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1. Anta Riktlinje för användande av kommunens vapen.
Beskrivning av ärendet
Kommunens vapen är registrerat hos Patent- och registreringsverket och har
ett lagstadgat skydd mot att användas i kommersiella sammanhang. Enligt
gällande reglementen har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att besluta om tillstånd att använda kommunens vapen. För att
tydliggöra hur kommunens vapen ska få användas finns behov av ett
inriktningsbeslut för kommunvapnets användande.
Motivering av beslut
Enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella
beteckningar regleras att ett svenskt kommunalt vapen inte får användas i
näringsverksamhet utan vederbörligt tillstånd. Då kommunen ibland får
förfrågningar om att få använda kommunvapnet är det viktigt att ha en
tydlig inriktning på hur Falkenbergs kommun vill att vapnet används. Mot
bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att anta ”Riktlinje för
användande av kommunens vapen”.
Ekonomi
Beslutet har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-03-03
Riktlinje för användande av kommunens vapen
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1. Syfte
Det är av vikt för Falkenbergs kommun att kommunens vapen endast används i sådana
sammanhang som berör kommunens verksamhet eller verksamhet som kommunens valt att
ställa sig bakom. Kommunstyrelsen fastställer därför denna riktlinje för att tydliggöra i vilka
sammanhang kommunens vapen (heraldiska vapen) får användas.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument
Denna riktlinje är förenlig med gällande lagstiftning och andra styrdokument. Den
lagstiftning som främst reglerar frågor kring heraldiska vapen är följande. I lag (1970.498)
om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar regleras bl.a. att kommunalt
vapen inte får användas i näringsverksamhet utan tillstånd samt hur registrering av
kommunalt vapen görs. För att bli lagligen skyddat mot missbruk i kommersiella
sammanhang måste kommunala vapen från 1974 registreras hos Patent- och
registringsverket. Av förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar framgår bl.a.
att en begäran om att får tillstånd att använda ett kommunalt vapen prövas av
kommunfullmäktige eller den nämnd som fullmäktige bestämt. Vidare anges att en ansökan
om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla uppgift om sökandens namn och adress, tydlig
uppgift om det mönster/kännetecken som ansökan avser, uppgift om vad det ska användas
till samt skäl som stöd för ansökan. Tillsynsmyndighet är Statsheraldikern vid Riksarkivet.
Falkenbergs kommuns vapen registrerades hos Patent- och registreringsverket 1973-10-01.
Kommunfullmäktige har i reglementet för kommunstyrelsen delegerat till kommunstyrelsen
att besluta i ärenden avseende tillstånd att använda kommunens vapen.

3. Riktlinje
Kommunens vapen ska ses som en enhetlig symbol för kommunens samtliga verksamheter
och användas i mer officiella och formella sammanhang där kommunen vill bli igenkänd
t.ex. på brevpapper, annonser, protokoll, byggnader, fordon och vid kommunala evenemang.
I övrigt får kommunens vapen endast användas i mycket speciella sammanhang, såsom
diplom, inbjudningar, kungliga besök eller andra tillfällen som kräver kommunvapnets
särskilda tyngd.
Vid ansökan om tillstånd att få använda kommunens vapen ska ovannämnda vara
vägledande och det ska särskild beaktas att ett användande inte får associeras med en
verksamhet eller organisation som kan upplevas som stötande av medborgare eller andra.

4. Definitioner och avgränsningar
Denna riktlinje reglerar användandet av kommunens vapen, som består av falken på ett
treberg, och särskiljer sig från kommunens logotyp som förutom kommunvapnet består av
verksamhetsnamnet Falkenbergs kommun.
Kommunens logotyp är obligatorisk i all kommunikation från Falkenbergs kommun och
finns i två grundvarianter, en liggande och en stående. Det förekommer att logotypen
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används utan verksamhetsnamnet Falkenbergs kommun. Användningen av logotypen
regleras utförligare i kommunens grafiska profil.

5. Ansvar och uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för riktlinjen och uppföljning av densamma.

Falkenbergs kommun
31180 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00.
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
kommun.falkenberg.se

