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Ålands polismyndighet

Polismästaren har ordet
Under år 2015 slutfördes äntligen organisationsreformen 
Polis2012. Omorganiseringen medförde i praktiken inga 
större förändringar i polismännens dagliga arbete, efter-
som de flesta fortsatte med sina tidigare uppgifter och tidi-
gare medarbetare. Ett större ansvar sattes på förmännen 
för att få förmanskapet och samarbetet att fungera enheter 
emellan. Förändringar är dock konstanta och justeringar 
görs vid behov. Strävan är fortfarande den samma - att 
skapa en enhetlig och effektiv organisation.

Prioriteringarna under år 2015 var långt de samma som 
under 2014. Skol- och ungdomspolisverksamheten sköttes 
av fem utsedda ungdomspoliser. Polismyndighetens sats-
ning på ungdomspolisverksamheten har medfört mycket 
positiv feedback från intressentgrupper och allmänheten. 
Även fältpatrullerna har besökt daghem och skolor och på 
så sätt bidragit till det förebyggande arbetet inom temaom-
rådet.  Allmänt kan konstateras att samarbetet med skolor-
na och sociala myndigheterna har fungerat bra i ärenden 
som berört barn och ungdom. 

Våld i nära relationer har beaktats i all polisverksamhet. 
Vid utredningar där barn varit involverade har man följt 
Barnahusmodellen. En utvärdering av Barnahusmodel-
len gjordes 2015 och polismyndigheten har i mån av möj-
lighet följt de förslag till förbättringar som presenterades 
i bedömningen. Bland annat har målsättningen varit att 
förkorta utredningstiderna. Utredarna har också deltagit i 
utbildning och seminarier inom ämnesområdet.

Inom alarm- och brottsbekämpningsenheten uppnåddes 
målsättningarna och responstiden för brådskande upp-
drag var på god nivå (2,9 minuter i Mariehamn, 15,6 minu-
ter i övriga landskapet). Det kan tilläggas att 63 % av alla 
uppdrag skedde i Mariehamn. Gatusäkerhetsindexet var 
101,28 för hela Åland, vilket är en god nivå nationellt sett 
även om man inte uppnådde målsättningen (110 för hela 
Åland). Gatusäkerhetsindexet för Mariehamn var 65,72.

Inom utredningen fokuserades på kvalitet. Utredningsti-
derna hölls mestadels inom ramen för målsättningarna. 
Målsättningen för uppklarningsprocenten  var 44 %, vil-
ket inte uppnåddes, då uppklarningsprocenten stannade 
på 33,7 %.   Vid myndigheten registrerades sammanlagt         
4 005 ärenden vilket stort sett motsvarar 2014 års nivå     
(4 077). Trots att det totala antalet ärenden minskade nå-
got (1,8 %) så ökade de rena brottsanmälningarna, s.k. 
R-anmälningar, med 13 %. 

Inom tillståndsförvaltningen höll man en god servicenivå 
och tillgänglighet. Detta har också uppmärksammats av 
kunderna i form av direkt positiv respons till myndigheten. 

Antalet ärenden motsvarade ungefär 2014 års nivå. 

Alarmcentralen utvecklade sin verksamhet under år 2015, 
och arbetet med att utveckla Alarmcentralens datasystem 
var intensivt. Fortfarande kunde ses brister gällande alar-
moperatörernas fortbildning; ett arbete som fortsätter år 
2016.

Personalresurserna var tillfredsställande under året 2015 
men polismyndigheten förlorade fyra polismän till polis-
inrättningar på fastlandet. År 2015 utexaminerades sju 
åländska polismän från Polisyrkeshögskolan och två 
polismän utförde sin praktik vid polismyndigheten. Po-
lismyndigheten kommer att få arbeta hårt för att behålla de 
nuvarande resurserna. Polistjänster på fastlandet lockar 
eventuellt flera att söka sig till större polisinrättningar med-
an 16 anställda, varav 13 poliser, uppnår pensionsåldern 
inom fem år. När man kombinerar detta med de sparkrav 
som ställs på landskapet och underlydande myndigheter 
kan man enbart konstatera att polismyndigheten kommer 
att utsättas för stora utmaningar i framtiden. 

