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Styrelsen för
ÅLANDS POLISMYNDIGHET

nr 9/2014

__________________________________________________________________________
PROTOKOLL

Datum

onsdag 20 augusti 2014
paragraf nr 85-92

Plats och tid

polishusets
konferensrum
kl. 14.00 - 16.30

Närvarande

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

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem

Föredragande

Lars-Ole Styrström

polismästarens
ställföreträdare

Frånvarande

Annika Hambrudd

vice ordförande

Övriga närvarande

Camilla Hägglund
Katarina Wiljanen
Benjamin Fellman

jurist vid LR
budget handläggare
budget handläggare

Sekreterare

Olof Lindqvist

Protokolljustering

Protokollet justeras vid nästa möte

__________________________________________________________________________
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 85

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:

Konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

JUSTERING AV PROTOKOLL
§ 86

FÖRSLAG: Protokoll 8/2014 justeras
BESLUT: Protokoll 8/2014 justerat enligt bilagt förslag med vissa
ändringar.

FÖTREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 87

Meddelande om övriga ärenden
1. Tilläggsbudget för 2014 enligt bilaga 5.
FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. Tilläggsbudget för 2014
behandlas under övriga frågor.
BESLUT: Beslut enligt förslag.

BUDGET 2015
§ 88

Fortsatt behandling av budgetförslaget för 2015.
Bilagor 1-4 presenteras som förslag till budget för polismyndigheten 2015
FÖRSLAG: Styrelsen omfattar förslaget.
BESLUT: En majoritet av styrelsen beslöt omfatta bilagorna 1-4 utan ändringar.
Textdelen i bilaga 3 beslöts om mindre ändringar och tillägg innan
budgetförslaget för Ålands polismyndighet godkändes av en majoritet av
styrelsen.
Medlem Peggy Smulter reserverade sig mot delar av budgetförslaget enligt
bifogad reservation, bilaga 4.

POLISMÄSTARENS STÄLLFÖRETRÄDARE INFORMERAR
§ 89

Styrelsen informerades om:
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- polisinsatsen vid Tips-ettan och behovet av personella resurser vid den typen
av arbetsuppgifter som polisen är satt att utföra
- ungdomsfylleriet som upplevs ha minskat
- ett antal svåra trafikolyckor detta år
- brottsanmälningarna på samma låga nivå som 2013
- färre bostadsinbrott hittills detta år
- utbildning på svenska för special-verksamhet
BESLUT:

Informationen antecknas till kännedom.

INFÖR NÄSTA MÖTE
§ 90

FÖRSLAG: Nästa möte den 1 oktober kl. 09.30
Språkfrågan
BESLUT:

Beslut enligt förslag

ÖVRIGA FRÅGOR
§ 91

1. Tilläggsbudget för 2014 enligt bilaga 5.
Ålands polismyndighet anhåller om en tilläggsbudget om 45 000 € för 2014.
- I samband med ett stort polisiärt ingripande i juli har Ålands polismyndighet
fått oförutsedda kostnader om ca 20 000 euro, främst i form av
personalkostnader, som kan påverka budgetresultatet för 2014.
- Under tiden 21.3 - 21.09.2014 har en tillfällig alarmoperatör anställts. Syftet
med detta är att frigöra personal inom alarmcentralen för att försöka
färdigställa alarmsystemet "Merlot Pro".
Kostnaden beräknas till ca 25 000 euro.
Ansökan om tilläggsbudget skall vara avdelningen tillhanda senast 20.08.2014.
BESLUT: Styrelsen omfattade myndighetens anhållan om tilläggsanslag
enligt bilaga 5. Ärendet behandlades direkt efter 87§ och förklarades
omedelbart justerat.

MÖTET AVSLUTAS
§ 92

Mötet avslutas kl. 16.30
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JUSTERING AV DAGENS PROTOKOLL
FÖRSLAG: Protokollet justeras vid nästa möte.
BESLUT:

Åke Mattsson
ordförande

Beslut enligt förslag.

Lars-Ole Styrström
ställföreträdande polismästare

