
1988-89 L t - Ls framst.nr 44 - Lu 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

29/1988-89 med anledning av Jand

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag ti11 

1) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om polisverksamheten, 

2) landskapslag angående ändring av 

9 § landskapslagen om eggvapen, samt 

3) landskapslag angående ändring av 

11 § landstingsordningen för landska

pet A.land. 

Landstinget har den 24 april 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över framstäU

ningen. Utskottet, som hört polismästaren Björn Andersson, får härmed vördsamt 

anföra följande. 

De i framställningen ingående lagförslagen innehåller sådana ändringar av gällande 

lagstiftning som följer av de nya förundersöknings- respektive tvängsmedelslagarna 

(FFS 449 och 450/87). Bland annat ingår i det första lagförslaget bestämmelser om 

hur länge en person av polisen får hå11as för förhör eller i förvar. I lagförslagen har 

vidare inarbetats sådana ändringar som föranleds av att beslut om häktning numera 

fattas av domstol medan polisman inte längre är häktningsberättigad. 

Utskottet konstaterar att ändringsförslagen i huvudsak motiveras av de förändrin

gar som genomförts i annan lagstiftning av rikslagstlftningsnatur. I sak överens

stämmer landskapsstyrelsens förslag med motsvarande ändringar som gjorts i 

rikslagstiftningen. Utskottet har endast föreslagit några mindre ändringar av 

förtydligande eller språklig karaktär. Utskottet konstaterar att begreppet "anhäll

ningsberättigad tjänsteman", som förekommer i lagtexterna, inte i språkligt 

hänseende är tillfredsställande. Uttrycket härrör från 6 § tvängsmedelslagen som 

innehåller en närmare definition. Utskottet har därför i detta sammanhang inte 

föreslagit någon ändring men önskar för framtiden fästa 1andskapsstyrelsens 

uppmärksamhet vid terminologin. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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att Landstinget mätte antaga det i 

framställningen ingående första lag

förslaget med följande ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om po!isverksamheten 

(Ingressen lika som i framställningen). 

5 § 

Var och en är skyldig att lämna uppgifter om sin identitet när polisman i 

tjänsteuppdrag av godtagbar orsak förhör sig därom. Polisman har härvid rätt att 

för identifiering gripa den som är okänd och vägrar lämna sådana upplysningar eller 

den som ger sådan uppgift om sin identitet som kan antas vara falsk. Den som 

gripits skall genast friges när han har identifierats, dock senast 24 timmar efter 

gripandet. 

16 § 

(1 och 2 mom. lika som i framstäHningen). 

Den som kallats eller hämtats enligt 1 eller 2 mom. får inte hållas kvar under 

längre tid än nödvändigt och högst sex timmar åt gången. Den som förhörts får inte 

utan särskild orsak åläggas att infinna sig på nytt eller hämtas till förhör under de 

följande 12 timmarna. 

Angående skyldighet att infinna sig till förundersökning av brott stadgas i 

förundersökningslagen (FFS 4-49/87). 

20 och 22 §§ 

(Lika som i framställningen), 

22a § 

Polisman får gripa person som enligt efterlysning skall anhållas, häktas eller 

tas i förvar. 

Ar någon efterlyst enligt annan än i 1 mom. avsedd efterlysning skall han på 

uppmaning omedelbart följa polisman till polisstationen eller något annat ställe där 
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de åtgärder som nämns i efterlysningen kan vidtas. Följer han inte uppmaningen får 

polismannen gripa honom. Den efterlyste är, om annat inte stadgas, skyldig att 

stanna kvar endast så länge att de åtgärder som efterlysningen förutsätter hinner 

vidtas, dock högst sex timmar efter det han anlände till polisstationen eller annat 

ovan nämnt ställe. 

22b § 

Polisman får i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar 

eller en handräckningsåtgärd som riktar sig mot någons frihet visitera den som 

åtgärden gäller för att förvissa sig om att han inte medför föremål med vilka han 

kan äventyra förvaringen eller vålla fara för sig själv eller andra eller för att 

eftersöka handling som. behövs för att identifiera honom. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 19 september 1989 

att landstinget måtte antaga de 

i framställningen ingående and

ra och tredje lagförslagen 

oförändrade. 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


