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Anvisning  

 2.4.2019 Diarienummer 14/100/2018  

BILAGA 1  

Tabell över klädesplagg  

 Tjänstedräkt  

Huvudbonad  Keps 

 Mössa  

Rock eller jacka Fältjacka  

Överrock  Överrock med innerjacka i fleece  

 Fältoverall 

Byxor  Fältbyxor 

 Fältoverall 

Skjorta  Uniformsskjorta med långa ärmar, 2 D/H 

 Uniformsskjorta med korta ärmar, 2 D/H 

 Polotröja med långa ärmar  

 Trikåtröja med krage och korta ärmar  

 Pikéskjorta med krage 

 Jumper  

Slips Slips 

Bälte Bälte i svart läder  

 Utrustningsbälte 

Namnbricka Namnbricka 

Graviditetstida klädsel  Uniformsskjorta eller polartröja/pikéskjorta och byxor som till färg kan 
jämställas med fältbyxor  

Skodon Svarta låga eller högskaftade prydnadslösa  

  

Handskar  Svarta handskar prydnadslösa  

 Arbetshandskar 

Halsduk  Mörkblå 

Halsskydd Mörkblå 

Strumpor och strumpbyxor Svarta eller mörkblå enfärgade prydnadslösa  

Identifikationsväst Väst med Brottspåföljdsmyndighetens emblem 
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Kompletterande bestämmelser  

1) Under jumper används skjorta med krage, polartröja eller uniformsskjorta. Under varm årstid kan 
jumper även användas utomhus utan jacka. 

2) Uniformsskjorta kan även användas utan slips. 

3) Skjutvapen bärs oladdat i ett skyddshölster eller i någon annan utrustning avsedd för bärande av vapen. 
Skjutvapen bärs under kläderna så att vapnet inte är synligt, om inte tjänsteuppdragets karaktär eller 
situationens farlighet eller förhållandena undantagsvis förutsätter något annat. Skyddshölster för 
skjutvapen eller annan utrustning som är avsedd för bärande av skjutvapen är svarta till färgen.  

4) I utrustningsbältet kan dessutom bäras annan utrustning som behövs för tjänsteuppdraget och som har 
godkänts av en tjänsteman som ansvarar för säkerheten vid fängelset eller någon annan enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. Maktmedelsredskap placeras i fodral och länkar som finns på bältet. 
Utrustningsbältet med fodral och länkar samt fästanordningarna är svarta till färgen. 

5) Identifikationsväst får användas av tjänstemän som inte är skyldiga att bära tjänstedräkt eller 
skyddskläder vid tjänsteutövning. 