Personalen är myndighetens största tillgång och även un-
der besvärligare tider ska man sörja för personalens väl-
mående. Under året arrangerades rekreationsdagar som 
grupperna själv fick planera och genomföra, vilket upp-
skattades av deltagarna. Flytt till nya lokaler och anskaff-
ning av bättre utrustning har förbättrat arbetsförhållande-
na. Det slutliga beslutet om att bygga ett nytt polishus gav 
hopp om ännu bättre arbetsmiljö i nya utrymmen. I slutet 
av året genomförde personalen också den s.k. personal-
barometern, vilken visade på en positiv utveckling jämfört 
med tidigare årens barometrar. Det visar att vi är på god 
väg, men det finns också områden som måste åtgärdas. 

Då jag skrev förordet till årsberättelsen 2014 hade jag en-
dast arbetat ett par månader och tackade i min skrivelse 
för ett vänligt bemötande. Jag känner mig fortfarande väl-
kommen och tackar för det stöd och den hjälp jag fått i 
ibland ganska kluriga åländska frågor. Det första hela året 
som polismästare har varit hektiskt men lärorikt. Jag har 
inte alltid haft den tid jag önskat att få sitta ner och prata 
med personalen och delta i det dagliga arbetet, men jag 
anser att jag äntligen har fått en god inblick i myndighetens 
verksamhet tack vare aktiva diskussioner och ibland ock-
så mångordiga debatter. De bästa stunderna har nog varit 
när skrattet ekat runt kaffebordet eller i manskapsrummets 
soffa. Mycket har vi gjort, mycket finns ännu kvar att göra, 
men polismyndigheten står på stadiga ben med blicken 
riktad framåt - och det är så det ska vara.

Foto: Ålandstidningen
Siri Lindén
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Fält- och alarmverksamhet
Under 2015 har registrerats sammanlagt 7 381 upp-
drag i polisens register över ingripanden, detta mot-
svarar i princip antalet ingripandeanmäkningar 2014  
(7 298). Av dessa 7 381 uppdrag var 6 624 unika uppdrag, 
vilket motsvarar cirka 90 %. Det betyder att 10 % av upp-
dragen utgjort flerpatrullverksamhet. 

En granskning av huvuduppdragstyperna  visar tecken på 
en förskjutning där den tidigare tendensen var den reak-
tiva händelsestyrda verksamheten minskat till förmån för 
den proaktiva planerade verksamheten, åtminstone tillfäl-
ligt, har brutits. 

Det förefaller som den förebyggande verksamheten upp-
dragsmässigt har nått den nivå den kan förväntas ligga på 
(cirka 2 500 uppdrag per år), för 2015 backar antalet upp-
drag med 5 % i förhållande till föregående år. Trots denna 
tillbakagång registreras fortsättningsvis cirka en tredjedel 
av uppdragen som någon typ av proaktiv förebyggande 
verksamhet. 

En tendens som håller i sig är att andelen uppdrag som 
inte föranleder någon annan typ av reaktion än ett ingri-
pandemeddelande håller sig på cirka 80 %. 

Andelen uppdrag som registrerats med Mariehamn som 
händelsekommun stannar för året på 63 % vilket ungefär 
motsvarar föregående år. Räknar man endast alarmupp-
drag (uppdrag av a-prioritet) är motsvarande andel 67 %.

Responstiderna för de mest brådskande uppdragstyperna 
håller sig på en god nivå. 

Inom Mariehamn har responstiden sjunkit ytterligare nå-
got och landar för 2015 på 2,91 minuter (mot tidigare 3,4 
minuter)

Utanför  Mariehamn  har istället de genomsnittliga re-
sponstiderna ökat från 11,5 till 15,6 minuter.

