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Polismästaren har ordet
Verksamhetsmässigt var 2017 ett hyfsat år för polismyndigheten. Antalet brott sjönk fortfarande, medan man fortfarande såg sviterna av den ändrade böteslagstiftningen,
speciellt gällande trafikövervakningen. Polismyndigheten
arbetade under 2017 aktivt med narkotikaprojektet, som
också gav ett mycket bra resultat både i form av beslagtagen narkotika och utdömda fängelsestraff. Arbetet
skedde på bred front inte bara inom polismyndigheten
utan också i samarbete med andra myndigheter och intressentgrupper. Inom utredningsverksamheten såg man
en liten ökning i utredningstiderna, medan en markant
förbättring skedde gällande utredningsprocenten. Inom
fältverksamheten tampades man fortfarande med knappa
resurser som orsakades av föräldraledigheter och längre
sjukfrånvaron. Även om resurserna "till pappers" ser ut
att vara tillräckliga är verkligheten oftast en annan p.g.a.
frånvaron som beror på olika skäl. Då polismyndigheten
saknar polisreserv är det svårt att lappa de hål som
uppstår.
Polismyndigheten tog en aktiv roll vid rekryteringsprocessen till Polisyrkeshögskolan och arrangerade ett rekryteringstillfälle i slutet av 2017. Avsaknaden av polisreserv
och det faktum att en stor grupp polismän uppnår pensionsåldern de närmaste åren gör att polismyndigheten
aktivt måste arbeta med rekrytering till utbildning.
Polismyndigheten har ett stort behov av att få in studerande från Åland till grundutbildningen och bibehålla
åtminstone nivån med 1-2 studeranden per kurs. Det
kan nämnas att tre polismän år 2017 påbörjade sina
befälsstudier vid Polisyrkeshögskolan med sikte på befälstjänster i framtiden. Ett stort problem var fortfarande
bristen på fortbildning för polismän, något som polismyndigheten försökte lösa i samarbete med Polishögskolan i
Sverige.
Planeringen inför polishusbygget fortsatte och förberedelser inför flytten från Strandgatan 27 gjordes. Alarmcen-
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tralen fick uppdaterade utrymmen och en upphandling
gällande ett nytt alarmsystem genomfördes.
Under år 2017 pågick beredning av lagstiftning gällande
polisens höjda pensionsålder. Saken väckte mycket diskussion och oro inom personalen. Polismyndigheten argumenterade för polisyrkets säregenhet. Då förväntan är
att personalen ska arbeta längre i tjänst ställer det också
krav på arbetsgivaren att bereda möjligheten till det. Det
handlar bl.a. om åtgärder som stärker orken både på det
psykiska och fysiska planet. Detta är något som polismyndigheten aktivt får arbeta med i fortsättningen.

Maria Hoikkala, polismästare

Styrelsen för Ålands
polismyndighet
Verksamhetsåret 2017

Foto: Ålandstidningen

Styrelsen för Ålands polismyndighet har under året
bestått av Sara Kemetter ordförande med Göte Winé
som ersättare, Roger Eriksson vice ordförande med
Lotta Wickström som ersättare, medlemmarna Annika
Hambrudd med Robert Mansén som ersättare, Nina
Lindfors med Stina Colérus som ersättare och Olof Collin med Leif Jansson som ersättare. Föredragande och
sekreterare var polismästare Maria Hoikkala. Personalen representerades av Maria Nygård med ersättare
Jan Johansson. Kansliminister Nina Fellman och enhetschefen Camilla Hägglund har närvarorätt.

Under verksamhetsåret har polissektorn prioriterat arbetet mot narkotika. Andra prioriterade områden är arbetet
mot våld i nära relationer och övrigt brottsförebyggande
arbete, särskilt inom området barn och ungdom.

