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Styrelsen för
ÅLANDS POLISMYNDIGHET

nr 8/2014

__________________________________________________________________________

PROTOKOLL 8

Datum

onsdagen den 13 augusti 2014
paragraf nr 77-84

Plats och tid

polishusets
konferensrum
kl. 09.00 - 12.00

Närvarande

Åke Mattsson
Annika Hambrudd
Göte Winé
Kurt Forsman
Peggy Smulter

ordförande
vice ordförande
medlem
medlem
medlem

Föredragande

Lars-Ole Styrström

polismästarens
ställföreträdare

Frånvarande

Lotta Wickström-Johansson

medlem

Övriga närvarande

Camilla Hägglund
Katarina Wiljanen
Maria Nygård

jurist vid LR
budget handläggare
personalens representant

Sekreterare

Olof Lindqvist

Protokolljustering

Vid nästa möte

__________________________________________________________________________
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 77

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:

Enligt förslag

JUSTERING AV PROTOKOLL
§ 78

FÖRSLAG: Protokoll 7/2014 justeras
BESLUT: Protokollet konstaterades justerat

FÖTREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 79

Meddelande om övriga ärenden
FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns.
BESLUT: Dagens föredragningslista godkändes med tillägget att Camilla
Hägglund informerar om läget vid alarmcentralen och om hur anställningen av
ny polismästare framskridit.

BUDGET 2015
§ 80

FÖRSLAG: Enligt bilagor 1-9
BESLUT: Efter att styrelsen tagit del av information från myndigheten
beslöts att arbetet med budgetberedningen 2015 skall slutföras med särskild
prioritering för:
- Tillgänglighet och god service
- Det preventiva arbetet med ungdomar
- Arbetet mot våldet i nära relationer
- Utredningstiderna beträffande våldet mot barn ska förkortas
- Polisnärvaron i skärgården skall upprätthållas.
- Utredningsgruppen som arbetar med bl.a. våldet mot barn skall få lämpliga
lokaler
- Trafiksäkerhetsarbetet med fokus på den höga olycksstatistiken
- Samarbetet med andra myndigheter skall intensifieras.
- Förutom en budget i balans diskuterades en budget med angelägna
investeringar.
- Ärendet bordlades och tas till behandling för beslut vid nästa styrelsemöte.
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POLISMÄSTARENS STÄLLFÖRETRÄDARE INFORMERAR
§ 81

Informationen berörde i huvudsak paragraf 80, budgetarbetet.

INFÖR NÄSTA MÖTE
§ 82

FÖRSLAG: Fortsatt budgetbehandling av budget 2015 vid möte
den 20 augusti kl. 14.00
BESLUT:

Beslut enligt förslag

ÖVRIGA FRÅGOR
§ 83

Camilla Hägglund informerade om läget vid alarmcentralen och om hur
anställningen av ny polismästare framskridit.

BESLUT: Informationen antecknades till kännedom.

MÖTET AVSLUTAS
§ 84

Mötet avslutas kl. 12.05

JUSTERING AV DAGENS PROTOKOLL
BESLUT:

Åke Mattsson
ordförande

Justeras vid nästa möte.

Lars-Ole Styrström
polismästarens ställföreträdare