1 Riksgenomnittet är 9,3 minuter (exklusive Åland). Som minst 5,1 
minuter och som mest 13,1 minuter.
Källa: Polstat 23.2.2016, uppdaterad senast 16.9.2015

Den relativt sett ringa mängden uppdrag2 av a-prioritet 
med händelseplats utanför Mariehamn gör materialet 
känsligt för förändringar. I det nu föreliggande fallet note-
rades två enskilda uppdrag förändra den genomsnittliga 
responstiden från 11,5 minuter till 15,6 minuter. Detta vi-
sar att man bör vara försiktig med att dra för långt gående 
slutsatser utifrån ändringar som observeras i ett begränsat 
dataunderlag under en begränsad tidsperiod.

Brottsbekämpning
Totalt har under året 2015 registrerats 2 944 brott, en ök-
ning motsvarande cirka 4 %. Sett till gruppen brott mot 
strafflagen3 är motsvarande siffra 1 554, vilket motsvarar 
en ökning på cirka 17 %. 

Det betonas att man vid en granskning av utvecklingen 
bör ta nedgången som noterades mellan 2011 och 20124 
i beaktande.

De genomsnittliga utredningstiderna för brott mot SL ökar 
(93 dagar för 2015) samtidigt som uppklarningsprocenten 
sjunker (33,7 % för 2015).

I likhet med ingripandeanmälningarna kan man även här 
se att de brottstyper som generellt sett förknippas med 
hög anmälningsbenägenhet också är de som ökar mest. 

Antalet ärenden
Under 2015 registrerades vid myndigheten sammanlagt 
4 005 ärenden, att jämföra med 4 077 under 2014.

Av dessa ärenden är 2 386 någon typ av brottsutredning, 
1 401 annan utredning och resterande 218 fall rör sig om 
gripanden på basen av polislagen, med andra ord gripan-
den polisen gör inom ramen för sitt ordningsupprätthållan-
de uppdrag.  

Trots att det totala antalet ärenden minskade något 
(-1,8 %) ökade ändå de rena brottsanmälningarna med 
motsvarande 13 %.

2 Totalt under 2015 registrerades 190 uppdrag av a-prioritet med 
händelseplats “övriga Åland”. Källa: ALARM 31.1.2016.
3 Brott mot strafflagen exklusive trafikbrott, härefter benämnda brott 
mot strafflagen.
4 Mellan 2011 och 2012 sjönk den registrerade brottsligheten med 
ungefär 20 %.
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Polistjänster
En granskning över tid visar att utvecklingen vid Ålands 
polismyndighet i detta hänseende i stort följer utvecklingen 
i riket.

Nyckeltal

Polisuppdrag 7 381
A-uppdrag 581
Antal brott - totalt 2 944
Antal brott mot strafflagen 1 544
Antal utredningar - totalt 4 005
Antal brottsutredningar 2 386
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Tillståndsenheten
Målsättningen för tillståndsenhetens serviceverksamhet 
är att kunna upprätthålla en god servicenivå var man kan 
erbjuda sina kunder hög tillgänglighet och korrekt hand-
läggning av tillståndsärenden.

Kansliavdelningen vid tillståndsenheten håller öppet mån-
dag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 9 och 16 
samt torsdagar mellan klockan 9 och 18. 

Arbetet med så kallade dödsbovapen har fortsatt under 
året och kommer att kräva insatser även under kommande 
år. 

Vid tillståndsenheten hanterades under året 2015 cirka 
10 000 ärenden. Sammanslaget utgör körkortsärenden 
och passärenden cirka 70 % av det totala antalet ärenden. 
Tillståndsenhetens verksamhet genererade under året 
403 000 euro, motsvarande just under 90 % av myndighe-
tens samlade intäkter. 

Utlänningsärenden
Ålands polismyndighet mottog under 2015 totalt 96 an-
sökningar om finskt medborgarskap. Nordiska medborga-
re samt tidigare finska medborgare kan ansöka om finskt 
medborgarskap genom anmälan. Av det totala antalet an-
sökningar rörde det sig i 41 fall om just en medborgar-
skapsanmälan. De flesta sökanden kom från Rumänien 
(15 st), Filippinerna (8 st) eller Thailand (7 st). År 2014 
var motsvarande antal ansökningar totalt 98 varav 43 var 
medborgarskapsanmälningar.

