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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
2019                                                                                                                                                     Nr 6 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nr 6 

 

LANDSKAPSFÖRORDNING 
om tjänstemärken och personkort för polisen 

 

 

Utfärdad i Mariehamn den 21 mars 2019 

 

 

 Med stöd av 9 kap. 11 § 1 mom. 2 punkten polislagen (2013:87) för Åland föreskrivs: 

 

1 § 

Tjänstemärke och personkort 

 En polisman ska inneha ett tjänstemärke som har fastställts av landskapsregeringen. Tjänstemärket ska 

medföras vid tjänsteutövning och visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att 

tjänsteuppdraget äventyras. 

 Åt person som är någon annan än i 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare och som är anställd vid polisen kan 

ges ett personkort som har fastställts av landskapsregeringen. Personkortet ska medföras vid utförande av 

polisuppdrag och visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras. 

 

2 § 

Allmänna krav 

 I 9 kap. 11 § 1 mom. 2 punkten i polislagen (2013:87) för Åland avsett tjänstemärke ska överensstämma 

med de specificerade uppgifterna i 3 § i denna förordning. 

 Vad som i 1 mom. föreskrivs om specificerade uppgifter gällande tjänstemärke ska även gälla ifråga om i 

denna förordning avsedda personkort. 

 

3 § 

Utformning av tjänstemärke och personkort  

 Tjänstemärket är ett 85 x 54 mm stort, av plast tillverkat kort med avrundade hörn. Tjänstemärkets framsida 

har texten polis, tjänstemärke och Ålands polismyndighet tryckt i blått. Tjänstemärkets frånsida upptar 

landskapets polisemblem. På tjänstemärkets framsida antecknas dess nummer, giltighetstid samt innehavarens 

namn och tjänsteställning. Tjänstemärket förses med ett fotografi av innehavaren. 

 Personkortet är ett 85 x 54 mm stort, av plast tillverkat kort med avrundade hörn. Personkortets framsida 

har texten Ålands polismyndighet. Personkortets frånsida anger polismyndighetens adress som 

returneringsadress för upphittat kort. På personkortets framsida antecknas dess nummer, giltighetstid samt 

innehavarens namn. Personkortet förses med ett fotografi av innehavaren. 

 

4 § 

Tillverkning och tillhandahållande av tjänstemärke och personkort 

 Landskapsregeringen låter tillverka och tillhandahåller tjänstemärket och personkortet. 

 

5 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. 

 Genom denna förordning upphävs Ålands landskapsstyrelses beslut (2000:40) om polisens tjänstemärke. 

 Tjänstemärken utfärdade i enlighet med det i 2 mom. avsedda beslutet får användas till utgången av 

september år 2019. 

 

__________________ 

 

 

 Mariehamn den 21 mars 2019 
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KATRIN SJÖGREN 

lantråd 

 

 

                      N i n a   F e l l m a n 

                     föredragande minister 

 

 


