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§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet med att välkomna Lotta Magnusson, Ingrid 
Brännare och Charlotte Hansson från Regeringskansliets kommunikationsenhet till 
dagens sammanträde. Två övriga ärenden tillfogades dagordningen (§§ 8,9). 
   



§ 2 Föredrog Charlotte Hansson Regeringskansliets förslag till heraldisk dekoration av 
presscenter Bella, se bilaga 1. Förslaget diskuterades varefter nämnden hade enskild 
överläggning.  
Nämnden anser att Lilla riksvapnet är en statssymbol som normalt inte bör användas 
såsom en dekoration. Förslaget har dock sådana konstnärliga kvaliteter och 
användningen planerad till en unik miljö med nära anknytning till Sveriges regering, att 
användningen kan anses motiverad. Nämnden avråder dock bestämt från en 
användning av förslagets mönster i andra dekorativa sammanhang.   
 
§ 3 Presenterades arbetsläget och ett förslag till vapen för den blivande prinsessan 
Sofia, hertiginna av Värmland. Föreliggande förslag har presenterats för vapentagaren, 
som önskar se ytterligare förslag med samma inriktning. Nämnden tillstyrker förslagets 
association till Älvdalens kommunvapen. Se bilaga 2. 
 
§ 4 Presenterades fyra alternativa skisser till emblem för MUST. Nämnden 
rekommenderar en vidareutveckling av alternativ 3 och 4. Se bilaga 3. 
 
§ 5 Presenterades förslag till vapen för Region Västra Götaland. Nämnden anser det 
vara en relevant uppgift för Riksarkivet att försöka förmå regionerna att anta 
heraldiska vapen.  Se bilaga 4. 
 
§ 6 Presenterades vapen för Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. Se bilaga 5. 
 
§ 7 Redogjordes för Patent- och registreringsverkets beslut enligt förordningen 
1976:100 om vissa officiella beteckningar: 
a, Arbetsmiljöverkets användning av Lilla riksvapnet och kunglig krona. 
b, Swedish Match North Europe AB:s användning av kunglig krona. 
 
§ 8 Föredrogs en begäran från Polens ambassad om tillstånd till att använda Lilla 
riksvapnet och en äldre version av Stora riksvapnet på en fana för ambassadens 



School Consultation Point. Fanan är tänkt att användas vid skolans ceremonier. 
Lilla riksvapnet är en officiell beteckning för svenska staten och nämnden anser därför 
att det är olämpligt att vapnet förekommer på en fana som saknar anknytning till 
statlig svensk verksamhet. Nämnden avstyrker därför ansökan. Beslut om tillstånd till 
användning av en officiell beteckning fattas dock av Patent- och registreringsverket.   
 
§ 9 Föredrogs regeringens förslag till ändring av förordningen (1999:780) om handel 
med ädelmetallarbeten. 
Nämnden tillstyrker förslaget, som innebär att kontrollstämplar ska utformas efter 
samråd med nämnden. Se bilaga 6. 
 
§ 10 Presenterades Svenska kyrkans PM angående biskoparnas vapenföring. 
Riksarkivet ska enligt denna PM yttra sig över förslag till nytt vapen, innan det 
fastställs av biskopen. Se bilaga 7.  
 
§ 11 Avslutades mötet med att ordförande tackade ledamöterna för ett engagerat 
deltagande. Någon tidpunkt för nästa möte fastställdes inte. 
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