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                             Styrelsen för        Protokoll 2 
     ÅLANDS POLISMYNDIGHET      7.2.2014 
      
            
                       

 
 

Datum: Fredag 7.2.2014  kl. 09.00 - 12.00 

Plats: Polishuset 

Närvarande medlemmar:                                

 Åke Mattsson, ordförande 
   Lotta Wikström-Johansson 

 Göte Winé 
    Peggy Smulter 

 Kurt Forsman 
 Andreas Kanborg, ersättare 

Föredragande: 

 Teijo Ristola, polismästare 

Frånvarande: 
 Annika Hambrudd, viceordförande 

Övriga närvarande: 

 Wille Valve             §§ 1-6  
 Dan E Eriksson          § 5 
 Göran Franzén         §§ 1 -5 
 Camilla Hägglund    §§ 1 -6 

Sekretetare: 

 Olof Lindqvist 

 12. Mötets öppnande och beslutförhet 
Ordförande Åke Mattsson hälsade alla välkomna, öppnade mötet och 
konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
 13. Godkännande av föredragningslistan / brådskande ärenden 
 Beslut: Föredragningslistan godkändes. Vissa ändringar i ordningsföljden  
 godkändes.  En skrivelse från Ålands polisförening togs med som extra ärende. 
 
  14. Val av protokolljusterare 
 Frågan om typ av protokollföring och justering diskuterades. 

Beslut: Protokollet justeras vid nästa möte. 
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15. Genomgång av mötesprotokoll 1/2014 

 Beslut: Protokollet lästes upp och antecknades till kännedom 
 
16.  Information till styrelsen 

 Tillbyggnad av polishuset, Göran Franzén 
Franzén redogjorde kort vad som framkommit i processen för att tillgodose 
polisens utrymmesbehov Många förslag och alternativ har beaktats.  
Han redogjorde för fördelarna med att bygga till polishuset genom en ny 
byggnad på tomten norr om polishuset i byggnaden skulle det beredas plats åt 
både för polisen och för AMS.   
Frågor som byggnadsrätt, ägande och finansiering är fortfarande under 
utredning och förhandlingar pågår med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 
som äger tomten.  
Teijo Ristola redogjorde samtidigt över polisens utrymmesbehov, 
Specialutrymmen för teknisk utredning, garage, sociala utrymmen framför allt 
för kvinnorna lyftes fram. Ny lagstiftning och förändrade arbetsmetoder 
förutsätter nya ändamålsenliga lokaler, 
Ritningar över befintligt polishus presenterades tillsammans med skissritningar 
över den anslutande nybyggnaden som planeras. Nuvarande polishus är 2164 
m2 stort och i den skiss som presenterades fanns ytor på1872 m2. 

  
 Göte Winé tog upp frågan om lämpliga utrymmen för utredning av  
 narkotikabrott och våldet mot barn och att denna del av verksamheten får 
 utrymmen som är väl anpassade för ändamålet. Ristola svarade att den slutliga 
 placeringen av verksamhetens olika utrymmen fortfarande öppen och att 
 separata ingångar till vissa delar av verksamheten kan bli en möjlig lösning. 

  
Ristola informerade att myndigheten inte har tillräckligt med utrymmen och har 
bristfälliga utrymmen idag, trots att ca 500 m2 hyrs upp. Han lyfte fram 
nackdelarna med att delar av polisens personal finns i andra upphyrda lokaler 
Många av de utrymmen som används är i många fall inte ämnade för de 
ändamål de nyttjas till idag. Bristerna kan äventyra polisens utredningsresultat. 

 
 Minister Wille Valve informerade om att landskapsregeringen  

förhandlar med Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag om planerna. Inom de 
närmaste veckorna förväntas avgörande beslut för hur bygget skall färdigställas 

 
 Budgetansvar 

Dan E Eriksson informerade om myndighetens budgetansvar. Huvudregeln är 
att polismästaren har budgetansvar för myndigheten. 
Styrelsen har ansvar i de fall styrelsen fattar beslut som innebär ekonomiska  
konsekvenser och de besluten avviker från polismästarens föredragning.  
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Reserverar sig polismästaren har styrelsen ensamt ansvar för beslutet.
  
