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LAGUTSKOTTETS betänkande m 33/1950 med anled-

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

I~ 

angående sigill för självstyrelsemyndigheterna 
1 

. . 1 

och landskapsförvaltningen underlydande ämbets-

verk och tjänstemän ävensom kommunala myndighe

ter i landskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsarmnast fram

hålla följande: 

Utskottet delar landskapsnämndens u ppfattning, att l andskaps

lagstiftning om sigill för självstyrelsemyndigheterna och kommu

nerna i l andskapet är nödvändig, v arför utskottet utan någon när-

mare a llmän motivering övergår till granskning av lagförslagets 

skilda paragrafer • 

.§_b_ Enligt vad utskottet från fackmannahåll inhämtat, skall 

omskriften icke börjas från vänster. Förslaget är därför icke 

heraldiskt riktigt. Enligt de källor, som utskottet anli t a t, bör 

texten börja från "klockan ett" och den sexuddiga stjärnan place-

ras överst i sigillets omskrift. Utskottet h a r framställt härav 

betinga t förslag till ändring av lagtexten samtidigt som varje ut

talande· om kronan utelämnats, enär utskottet i sitt betänkande 

m 32/1950 angående förslaget till landskapslag om l a ndskaps- och 

kommunvapen föreslagit, att landskapsvapnet skall användas med 

krona. 

~ Utskottet har velat inskränka sigillen till tre storlekar 

och lämnat bort först a storleken. 

~ Ändringsförslaget under § 3 har betingats bl. a. därav, 

att t.ex. Mariehamns polisinrättning komme att få större sigill än 

exempelvis länsstyrelsen har enligt bestämrnelserna i riket. 
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en sexuddig stjärna i omskriftens övre mittpunkt. 

Omskriften skall angiva myndighetens eller inrättningens namn 

eller tjänstemannens ställning. 

3 §. 

Sigillen äro indelade i tre storlekar: 

1. Yttre diamtern 55 mm., inre ringens diameter 45 mm. 

2. Yttre diametern 4- 5 mm.' inre ringens diameter 35 mm. 

3. Yttre diametern 35 mm.' inre ringens diameter 25 mm. 

4 §. 

Sigill av .första storleken användes av Ålands landsting. 

Sigill av andra storlek n användes av iLandskapsnämnden. 

Sigill av tredje storleken användes av centralnämnden för 

l andstingsmannaval, landstingets organ, där sådant kan anses på-

kallat, Mariehamns polisinrättning, landskapsförvaltningen under-

lydande läroverk och skolor samt sjukhus, museer och andra jäm-

förliga inrättningar samt vissa landskapsförvaltningen underly-

dande tjänstemän och befattningshavare, sås9m länsmännen, folk-

skolinspektorn, fiskeriinstruktören, trädgårdsinstruktören och 

med dem jämförliga tjänstemän och befattningshavare. 

5 §. 

Sigillen anskaffas och förnyas av landslcapsnämnden på anhål-

lan av vederbörande myndighet, inrättning, tjänsteman eller be-

fattningshavare. 

II Kap. 

Kommunala myndigheters sigill. 

6 §. 

Varje kommun i l andskapet Åland skall hav a ett sigill. 

7 §. 

Sigill, som i 6 § nämns, skall vara runt samt visa kommunens 

vapen i konturteckning inom en av två paraililella cirkellinjer 



Pa r agrafen har/omredigera ts me d hänsyn till ändringen beträffa 

§ 3. 

~ En stilistisk ändring ha r före s h gi ts. 

~ 1 anslutning till v a d utskottet ova n under § 2 framhål 

ha r denna pa r a graf ändra ts. Bestämmelserna hava även förenkla t 

och synas även i sin förenklade form va r a ändamå lsenliga för 

l andskapets kommuner. Införande av å rta l i sigill ä r icke moti 

vera t enligt va d utskottet erfarit från s a kkunnig t håll • 

.§_Jh_ Tiden för anskaffande av s i gill ha r förlängts till ut

gången av år 1952. 

Hänvisande till ovan sag da f å r utskottet, som jämväl ändrat 

ingressen till l agen i enligh e t med den praxis, som i l ands

tinget numera tillämpa s, för l ands tinget v ördsamma st föreslå , 

a tt l andstinget ville antaga nedanstå ende 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående sigill för sj ä lvstyrelsemyndigheterna samt l ands kaps

förva l tningen underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom 

kommuna l a myndigheter i l andska pet Ål and. 

