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Styrelsen för
ÅLANDS POLISMYNDIGHET

nr 4/2014

__________________________________________________________________________

PROTOKOLL
Datum

Nr 4
Fredagen den 21 mars 2014

Plats och tid

Polishuset
kl. 09.00 – 11.15

Närvarande
Styrelsen
Åke Mattsson
Annika Hambrudd
Lotta Wickström-Johansson
Kurt Forsman
Peggy Smulter
Charlotta Solax §§ 41-44

ordförande
vice ordförande
medlem
medlem
medlem
ersättare

Frånvarande
Göte Wine

medlem

Föredragande

Teijo Ristola

polismästare

Personalrepresentant

Maria Nygård

polis

33§
Sammankallande och beslutförhet
Förslag till beslut: Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
Beslut: Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört
34§
Justering av protokoll
Förslag till beslut: Protokollet förklaras justerat efter avslutat möte
Beslut: Protokollet förklaras justerat efter avslutat möte

35§
Föredragningslistans godkännande
Förslag till beslut: Föredragningslistan godkänns
Beslut: Listan godkänd med ett tillägg att utse styrelsens representant i den grupp som skall
utreda språkfrågan vid Ålands polismyndighet.
36§
Arbetsordning för styrelsen
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Förslag till beslut: Ordförande presenterar det utskickade förslaget under mötet.
Förslaget till arbetsordning för styrelsen godkändes och bifogas till protokollet som
bilaga 1
37§
Personalrepresentant i styrelsen
Förslag till beslut: Som representant utses Maria Nygård.
Beslut: Maria Nygård utsågs till ordinarie representant och önskades välkommen att
medverka i styrelsens möten, som hennes ersättare utsågs Christian Eriksson.

38§
Personalrepresentant i arbetsgrupp för språkfrågan inom polismyndigheten
Förslag till beslut: Som representant utses Tommy Thörnroos.
Beslut: Tommy Thörnroos ingår arbetsgruppen som polismyndighetens
personalrepresentant
39§
Information om och polisens arbete i barnahuset
Beslut: Ärendet bordläggs till ett senare möte då ansvarig kommissarie för verksamheten är
på plats.
40§
Landskapsregeringens berättelse för 2013
Förslag till beslut: Polismästaren föredrar förslag till polisens text i Landskapsregeringens
berättelse för 2013
Berslut: Förslaget till berättelsen för år 2013 godkänndes utan förändringar. Bilaga 2

41§
Polismästaren informerar
Polismästaren redogjorde personalsituationen och berörde, arbetsfördelningen mellan
polispersonalen, problem vid alterneringsledigt och uttag av semesterpremier i ledigt.
Problem med den föreslagna sänkta promillegränsen vid rattonykterhet i trafiken
Samarbetet med Gränsbevakningen.
Analys av den senaste brottsstatistiken
Berörde vem som skall ansvara för laggranskning av myndigheten
Framhöll behovet av direktiv och tillämpningsanvisningar allmänt och för gamla och nya
lagar
Behov av utbildning för de åländska poliserna i åländsk lagstiftning
Åland har den högsta trafikolycksstatistiken i hela landet. Trafikmiljönoch attityder en del
av problemet.
Beslut: Informationen från polismästaren antecknades styrelse till kännedom
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42§
Förslag till mötesagenda
Fredag 25 april kl. 09-12:
Reglementet för Ålands polismyndighet
(Landskapslag om Ålands polismyndighet 11§)
Budjeten 2014 och uppföljning av budjeten 2014.
Beredning av budjeten 2015.
(Landskapslag om Ålands polismyndighet 1.c punkt 2.)
Bilaga:
- Budget 2014 (Pdf)
- kopia av personalkostnader (Exel),
- hjälpmall f% dispositionsplan 2014 (Exel)
- Lönebilaga 43 60 20 (Exel)
- reglemente med ändringar och lättare handbart (Word)

Fredag 16 maj kl. 09-12:
Allmänna verksamhetsmål 2014
Allmänna verksamhetsmål 2015
(Landskapslag om polismyndigheten 1.c punkt 1.)
Bilaga:
-ÅPM allmänna verksamhetsmål 2014
Tisdagen den 17 Juni kl 09Kökar
Ålands polismyndighetens strategi 2015-2020
(Landskapslag om polismyndigheten 1.c punkt 5 och punkt 7.)
Budjeten 2015.
(Landskapslag om Ålands polismyndighet 1.c punkt 2.)
På varje möte skall styrelsen följa polismyndighetens verksamhet.
Polismästaren informerar
(Landskapslag om polismyndigheten 1.c punkt 4
Beslut: Styrelsen antecknade sig den föreslagna agendan till kännedom och beslöt att
landshövding Peter Lindbäck bjuds in 25.04 för att informera angående språkfrågan och
samarbetet med gränsbevakningen
43.
Övriga ärenden
Styrelsen beslöt att utse Lotta Wikström-Johansson som styrelsens representant och till lika
sammankallare i arbetsgruppen för språkfrågan inom polismyndigheten.
44.
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Mötet avslutas. Mötet avslutas kl 11.15