 Styrelsen har också ansvar för att budgetförslagen som lämnas till   

landskapsregeringen är  realistiska. Styrelsen skall följa upp att myndighetens 
budgetmål genomförs.  
 
Styrelsen konstaterade att de olika budgetmomenten endast är ett förslag på 
fördelning av budgetmedel. Myndigheten kan under budgetåret omfördela 
budgeterade medel vid behov. 

  
Beslut 1: Styrelsen konstaterades att polisen är betjänt av nya ändamålsenliga 
utrymmen. Styrelsen biföll den idé som presenterats till att bygga ett nytt 
kompletterande hus i anslutning till nuvarande polishus. 
Frågan om underhålls- och reparationskostander för befintlig byggnad bör 
också finnas med i beräkningarna när tillbyggnadsplanerna diskuteras 
 
Beslut 2: Styrelsen beslöt att noggrannare uppföljning av budgeten skall göras 
två gånger per år.  

 
17. Polismästaren informerar 
 - hur polisens kontaktytor till allmänheten påverkar polisens verksamhet 
 
 -fördelarna med att ha personalrepresentant i styrelsen 
    
 - hur kostnaderna fördelar sig vid polismyndigheten. 
   Styrelsens arvode diskuterades och att dessa skall stå i proportion till 
   andra styrelser inom landskapsförvaltningen. 

 
- samarbetet med gränsbevakningen, Ristola framhöll för vilken resurs  
   gränsbevakningen är i vid samarbete, främst i skärgården men även vid andra 
   tillfällen.  

   
 Kommissarie Nina Rasmus och äldre konstapel Maria Nygård informerade om 
 Tepo-verksamheten (bomb, sprängämnen och kemikalier etc.).  
 Arbetssäkerheten sätts i första rummet samt att de som specialiserat sig  
 på denna del av polisverksamheten har hög kompetens på området. 
 

I samband med informationen kom frågan om otydlighet vid samverkan med 
försvarsmakten upp till diskussion. Camilla Hägglund informerade om att 
landskapsregeringen tagit fram en demilitariseringspolicy och att det skall 
tillsättas en arbetsgrupp som närmare skall utreda frågan närvaro på Åland i  
olika sammanhang.  om försvarsmaktens  
Beslut: Informationen antecknas till kännedom.  
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 18. Diskussion / beslut om styrdokument för styrelsens möten  

Ett förslag till styrdokumentet diskuterades.  

Beslut: Ärendet bordlades till nästa möte. 

 
  19. Tillsättande av arbetsgrupper 
 Styrelsen diskuterade behovet av arbetsgrupper 
 1) för myndighetens möjligheter att arbeta på svenska språket 
 2) för översyn av styrelsens och myndighetens reglemente 

 Beslut: Ärendet bordlades tills nästa möte. 

 
  20. Inför nästa möte 28.2.2014  kl. 09.00  

- språkfrågan blir huvudtema för nästa möte. 
 - tillsättande av eventuella arbetsgrupper 
 - styrdokument för styrelsens möten och protokolljustering 
 - klargöra besvärsvägarna för styrelsens beslut 
 Följande möten: 
 - 21.3.2014 
 - 25.4.2014  
 
21. Övriga frågor 
 En skrivelse från polisföreningen angående problemen med att tillhandahålla 
 blanketter och register på svenska konstaterades ha inkommit. 
 Beslut:  Skrivelsen diskuteras och vidare åtgärder beslutas på nästa möte 

 

22. Mötet avslutande  
 Mötet avslutades kl. 12.15. 
 
BILAGOR: 
 1. Polisens utbildningsplan 
 2. Reglemente för Ålands Polismyndighet 
 3. Utkast till styrdokument för styrelsens möten 