I enlighet med Ål ands l andstings beslut stadga s: 

I Ka p. 

Landskapet Ål ands , l and skapsnämndens s amt l andskapsförvalt

ningen underlydande ämbetsverks och tjäns temäns sigill. 

1 §. 

Landskapet Ål ands självstyrelsemyndigheter s amt dem underly

dande inrättningar och vissa tjäns temän skola hava s i gill såso!D 

här nedan stadgas . 

2 §. 

Sigill, som i 1 § sägs, ska ll va r a runt s amt innehå lla land

skapet Ål ands va pen i konturteckning inom en av två pa r a llell a 

cirkellinjer b egränsa d medsols löpande oms krif t, före gången av 

en sexuddig stjärna i omskriftens övre mittpunkt. 

Omskriften ska ll a ngiva myndighetens eller inrättningens namn 

eller tjänstema nnens ställning. 

3 §. 

Sigillen äro indelade i tre storlekar: 

1. Yttre diamtern 55 mm., inre ringens diameter 45 mm. 

2. Yttre diametern 45 mm., inre ringens diameter 35 mm. 

3. Yttre diametern 35 mm., inre ringens diameter 25 mrn. 

4 §. 

Sigill av .först a storleken a nvändes av Ål ands landsting . 

Sigill av andra storleken a nvändes a v l an ds ka:psnämnden. 

Sigill av tredje storleken användes av centra lnämnden för 

l andstingsmannaval, landstingets organ, där sådant ka n an s es på-

kalla t, 

lydande 

Mariehamns polisinrättning , landskapsförva ltningen ~der- I 
läroverk och skolor s amt s jukhus, museer och andra Jam.-

förliga inrättningar s amt vissa l andska psförva ltningen underly-

dande tjänstemän och befa ttning shava re, s å som länsmännen, folk

s kolinspektorn, fiskeriinstruktören, trädgårdsinstruktören och 

med dem jämf örliga tjänstemän och befa ttning shavare. 

5 §. 

Sigillen anskaffa s och förnya s av l andskapsnämnden på anhål

l an av vederbörande myndighet, inrättning , tjänsteman eller be-

f a ttningsh av a re. 

II Ka p. 

Komrnuna l a myndigheters sigill. 

6 §. 

Varje kommun i l andskapet Ål and ska ll hava ett sigill. 

7 §. 

Sigill, som i 6 § nämns, s ka ll va r a runt s amt visa kommunens 
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va pen i konturteckning inom en av två pa r a ililella cirkellinjer 
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begränsad medsols löpande omskrif t, föregången av en sexuddig 

stjärna i omskriftens övre mittpunkt. Sigillet skall hava en 

yttre diameter av 35 mm och en inre diameter av 25 mm. 

Omskriften s kall innehålla kommunens namn samt namnet på de 

organ, för vilket sigillet är avsett. 

III Kap. 

Allmän bestämmelse. 

8 §. 

I denna l andskaps l ag nämnda sigill skola anskaffas och tagas 

i bruk senast innan utgången av år 1952. 

Mariehamn den 29 november 1950. 

På l agutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: '11or Brenning, ordförande, Herman Ma t l s so 

J an Erik Eriksson, J~A. Sjöblom, Paul Pävals och 

Gerdus Ekström (suppleant), de båda sistnämnda delvis. 

Ng 34/1950. 

STORA UTSKOTTETS betän...~ande ~ 34/1950 med an-

ledning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående sigill för självstyrelsemyndigheterna 

samt landskapsförvaltningen underlydande ämbets-

verk och tjänstemän ävensom kommunala myndigheter, 

i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betän

kande m 33/1950, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har vid behandlingen av ärendet omfattat lag

utskottets betänkande och får därför vördsamt föreslå 

att landstinget ville godkänna lagförslaget i 

den lydelse lagutskottet föreslagii..t. 

Mariehamn den 30 november 1950. 

På stora utskottets vägnar: 

Johansson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Carlson samt ledamö-

terna Tor Beckman, Viktor Bertell, Hugo Carlsson, Gunnar Holm

berg, Carl Holmqvist, Albin Johansson, August Nordlund och Gösta 

Nord.man samt suppleanten Verner Carlson. 