Antalet registrerade EU-medborgare ökade under 2015. 
Det totala antalet registreringar blev 121 stycken, att jäm-
föra med 102 för 2014. Detta innebär en ökning med 19 %. 
De flesta sökanden kom från Rumänien (53 st), Lettland 
(26 st) eller Estland (12 st). Grund för registreringen var 
oftast arbete eller familjemedlem till en annan EU-med-
borgare. 

Vid polismyndigheten mottogs under året 172 nya ansök-
ningar om uppehållstillstånd. Motsvarande siffra år 2014 
var 117. Denna förhållandevis kraftiga ökning motsvarar 
47 %. De vanligaste grunderna för registrering är arbete 
eller familjemedlem till finsk eller utländsk medborgare. 
De flesta sökanden kom från Thailand (34 st), Iran (14 st), 
USA (13 st) eller Ukraina (13 st). 
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Tillståndstjänster    
Landskapsalarmcentralen tar emot och behandlar  nöd-
samtal året runt, dygnet runt. På basen av samtalets art 
alarmeras ambulans, brandkår eller så vidarekopplas 
samtalet till rätt instans. Alarmcentralen tar även emot au-
tomatiska brandalarm och trygghetstelefonalarm och alar-
merar enligt givna direktiv.

Antalet ambulansalarm under 2015 uppgick till 2 453 
stycken vilket är en ökning med 44 larm jämfört med fö-
regående år.

Alarmcentralen utfärdar skogsbrandsvarning på basen av 
index som fås från Meteorologiska institutet. Under 2015 
utfärdades skogsbrandsvarning 7 gånger.

I början av året togs ett nytt medicinskt index i bruk: ”Be-
handling av hälsovårdens uppdrag inom nödcentralerna – 
Allmändirektiv version 1.3”. Meningen är att indexet skall 
stöda operatörerna i sitt arbete med att prioritera bland 
ambulansuppdragen. Före ibruktagandet gav Stefan Tess-
man från Räddningsinstitutet i Kuopio en föreläsning för 
alarmoperatörerna i hur man tolkar och använder indexet 
på bästa sätt. Indexet har också anpassats till åländska 
förhållanden och godkänts av ÅHS.

Under året har arbetet med att få det nya utalarmerings-
systemet att fungera fortgått och i maj gavs en skolning 
för huvudanvändare under två dagar, i november var det 
sedan dags för alla alarmoperatörer att få skolning i pro-
grammet av leverantören CGI. Vår förhoppning är nu att 
det kan tas i skarp drift under 2016.

Under sommaren lystes tjänsten som alarmmästare ut 
efter att i många år varit besatt av icke behöriga tjänste-
innehavare på tidsbundna kontrakt. Rekryteringen avbröts 
dock eftersom ingen lämplig sökande hittades. Istället in-
leddes förhandlingar med Räddningsverket i Mariehamn 
om ett samarbete som resulterade i att ett samarbetsav-
tal undertecknades i december 2015. Avtalet innebär att 
alarmcentralen från och med den 1 januari 2016 kommer 
att ha en alarmmästare som är anställd av Räddningsver-
ket, alarmoperatörerna kommer fortsättningsvis att vara 
anställda av Ålands polismyndighet.

A-larm 341 14 %
B-larm 750 31 %
C-larm 942 38 %
D-larm 419 17 %

Landskapsalarmcentralen

Statistik - ambulansalarm
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händelser samt mycket annat som kan vara av intresse i 
allmänhetens ögon.

Till sist vill jag påminna om det viktiga telefonnumret Ni 
skall använda om Ni eller någon annan står inför ett hot 
mot liv, hälsa, egendom eller miljö, nämligen 112. Behöver 
Ni akut hjälp av ambulans, brandkår, polis eller sjöbevak-
ning skall Ni ringa detta nummer. Försök vara lugn och 
svara på operatörens frågor. Avsluta inte samtalet innan 
operatören ger dig lov. Tänk på att de viktigaste frågorna 
operatören behöver svar på är:

• Vad har hänt?
• Var har det hänt?
• Hur många är drabbade?

Med detta tackar jag för mig.