Verksamhet 2017
Polisverksamheten i landskapet bedrivs i enlighet med
bestämmelserna i landskapslagen och landskapsförordningen om Ålands polismyndighet (2000:26, 2000:34),
samt enligt ett av styrelsen för Ålands polismyndighet
fastställt reglemente. I 1 § i polislagen (2013:87) för
Åland stadgas om polisens uppgifter.
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Gällande polismyndighetens allmänna verksamhet betonades prioritering av tillgänglighet och god service inom
verksamhetens alla områden samt fortsatt gott samarbete
med övriga myndigheter, samfund och invånare.
Till slut vill jag på styrelsens vägnar tack hela personalen
för den insats de gör i vårt samhälle varje dag. Ett stort
tack vill jag rikta till polismästaren Maria Hoikkala som
med handfast ledarskap och yrkesskicklighet leder ett så
kunnigt team.

Sara Kemetter ordförande
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Brottsbekämpning

Lagen om föreläggande av böter och ordningsbot som
trädde i kraft 1.12.2016 föranledde under det gångna
året nya processer ifråga om bötesförelägganden. Lagen
medför i huvudsak att brott som leder till högst 20 dagsböter med personens samtycke kan resultera i ett bötesföreläggande som, om det är fråga om en förseelse med
anknytning till trafik eller snatteri, utfärdas av polisman,
tullman eller gränsbevakningsman.

En ny processmodell för brottsutredning togs i bruk från
och med början av februari 2017. Utredningsverksamheten delades upp i en filterverksamhet vid alarm- och
brottsbekämpningsenheten, samt krävande och kriminalteknisk utredning vid kriminalenheten. Omfördelningen
av utredningsarbetet innebär att man inom filterverksamheten utreder de ärenden som kräver mindre åtgärder
t ex i form av mindre omfattande ärenden eller färre
vittnesförhör. Inom filterverksamheten sker också den
initiala genomgången av de flesta inkommande ärenden.

Antalet anmälda brott uppgick under året till 2 255 ärenden vilket är en betydande minskning jämfört med föregående år. Orsaken står att hitta i registreringen av vissa
brott. Samtidigt som den nya lagen om föreläggande av
böter och ordningsbot trädde i kraft, togs även ett nytt
system för registrering av böter (POLO) i bruk i övriga
Finland. Vid Ålands polismyndighet har det nya systemet
på grund av tekniska orsaker inte kunnat tas i bruk fullt ut
under år 2017. Följderna av detta märks som en minskning i brottsstatistiken ifråga om bl.a. trafikförseelser.

Fält- och alarmverksamhet
Teman under året har varit synlighet, övervakning av
krogstängning, trafikövervakning vid skolor och daghem,
utlänningsövervakning, övervakning av säkerhetsanordningar, temaövervakningar gällande trafiken vid skyddsvägarna, samt säkerheten i hösttrafiken där man har kontrollerat bl.a. däck, körljus och användningen av reflexer.
Alkotester har genomförts genomgående under hela året.
Polisens uppdrag uppgick under året till 7 202 uppdrag,
varav 6 290 var unika uppdrag.
Vid 34 A-uppdrag under året har minst 3 patruller varit
närvarande. Siffran ger vid handen att man vid övriga
uppdrag arbetar med högst 2 patruller.
Responstiderna för polisens A-uppdrag har varit 3,2 minuter inom Mariehamn och 12,3 minuter för övriga Åland.
Som grund för beräkningen av responstiderna ställs de
unika uppdragen, vilket betyder att responstiden har beräknats utifrån första patrull på plats.
Gatusäkerhetsindex har för hela Ålands del hållits stabilt
med en liten nedgång. Även för Mariehamns del kan
noteras en liten sänkning av index.
Responstiden är uteslutande beräknad på basen av de uppdrag
där en angiven tid har antecknats i polisens alarmregister för tidpunkt då patrullen har anlänt till platsen. Detta utesluter ca hälften
av de unika uppdragen där tid finns angiven enbart för uppdragets
avslut.
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Narkotikautredning har utförts inom narkotika- och spaningsenheten. Narkotikaprojektet som inleddes år 2016
har fortsatt och under det gångna året 2017 har detta
medfört betydande beslag, samt att grova narkotikabrott
har kunnat uppdagas, utredas och föras till åtalsprövning.
Hantering av elektroniska förundersökningsprotokoll i
samarbete med åklagare och domstol infördes fr.o.m.
juni, till en början enbart i samband med rattfylleriutredningar, men med en strävan att under år 2017 stegvis ta
elektronisk ärendehantering i bruk i en bredare utsträckning vid den allmänna brottsutredningen, samt längre
fram även vid den krävande utredningen.
Utredningstiderna ifråga om brott mot strafflagen har
under år 2017 ytterligare höjts en aning efter att ha visat
en nedåtgående kurva under åren 2013-2015. Höjningen
syns främst ifråga om utredning av egendomsbrott.

