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Styrelsen för
ÅLANDS POLISMYNDIGHET

nr 7/2014

__________________________________________________________________________

PROTOKOLL

Datum

tisdagen den 24 juni

Plats och tid:

Polishuset
kl. 09.00 - 11.30

Närvarande:

Åke Mattsson
Annika Hambrudd
Peggy Smulter
Kurt Forsman
Lotta Wickström -Johansson
Göte Winé

ordförande
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem

Föredragande:

Teijo Ristola

polismästare

Övriga närvarande:

Wille Valve
Camilla Hägglund
Maria Nygård

minister
jurist vid LR
personalens representant

Sekreterare:

Olof Lindqvist

Protokolljustering:

Vid nästa möte

Frånvarande:

__________________________________________________________________________
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 68

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:

Beslut enligt förslag

JUSTERING AV PROTOKOLL
§ 69

FÖRSLAG: Protokoll 6/2014 justeras
BESLUT:

Protokoll 6/2014 förklarades justerat efter genomgång

FÖTREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 70

Meddelande om övriga ärenden
1. Styrelsens delaktighet i tillsättande av ny polismästare.
FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns med ett extra ärende.
BESLUT:

Beslut enligt förslag

BUDGET 2015
§ 71

FÖRSLAG: Budgeten bordläggs till nästa möte
BESLUT: Styrelsen konstaterade att landskapsregeringens
budgetanvisningar ännu inte kommit myndigheten till
kännedom. Beslöts att ärendet bordläggs till nästa möte.
Vid den fortsatta behandlingen bör följande områden diskuteras:
- 6 polisaspiranter blir klara med sin utbildning januari 2015
- alarmcentralens bemanning
- behov av investeringar i kostasam utrustning av typ precisions alkometer
- betydelsen av ett nytt polishus
- behovet av bibehållande av nuvarande dygnsbemanning
- bemanningssituationen och eventuella omstruktureringar inför 2015 för
optimal bemanningssituation
- polisens servicenivå för tryggande av medborgarnas behov

REGLEMENTET
§ 72

ANTECKNAS: § 19, § 27, § 50 och § 63 vid föregående möten
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FÖRSLAG: Styrelsen godkänner polismästarens förslag
BESLUT: Styrelsen beslöt att efter vissa förändringar godkänna förslaget
till nytt reglemente samt att fortsätta behandlingen av reglementet
under hösten 2014 (bilaga 1).
SPRÅKGRUPPEN INFORMERAR
§ 73

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
Personalen skall ges möjlighet att lämna synpunkter på språkgruppens rapport
inför nästa behandling av rapporten.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

INFÖR NÄSTA MÖTE

§ 74

FÖRSLAG: Nästa möte blir enligt kallelse när budgeten är klar att behandla.
1. Budget 2015
2. Språkgruppens rapport
3. Den höga olycksfrekvensen i den åländska trafiken behöver
behandlas vid ett senare styrelsemöte
BESLUT:

Beslut enligt förslag

ÖVRIGA FRÅGOR
Tillsättande av polismästare och styrelsens delaktighet i processen
Camilla Hägglund informerade om rekryteringsprocessen.
§ 75

FÖRSLAG: Styrelsen önskade att landskapsregeringen håller styrelsen
informerad om rekryteringsprocessen.
BESLUT:

§ 76

Beslut enligt förslag, styrelsen skall hållas informerad

Mötet avslutades kl. 11.30

JUSTERING AV DAGENS PROTOKOLL
FÖRSLAG: Justeras vid nästa möte
BESLUT:

Beslut enligt förslag
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Åke Mattsson
ordförande

Teijo Ristola
polismästare