Karl Nordlund
Brandmästare/Alarmmästare

Alarmmästare Karl Nordlund
Vid årsskiftet 2015/2016 ingick Ålands polismyndighet ett 
avtal med Mariehamns Räddningsverk gällande ledningen 
av Landskapsalarmcentralen. Avtalet innebär att Ålands 
polismyndighet köper ledningstjänsten för Landskapsa-
larmcentralen av Mariehamns Räddningsverk.

Vem är då den nya alarmmästaren? Jo, jag heter Karl 
Nordlund, är 33 år gammal och kommer från Mariehamn. 
Jag är anställd som brandmästare vid stadens räddnings-
verk och har Landskapsalarmcentralen som mitt ansvar-
sområde. Detta i nära samarbete med Ålands polismyn-
dighet.

Landskapsalarmcentralens huvuduppgift är att ta emot 
och förmedla nödsamtal och nödmeddelanden. Detta sker 
huvudsakligen via det allmänna nödnumret 112, men även 
via automatiska larmanläggningar för brand, inbrott, över-
fall med mera. När ett nödmeddelande kommer in gäller 
det för operatörerna att riskbedöma och prioritera nöd-
meddelandets art innan det vidareförmedlas till den myn-
dighet det berör. Detta för att mottagande myndighet skall 
ha så korrekta och tillförlitliga uppgifter som möjligt redan 
tidigt i händelseförloppet. 

Landskapsalarmcentralen handhar förutom nödsamtal 
och nödmeddelanden även många andra uppgifter såsom 
att utfärda skogsbrandvarning, förmedla köptjänster i form 
av servicelarm, en mängd dokumentation, statistik, uppda-
teringar och prov av larmanläggningar samt trygghetstele-
foner, strålningsövervakning, för att nämna några.

Målsättningen för de kommande åren är att utveckla Land-
skapsalarmcentralens teknik, utrymmen samt tillgänglighet 
för allmänheten. De tekniska utmaningarna är alltid när-
varande då utvecklingen inom denna bransch går framåt 
med stormsteg. Vi kommer att jobba för att kunna erbjuda 
ålänningarna samt alla andra som vistas i landskapet bäs-
ta möjliga service gällande bemötande och effektivitet.

Framöver kommer även vår hemsida att ta ny form. Den 
nuvarande börjar falla för åldersstrecket och så småning-
om kommer man att finna Landskapsalarmcentralen un-
der den åländska polisens webbplats. Tanken med den 
nya hemsidan är att den skall fungera som en service-
plattform där besökaren finner nödvändiga ändrings- och 
tillståndsblanketter, får svar på vanliga frågor, kan skriva 
ut viktig information, läsa pressmeddelanden om aktuella 

Låt oss presentera
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Ekonomi

Polismyndighetens budget för verksamhetsåret 2015 fast-
slogs till 5 717 000 euro (nettoanslag). 

Utfallet för året blev 97,88 %. Detta motsvarar ett plusre-
sultat om 130 000 euro i förhållande till nettoranslaget. Ser 
man till verksamhetskostnaderna blir resultatet 99,93 %. 

Det överskott som nettoanslaget visar har uppkommit dels 
till följd av att inkomster härrörande till tillståndsförvaltning-
en överstigit vad som budgeterats, och dels till följd av en 
sen inbetalning från Inrikesministeriet gällande ersättning 
för polispraktikanter. 

En tilläggsbudget om 35 000 euro beviljades under året för 
en extra pensionsförsäkring (för poliser som går i pension 
vid 60 år) samt för att klara ökade utgifter för expert- och 
utredningstjänster i form av tolknings- och it-tjänster. Utfal-
let för de senare utgjorde en fördubbling av kostnaderna 
jämfört med vad som budgeterats.

Myndigheten har iakttagit en viss försiktighet i och med att 
uppföljningen av ekonomin, på grund av landskapets byte 
av ekonomisystem, kom igång först under andra halvåret 
2015.

Budget 
i balans
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Magnus Gustafsson & 
Scooby Doo finska mästare 
i narkotikasök
Den 1-3.9 ordnades Finska mästerskap i narkotikasök för 
tjänstehundar i Jämijärvi med 30 ekipage från polisen, 
gränsbevakningsväsendet, tullen, försvarsmakten och 
brottspåföljdsmyndigheten. Ekipagen tävlade i grenar-
na spår, lydnad, fordonssök, lagersök, lägenhetssök och 
marksök.  

