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§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet. 

 

§ 2 Presenterades vapen för Prins Alexander, hertig av Södermanland. Bilaga 1. 

 

§ 3 Presenterades modellritningar till vapen för Försvarsmaktens Telekommunikations- 

och informationsförband (FMTIS) och till fana för Försvarsmaktens Tekniska skola 

(FMTS). Bilaga 2. 

 

§ 4 Redogjordes för Patent-och registreringsverkets (PRV) beslut enligt förordningen 



1976:100 om vissa officiella beteckningar:  

a, Sveriges Paralympiska Kommittés användning av Lilla riksvapnet utan sköld. 

b, Jaktbiten i Karlskrona AB:s användning av Lilla riksvapnet utan sköld. 

c, Netto Marknad Sverige AB:s användning av Polismyndighetens vapen. 

 

§ 5 Föredrogs Enköpings kommuns begäran om yttrande över förslag till ny 

modellritning med vapnet krönt av en murkrona. 

Kommunens vapen är av medeltida ursprung och sedan 1974 registrerat hos PRV 

med följande blasonering: En blå sköld med fyra korsformigt ställda liljor av guld.  

Nämnden anser att det kan ifrågasättas om förslagets modellritning följer blasoneringen 

genom att den förtätade kompositionen uppfattas som en ny form, som inte längre är 

”fyra korsformigt ställda liljor”. Murkronans användning och utformning är 

invändningsfri. Riksarkivet kan kostnadsfritt tillhandahålla en modellritning som följer 

blasoneringen. Se bilaga 3. 

 

§ 6 Föredrogs kommunikationsbyrån Gullers Grupps förslag till ny logotyp för 

Migrationsverket. 

Emblemet består av tre blå vinklar som kan läsas som M och V samt en kunglig 

krona placerad mellan staplarna i bokstaven V. 

Nämnden anser att det är lämpligt och önskvärt att myndigheten använder ett 

statsemblem i sin visuella kommunikation, men att kronan i förslaget har borde ha en 

annan, högre position så att den kröner emblemet. Kronan bör också utformas med 

kontakt mellan klöverblad och kronring enligt förlaga tillgänglig på Riksarkivets 

hemsida. Se bilaga 4. 

 

§ 7 Föredrogs Haberdasher HB:s ansökan om användning av Försvarsmaktens 

emblem på manschettknappar. Det gäller Arméns, Flottans, Flygvapnets och 

Amfibiekårens vapenbilder. 

Nämnden finner modellritningarna korrekta och väl utförda och har därför inga 

invändningar mot en produktion, men ställer sig undrande inför distributionen. Med 



hänsyn till att det är Försvarsmaktens emblem, som är officiella beteckningar, anser 

nämnden det lämpligt att Försvarsmakten har kontroll över distributionen. Bilaga 5  

 

§ 8  Föredrogs sammanslutningen Round Tables ansökan om användning av Lilla 

riksvapnet i sitt varumärke. 

Round Table har tidigare haft det aktuella märket registrerat hos PRV, men försummat 

en förnyelse och önskar därför nu förnya registreringen. Vid registreringen 2002 ansåg 

PRV att ett tillstånd inte var nödvändigt eftersom det inte rörde sig om 

näringsverksamhet. PRV anser att Round Table nu bedriver näringsverksamhet och att 

ett tillstånd till användning av Lilla riksvapnet därför måste inhämtas. 

Nämnden bordlägger ärendet för att inhämta PRV:s upplysningar om verksamhetens 

förändring.  

 

§ 9  Föredrogs Elbolagsgruppen Sweden AB:s ansökan om användning av tre 

landskapsvapen i näringsverksamhet. 

Märket har formen av en sköld som bland annat visar en fyrdelad sköld krönt med 

tronföljarkronan. Denna sköld visar Smålands, Ölands och Skånes landskapsvapen och 

ett fält som är blått och belagt med en röd stjärna.  

Nämnden anser det i och för sig möjligt att ge företaget tillstånd till användning av 

respektive landskapsvapen om företaget har anknytning till det aktuella landskapet, 

men avstyrker skapandet av en helt ny vapensköld för detta ändamål. Vad den röda 

stjärnan i blått fält syftar på är okänt. Tronföljarkronan ska inte användas i kommersiell 

verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 10 Ordförande fastställde preliminärt 2016-10-14 kl 14.00 som tidpunkt för nästa 

sammanträde.  

 

§ 11 Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Henrik Klackenberg 

 

Justeras 

 

 

Karin Åström Iko     Ulrika Ihrfelt 
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