommersiellt förlag utan offentligt 
uppdrag att publicera en lagbok, vilket innebär att särskilda skäl måste föreligga för 
användningen av en statssymbol. De särskilda skäl som föreligger I detta fall är att 
det är av riksdagen fastställda lagar och förordningar som publiceras samt att ett 
annat förlag tidigare medgivits rätten att ge ut en lagbok på motsvarande sätt 
dekorerad med stora riksvapnet. Bilaga 7. 
 
§ 10 Föredrogs Swedish Karate Kyokushinkais ansökan om tillstånd till användning 
av lilla riksvapnet i sin grafiska profil, dvs på profilkläder och hemsida. 
Nämnden har tidigare tillstyrkt användning av lilla riksvapnet utan sköld till av 
Riksidrottsförbundet registrerade specialidrottsförbund såsom Svenska 
Hockeyförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Ridsportförbundet. 
Nämnden tillstyrker en användning av lilla riksvapnet i de registrerade 
specialidrottsförbundens grafiska profil och på dräkter vid internationella tävlingar. 
Med hänsyn till att sökande är en stilorganisation och inte ett registrerat 
specialidrottsförbund avstyrker nämnden ansökan om användning av lilla riksvapnet 
i det märke som ansökan gäller. Bilaga 8.   
 
§ 11 Föredrogs Helsingborgs kommuns ansökan om registrering av ett varumärke  
för Sofieros slott. Märket består av en bygelkrona åtföljd av slottets namn.  
Nämnden anser att det är befogat att ge tillstånd till ett varumärke med en kunglig 
krona, men avstyrker den föreslagna formen som saknar historisk hävd. Slottet 
uppfördes 1866 och har namn efter den blivande drottningen Sofia. Det 
testamenterades 1959 av kung Gustav VI Adolf till Helsingborgs stad och 



öppnades för allmänheten 1974. Slottets starka koppling till denne monark, som 
tillbringade nära 70 somrar där, motiverar en symbol med anknytning till honom i 
slottets varumärke. Möjligen kunde det kungliga namnchiffret vara en utgångspunkt 
för ett nytt märke, men en användning av detta förutsätter Riksmarskalksämbetets 
medgivande. Bilaga 9. 
 
§ 12  Föredrogs Carlsberg Sverige AB:s ansökan om tillstånd till användning av 
kunglig krona i varumärket Pripps Blå. 
Nämnden avstyrker ansökan med hänsyn till att den kungliga kronan är ett 
statsemblem som syftar på svenska staten och dess verksamhet och därför inte 
ska användas av andra i näringsverksamhet utan särskilda skäl. Något sådant skäl 
föreligger inte. Produkten Pripps Blå marknadsfördes under perioden 1975 till 1992 
med en kunglig krona, men sökanden har vid anmodan inte kunnat styrka att 
denna användning var grundad på ett sådant tillstånd som lagen (1970:498) om 
skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar krävde då och gör alltjämt. 
Bilaga 10-11.   
 
§ 13 Ordföranden fastställde preliminärt fredagen 30/11 kl. 14.00 som tidpunkt för 
nästkommande sammanträde. 
 
§ 14 Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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