Landskapsalarmcentralen
Landskapsalarmcentralen lyder under Ålands polismyndighet. Personalstyrkan vid landskapsalarmcentralen utgörs av sex alarmoperatörer. Uppgiften som alarmmästare
handhas genom avtal med Mariehamns stads räddningsverk.
Alarmcentralens utrymmen genomgick under år 2017 en
grundlig renovering. Under året har man dessutom genomfört en upphandling av nytt alarmsystem för utalarmering och nödpositionering.
Blåljusdagen hölls vid Mariehamns stads räddningsverk
2.9.2017 där även polis/ landskapsalarmcentral deltog
med bilar och utrustning.

Statistik - uppdrag och samtal
Alarmerade uppdrag
Ambulans
Brand- och räddning
Inbrott (larmanläggning)
Överfall (larmanläggning)
Övriga*
Totalt antal alarmerade uppdrag
Inkommande samtal
Samtal som lett till uppdrag**
Överföring till polis
Överföring till MRCC***
Överföring till ÅHS****
Uppringande GSM (misstag)
Övriga inkommande samtal*****
Inkommande samtal totalt
Förklaringar:
*) Innehåller uppdrag bl a gällande
(trygghetstelefoner) och sålda larmtjänster
**) Alarm från automatiska alarmanläggningar ingår
***) Samtal gällande sjöräddningsuppdrag
****) Samtal gällande sjukvårdsupplysning
*****) Rutinsamtal
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2016
2775
505
236
6
1642
5164

2017
2726
595
198
3
1710
5232

2016
5164
2885
58
192
1017
9759
19075

2017
5232
2998
59
158
949
9147
18543

Tillståndstjänster
Överkommissarien är chef för tillståndsenheten. Knutna
till enheten arbetar även en överkonstapel och två äldre
konstaplar. Vid tillståndsenheten finns dessutom en expedition vilken fyra civilanställda kanslisekreterare verkar.
Expeditionens dagliga verksamhet leds av en ledande
kanslisekreterare. Tillståndsenheten handlägger de tillståndstjänster som ålagts polisen, bl.a. ansökan om pass
och identitetskort, körkortstillstånd, skjutvapentillstånd,
anmälan om fyrverkeri och utförande av sprängnings-arbete, anmälan om offentlig nöjestillställning, godkännande som ordningsvakt/ väktare mm. Vid tillståndsenheten
fattas även beslut om körförbudstid enligt körkortslag för
Åland.

Handläggningen av utlänningars uppehållstillståndsärenden samt mottagandet av medborgarskapsärenden
övergick i sin helhet till Migrationsverket 01.01.2017. Ändringen medförde dock ingen minskning i personal vid tillståndsenheten.

Ekonomi
Polismyndighetens nettoanslag fastställdes i verksamhetsbudget för år 2017 till 5 830 000 euro, med
kostnader som beräknades uppgå till 6 260 000 euro.
Inkomsterna beräknades uppgå till 430 000 euro. En
internhyra budgeterades till 387 000 euro. Inga anslag
fastställdes i investeringsbudget för 2017.
Sommaren 2017 arrangerades en Champions League
match i Mariehamn, vilket för polismyndigheten innebar
kostnader i anslutning till övervakningen. Kostnaderna
uppgick sammanlagt till ca 22 000 euro.
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Gällande polismyndighetens intäkter kan konstateras en
uppgång på ca 30 000 euro, trots bortfallet av intäkterna
för tillståndsärenden som berör utlänningar. Orsaken till
ökningen kan främst hänföras till Inrikesministeriets ersättning för handledning av polisstuderanden som utfört
sin praktik vid polismyndigheten, men även övriga ersättningar som har noterats som inkomster.