Från Ålands polismyndighet deltog överkonstapel Magnus 
Gustafsson med polishund Scooby Doo och äldre kon-
stapel Timo Nikkinen med polishund Kosto.

Magnus och Scooby Doo jobbade stabilt under samtliga 
tre dagar med seger i delgrenen spår och silverplacering i 
lagersök. I de övriga grenarna var ekipaget med i toppstri-
den. Nämnvärt är att spår var en utmaning med många 
misslyckanden. Magnus och Scooby Doo arbetade sig dä-
remot igenom spåret som enda ekipag med fulla poäng. 
Förväntningarna var stora på grund av Scooby Doos tidi-
gare prestationer och han levererade.

Timo & Kosto var på mästerskap för första gången. 

Kosto är ung och ännu lite oerfaren och klarade inte att 
hänga med i toppen. Ekipaget slutade på 26:e plats men 
knep ändå en bronsplats i lydnad.

Som lag slutade Team Åland på fjärde plats. 

Polishunds FM
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Årets polis 2015 - Nicolai Båsk
Årets polis är en hedersbetygelse som tillkännages i förbin-
delse med firandet av Polisens dag.

Alla poliser vid Ålands polismyndighet är valbara, vinnaren 
utses genom röstning där all personal vid myndigheten har 
rätt att rösta. Under 2015 valdes årets polis inom ramen för 
myndighetens tema för året: Barn & ungdom.

Traditionsenligt tillkännagavs vinnaren av polismästare Ma-
ria Hoikkala och kansliminister Wille Valve vid torgscenen 
klockan 12.00.

Äldre konstapel Nicolai Båsk - tillika gruppchef för ung-
domspolisen - kunde under publikens applåder i egenskap 
av Årets polis 2015 motta plakett och blommor.

Motiveringen för valet lyder:

”Har med stort engagemang varit med och byggt upp ung-
domspolisverksamheten och är med sina kloka tankar och 
ord en bra förebild för de åländska ungdomarna”

Vi gratulerar!

Polisens dag
Saldot 1 015 bullar och 800 grillade korvar visar att det är 
många som väljer att besöka oss på torget i Mariehamn 
under Polisens dag!

Förutom tillkännagivandet av Årets polis - den program-
punkt som brukar anses utgöra huvudpunkten i program-
met - kunde man även bekanta sig med polishundsverk-
samheten, titta på polisens bilar, cyklar och motorcykeln, 
hoppa i hoppslott med mera.

Polisens dag har utvecklats till något av en ”barnens dag”, 
en utveckling vi tycker är väldigt trevlig!

Som kontrast till de besökande barnen hade vi i år inbjudit 
våra pensionärer att delta i firandet i uniform, en mycket 
uppskattad och välbesökt punkt på torget.

Visste ni förresten att det nästa år är 5-års jubileum för 
den åländska versionen av Polisens dag? Då skall vi an-
stränga oss lite extra för att få till ett ännu gladare arrang-
emang, om det nu är möjligt?

Välkomna 2016!
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Elektroniska tillståndstjänster
Nu är det möjligt att ansöka om pass och id-kort utan att 
passera polisstationen.

Pass och identitetskort är de officiella dokument som man 
kan styrka sin identitet med. Alla vuxna, och även barn, 
ska ha eget pass eller identitetskort för att resa.

Från och med 2015 kan alla finska medborgare som är bo-
satta i Finland eller på Åland lämna in passansökan eller 
ansökan om identitetskort och betala behandlingsavgiften 
via polisens elektroniska tjänster. 

För att kunna lämna in ansökan elektroniskt förutsätts att 
man har ett identitetskort med medborgarcertifikat, bank-
koder eller mobilcertifikat. Ansökan kompletteras genom 
att man personligen lämnar in ett högst sex månader gam-
malt foto till polisen och samtidigt lämnar fingeravtryck och 
namnteckningsprov. Hos polisen behövs pass eller identi-
tetskort för att styrka identiteten.

