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§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet. 
 
§ 2 Presenterades modellritning till vapen för prinsessan Leonore, hertiginna av 
Gotland. Vapnet har utformats i enlighet med den sekellånga traditionen för svenska 
prinsessvapen och kommer att fastställas i hovprotokoll. Bilaga 1. 
   
§ 3 Presenterades nya modellritningar till vapen för myndigheter. Bilaga 2. 
a, Alingsås tingsrätt, ny ritning av ett vapen antaget redan 2003. 



b, Värmlands tingsrätt 
c, Överklagandenämnden för studiestöd, som redan 2001 fick ett förslag till            
vapen, vilket först nu aktiveras av myndigheten.   
 
§ 4 Presenterades nya modellritningar till fana, vapen och utbildningstecken inom 
Försvarsmakten. Bilaga 3. 
a, Fana för Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (UndsäkC) 
b, Vapen för Försvarsmaktens Överlevnadsskola (FÖS) 
c, Utbildningstecken för fallskärmshopp.   
 
§ 5 Presenterades modellritning till vapen för Rönnebergs härads hembygdsförening. 
Bilaga 4. 
 
§ 6 Redogjordes för Länsstyrelsens i Västra Götalands beslut enligt förordningen 
1976:100 om vissa officiella beteckningar: Bagahus AB. 
 
§ 7 Föredrogs Svenska Ridsportförbundets ansökan om tillstånd till användning av 
Lilla riksvapnet i logotypen för Sweden International Horse Show. 
Regeringen gav 1994 tillstånd (N94/1071) till användning av Lilla riksvapnet utan 
sköld i förbundets logotyp, som då var ny, men ännu används. Förbundet ansöker nu 
om att använda Lilla riksvapnet utan sköld i en annan logotyp avsedd för nämnda 
internationella ridsporttävling, för vilken förbundet är arrangör. 
Nämnden avstyrker ansökan med hänsyn till att Sweden International Horse Show 
bedöms vara näringsverksamhet och att Lilla riksvapnet här skulle komma att 
användas i ett nytt märke utan hävd. Den internationella ridsporttävlingen arrangeras 
inte av svenska staten och därför bör ej heller en statssymbol användas i en logotyp 
för evenemanget. Om förbundet däremot såsom arrangör har för avsikt att för 
evenemanget använda sin egen logotyp enligt regeringsbeslutet från 1994, så är det 
ur nämndens perspektiv invändningsfritt.  
 



§ 8 Redogjordes för de diskussioner som förts mellan Regeringskansliets 
kommunikationsenhet, designbyrån Essen International AB och Riksarkivet angående 
ny logotyp för Regeringskansliet. En granskning av det konceptförslag som tagits fram 
av designbyrån och sedan bearbetats av kommunikationsenheten företogs också.  
Nämnden anser vidare att föreliggande förslag är en ur legal och heraldisk synpunkt 
acceptabel framställning av Lilla riksvapnet, men vill samtidigt betona betydelsen av 
att anpassa framställningen till de former för sköld och krona som redan är i bruk 
bland rikets alla myndigheter och kommuner.   
 
§ 9 Föredrogs Migrationsverkets alternativa förslag till ny logotyp, i vilken ett 
statsemblem ska ingå som en del. 
Nämnden välkomnar myndighetens initiativ att förändra sin logotyp på så sätt att det 
framgår att den syftar på en statlig myndighet. De åtta alternativa förslagen 
diskuterades ur såväl kommunikativa som heraldiska och estetiska perspektiv. Enligt 
nämndens mening bör myndigheten först göra ett val om det är önskvärt att 
vidareutveckla den befintliga symbolen eller om man vill anta ett heraldiskt vapen. Av 
de alternativ som redovisar heraldiska vapen (nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8) är alla utom nr. 5 
möjliga ur ett heraldiskt perspektiv, men nämnden ställer sig frågande inför symboliken 
bakom de tre stjärnorna och utformningen av bron som ger associationer till ett äldre 
vapen för Vägverket. Av de heraldiska förslagen framstår alternativ 8 som mest 
utvecklingsbart, om bron får en mer framträdande plats än de tre kronorna.  
Nämnden förordar emellertid något av alternativen 4 och 6, dvs att det befintliga och 
inarbetade emblemet kompletteras med ett statsemblem. Av de förslag som föreligger 
anser nämnden att alternativ 6:2 är det bästa, men inte det enda möjliga. Ett 
alternativ värt att undersöka är att ersätta den kungliga kronan med riksvapnets tre 
öppna kronor. Båda alternativen kommunicerar att det är statlig verksamhet.  
 
§ 10 Föredrogs Säkerhetspolisens förslag till vapen för den från och med 2015 
självständiga myndigheten. Vapnet har utarbetats i samråd med Riksarkivet utifrån 
premissen att det nya vapnet ska associera till polisens ordinarie vapen.  



Nämnden anser att förslaget kan accepteras som heraldiskt vapen för den nya 
myndigheten och att associationskraven är uppfyllda genom att såväl ordningsmaktens 
som underrättelsetjänstens symboler är inarbetade. Nämnden rekommenderar också att 
motivet centreras i skölden och att vissa detaljer i kronans utformning revideras i 
samband med Riksarkivets slutliga utformning av modellritningarna.      
 
§ 11 Ordföranden fastställde preliminärt måndagen 8/9 kl 10.00 som tidpunkt för 
nästkommande sammanträde. 
 
§ 12 Ordföranden avslutade sammanträdet. 
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