Statistik
Fält- och alarmverksamhet
Polisens uppdrag 2017
N=6290

A-uppdrag;

472

B-uppdrag;

1280

C-uppdrag;

4538

Figur 1. Fördelning av ingripanden enligt uppdragstyp.
Källa: ALARM

Geografisk fördelning av uppdrag år 2017
N=6290

Övriga Åland

37 %

Mariehamn

63 %

Figur 2. Geografisk fördelning av uppdrag år 2017.
Källa: ALARM
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Brottsbekämpning
Anmälda brott under år 2017
Alkoholbrott

0%

Övriga brott

4%

Övriga brott mot
strafflagen

10 %

Egendomsbrott

Trafikförseelser

30 %

7%

Narkotikabrott

Trafikbrott

25 %

(samtliga SL 50 §)

9%

Våldsbrott

10 %

Brott mot
rättsskipning,
myndighet och

Brott mot strafflagen
42, 43 eller 44 kap.

Sexualbrott

alllmän ordning

1%
1%
Figur 3. Brott som kommit till polisens kännedom på Åland 2017.
Källa: Polisens resultatinformationssystem Polstat

UTREDNINGSTID (exkl. P-anm.)

3%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Egendomsbrott

153

106

152

57

84

86

143

231

Brott mot liv och hälsa

165

169

124

128

117

108

170

195

Sexualbrott

123

151

229

246

67

149

408

136

96

46

79

49

51

63

96

129

Brott mot strafflagen 42, 43 eller 44 kap.

156

23

49

57

69

59

154

80

Övriga brott mot strafflagen

153

128

154

155

111

155

228

146

80

82

112

46

61

58

102

73

Brott mot strafflagen (exkl. trafikbrott)

138

114

133

88

85

93

149

157

Våldsbrott

161

175

135

134

111

118

189

194

Brott mot rättsskipning, myndighet och allmän ordning

Narkotikabrott (nya SL 50-kap)

Figur 4. Genomsnittlig utredningstid av brottsärenden.
I kalkylen ingår inte brottärenden där grunden för gripandet har angetts på basen av polislagen.
Källa: Polisens resultatinformationssystem Polstat
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Personal

Antal tjänster samt årsverken 2017
45,0

40,0

35,0

Antal tjänster/ årsverken

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Polismästare

Staben

Tillståndsenheten

Alarm- och
brottsbekämpning
senheten
44,0

Alarmcentralen

8,5

Kriminalenheten/
Narkotika- och
spaningsenheten
20,5

Budgeterat antal tjänster

1,0

7,0

Årsverken

1,0

5,9

8,0

20,4

44,6

6,0

7,0

Figur 5. Budgeterade tjänster i jämförelse med utförda årsverken för år 2017.
Källa: Uppgifterna utgår ifrån budgetförslaget samt från frånvarorapporter och matrikelar i landskapsregeringens personaldatasystem Personec

12

Ålands polismyndighet

Ekonomi
Polismyndighetens kostnader 2017 (samtliga)
Övriga kostnader
2%

Varor och förnödenheter
3%

Inköp av
tjänster
6%
Hyror
8%

Personalkostnader
81 %

Figur 7. Polismyndighetens kostnader fördelade enligt kontoplan.
Källa: Landskapsregeringens datasystem för budgetering och ekonomisk uppföljning.

Inkomster från tillståndstjänster
N=374 005,90 euro

Övriga tillstånd
3%

Vapen
12 %

Körkort och yrkesmässig
trafik
15 %

Godkännande som väktare
och ordningsvakter
1%

ID-kort
13 %

Pass
56 %

Figur 9. Polismyndighetens inkomster från tillståndstjänster
Källa: Landskapsregeringens datasystem för budgetering och ekonomisk uppföljning.
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