Ett nytt pass kan också beviljas utan ett personligt besök 
hos polisen. Förutsättningen för detta är att sökanden är 
över 12 år gammal och att han eller hon under de sex se-
naste åren har beviljats pass samt att han eller hon då av-
givit de namnteckningsprov och fingeravtryck som behövs 
för utfärdande av pass.

Det är också möjligt att sköta alla identitetskort- och passä-
renden personligen hos polisen.

Det färdiga passet och id-kortet, som man ansökt om på 
Åland, avhämtas i regel på poliskansliet i Mariehamn.

Om man reser till ett land som kräver visum av resenärer 
ska visumansökan lämnas till landets närmaste beskick-
ning. Information om andra inresetillstånd ges av mållän-
dernas ambassader och beskickningar.

Du kan bekanta dig närmare med tjänsten på polisens na-
tionella hemsida under adressen 
https://www.poliisi.fi/pass.

Nytt från tillståndsenheten
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Den kriminaltekniska gruppen har under det gångna året 
vanligt varit fullt sysselsatt med utredningar gällande allt 
från stölder och grova våldsbrott till bränder och husrann-
sakningar. Efter varje platsundersökning eller husrann-
sakan måste någon form av protokoll produceras, detta 
innebär att det spenderas en hel del timmar framför dator-
skärmen.

Under 2014 ändrades personregistreringsrutinerna vid 
Ålands polismyndighet. Det gamla systemet var man fär-
gade fingrarna med bläck utgick till förmån för ett digitali-
serat system med fingeravtrycksskanning. Det nya digitala 
systemet har fungerat mycket bra. I och med att polisväk-
tarna idag till största delen sköter denna verksamhet har 
mer tid frigjorts till annat arbete för den kriminaltekniska 
enheten. Kriminaltekniska gruppen har dock fortfarande 
huvudansvaret för verksamheten.

Något annat som fortsätter att öka, eftersom ny lagstift-
ning kräver det, är hantering, redigering och säkerhetsko-
piering av inspelat videomaterial. Hittills i år har cirka 300 
DVD-skivor tillverkats av kriminaltekniska gruppen. Innan 
året är slut räknar vi med att ha tillverkat uppemot 350 
DVD-skivor.

Kriminalteknikerna har under året deltagit i utbildningar i 
form av kurser och konferenser. Den största nyheten i det-

ta hänseende är att vi för första gången besökt Island 
i utbildningssyfte.

Kort och gott det har varit ännu ett år i arbetets teck-
en. 

Inom den kriminaltekniska gruppen ser vi redan nu 
fram emot 2016 där planeringen av de kriminalteknis-
ka utrymmena i det nya polishuset skall bli en spän-
nande och intressant utmaning.
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Kriminaltekniska året 2015

Info
Vid Ålands polismyndighet finns

fyra specialutbildade kriminaltekniker. 
Myndighetens kriminaltekniker 

utbildas såväl i Sverige
som i riket.
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Fält- och alarmverksamhet

Statistik
Brottsbekämpning

Figur 2. Utveckling av responstid vid A-uppdrag.
Källa: ALARM, 31.1.2016

Figur 1. Fördelning av ingripanden enligt uppdragstyp.
Källa: ALARM, 31.1.2016
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Figur 3. Brott som kommit till polisens kännedom på Åland 2015.
Källa: Polisens resultatinformationssystem Polstat 29.1.2016, databasen uppdaterad senast 19.1.2016

Figur 4. Månatlig fördelning av strafflagsbrotten.
Källa: Polisens operativa analyssystem PONA 30.12.2015
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Figur 5. Utveklingen av antalet polisärenden perioden 2010 - 2015, nationellt samt regionalt.
Källa: Polisens resultatinformationssystem Polstat 29.1.2016, databasen uppdaterad senast 7.1.2016.

Figur 6. Utveckling av antalet medborgarskapsansökningar respektive medborgarskapsanmälningar. 

Figur 7. Sökanden av uppehållstillstånd, nationell fördelning.

Figur 8. Registrering av EU-medborgare, nationell fördelning.

Utlänningsärenden






