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Simrishamns kommunvapen och logotyp

Kommunvapnets historia 
Redan 1535 hade köpstaden Simrishamn ett sigill med en båt på böljeskuror och 1584 
har det tillkommit en fisk i böljorna. Vapnet är fastställt av Kungl. Maj:t 1945 och regist-
rerat hos PRV 1979. 
   Blasoneringen (inom heraldik en beskrivning av ett vapen i text, så att man enbart 
med hjälp av denna beskrivning kan framställa en korrekt avbildning av vapnet) löd: 
”Sköld medelst en vågskura delad av guld, vari en röd båt, och blått, vari en fisk av guld 
med röda fenor.”   Murkronan har använts till och från i snart 100 år, förmodligen första 
gången i samband med hamninvigningen 1910.

Logotypen – en samlande symbol 
Kommunlogotypen i dagens form fastställdes av kommunfullmäktige 2006. Den runda 
formen särskiljer sig från andra skånska kommuner och skapar en helhet av dåtid och 
nutid med det medeltida vapnet och namnet tillsammans med regionens starkaste varu-
märke, Österlen. 
     Med en enhetlig logotyp för all kommunal verksamhet är kommunen synlig för 
kommuninvånarna som en stark och lätt igenkännbar aktör, som erbjuder medborgarna 
god service inom olika områden. Även långt bortom kommungränsen ger den enhetliga, 
grafiska avsändaren en tydlig bild för framtida medborgare och företagare, turister och 
andra intresserade. 

”Sköld medelst en vågskura delad 
av guld, vari en röd båt, och blått, vari en 

fisk av guld med röda fenor.”



Logotypens färgsättning
Logotypen finns i fyrfärg, svart och vit. Inga andra färger får användas. Logotypen ska 
i första hand appliceras mot en vit eller en ljus bakgrund. Mot mörk eller svart 
bakgrund används den negativa (vita) logotypen. Negativ logotyp ska endast användas 
i undantagsfall.

Frizon
Innanför den streckade linjen, den så kallade frizonen, får inga bilder eller texter 
placeras (förutom i den anpassade varianten tillsammans med verksamhetsbeskrivning – 
se avsnittet Anpassad logotyp). Minsta avstånd utåt ska vara detsamma som avståndet 
in till kommunvapnet.

Minsta storlek
Minsta tillåtna storlek är 15 mm. I undantagsfall kan den vara mindre men kontrollera 
att texten runt kommunvapnet är läsbart.

15 mm
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Simrishamn på Österlen

Kivik på Österlen

St: Olof på Österlen

Hammenhög på Österlen

Borrby på Österlen

Gärsnäs på Österlen

Skillinge på Österlen

Kommunlogotypen kan kompletteras med en logotyp för varje enskild ort i 
kommunen. Denna logotyp syftar till att förstärka kopplingen till Österlen och 
används på följande sätt:
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Profilfärger

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

CMYK: 100 50 0 0

RGB: 0 105 179

PMS: 300

Hex: #0069b4

CMYK: 62 0 100 50

RGB: 67 114 45

PMS: 364C

Hex: #44721a

CMYK: 0 20 100 0

RGB: 254 204 0

PMS: 123

Hex: #ffcc00

CMYK: 0 50 88 0

RGB: 243 147 43

PMS: 1375C

Hex: #f3932b

CMYK: 0 100 100 0

RGB: 226 0 26

PMS: 185

Hex: #e30613

CMYK: 0 0 0 40

RGB: 178 178 178

PMS: COOL GREY

Hex: #b2b2b2

Huvudfärger 
Simrishamns kommun har tre huvudfärger: blått, gult och rött. Färgerna är hämtade 
från kommun vapnet. 

Kompletterande färger
De kompletterande färgerna används just som komplement till huvudfärgerna, för att 
accentuera eller på annat sätt ge ytterligare dynamik till den grafiska produkten.
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