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Styrelsen för
ÅLANDS POLISMYNDIGHET
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PROTOKOLL

Datum

Fredag 16.1.2015

Plats och tid: Polishuset kl. 09.00 - 12.00
Närvarande:

Åke Mattsson
Annika Hambrudd
Kurt Forsman
Göte Winé
Bert Häggblom

ordförande
viceordförande
medlem
medlem
ersättare

Föredragande:

Maria Hoikkala

polismästare

Övriga närvarande: Camilla Hägglund 1-8§§

Sekreterare:

jurist vid LR

Olof Lindqvist

Protokolljustering: Protokollet justeras efter mötet.
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§1

Mötet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört.

JUSTERING AV PROTOKOLL
§2

Protokollet 10/2014 förklarades justerat efter genomgång.
Dagens protokoll förklaras justerat efter att ledamöterna beretts tillfälle att
kommentera och godkänna innehållet.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§3

Föredragningslistan godkändes och övriga ärenden behandlas i § 11.

REGLEMENTE FÖR ÅLANDS POLISMYNDIGHET
§4

BAKGRUND OCH FÖRSLAG:
Polismyndighetens reglemente har behandlats vid ett flertal polisstyrelsens
möten och styrelsen har i 24.6.2014 godkänt förslaget till ett nytt
reglemente, som är i kraft tillsvidare (bilaga 1). Vid samma möte har man
beslutat att fortsätta behandlingen av reglementet under hösten 2014. Ur
mötesprotokollen framkommer inte att reglementet skulle ha behandlats
under hösten 2014.
Föreslås att reglementet genomgås för att få antecknat eventuella slutliga
förändringar så att styrelsen kan fastställa reglementet.
BESLUT: En grupp tillsätts att utarbeta ett förslag till förändringar i
reglementet. Arbetsgruppen består av Maria Hoikkala, Camilla Hägglund,
Åke Mattsson och Kurt Forsman. Ett förslag till reglemente skall lämnas
in senast 31.5.2015.

SPRÅKFRÅGAN
§5

BAKGRUND OCH FÖRSLAG:
Styrelsen för Ålands polismyndighet har utsett en språkgrupp för att bereda
frågan om möjligheten att verka på svenska inom polismyndigheten.
Gruppen har lämnat sin rapport 23.6.2014 (bilaga 2). I rapporten upptas
problem samt lösningar vad gäller möjligheten att verka på svenska inom
Ålands polismyndighet. Kommissarie Olof Lindqvist har i sitt PM 1.7.2014
kommenterat arbetsgruppens rapport (bilaga 3). På den fastländska sidan har
Polisstyrelsen (POHA) tillsatt en arbetsgrupp för språklig polisservice som
gett ut sin slutrapport 31.10.2014. Även Folktinget har aktiverats i ärendet. I
polismyndigheten har man gått diskussioner med Polisyrkeshögskolan,
Högskolan på Åland och Polishögskolan i Sverige om framtida utbildningar
på svenska. En mer strukturerad bild över nödvändiga utbildningar och
förverkligande av dem är under arbete. Även kostnadsfrågorna måste
utredas.
Föreslås att rapporterna gås igenom och antecknas för att få en
helhetsuppfattning om vad som föreslagits, förverkligats och vad som ännu
bör åtgärdas. Det är skäl att ha en kontinuerlig uppföljning av saken i
styrelsens kommande möten.
BESLUT: Eftersom språkgruppens ordförande inte var på plats beslöts att
ärendet återremitteras till nästa möte för närmare presentation.
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TILLGÄNGLIGHETEN TILL POLISSERVICE
§6

BAKGRUND OCH FÖRSLAG:
Polisens växel har förflyttats att skötas från Landskapsregeringen och växeln
är öppen 8-16.15. Enligt Landskapsregeringen har man fått klagomål över
att polisen inte kan nås. Till polisen har kommit endast några få
kommentarer, närmast har det varit oklarheter i vilka fall man kan ringa
nödnumret. Från polismyndighetens sida uppfattar man att arrangemanget är
bra i och med att belastande ”onödiga” samtal speciellt kvälls- och nattetid
har minskat och polismännens arbetsinsats kan fokuseras på polisarbetet.
Polisen är fortfarande t illgänglig 24/7, men det kan råda en viss osäkerhet
bland medborgarna när man kan ringa Alarmcentralen. På polisens hemsida
kan man göra brottsanmälan, lämna in tips och på hemsidorna finns också
olika kontaktuppgifter och allmän information som hör till polisens
verksamhet.
Föreslås att större ändringar i polisväxelsystemet inte görs, utan
polismyndigheten i stället utvecklar hemsidan ytterligare och kommer ut
med information om i vilka fall polisen kan kontaktas utanför tjänstetid.
DISKUSSION: Konstaterades att information om polisens förändrade
tillgänglighet bör komma allmänheten till kännedom, t.ex. om i vilka
situationer man kan ringa 112 och vilken service erbjuds via nätet. Det är
viktigt för den allmänna tryggheten att polisen är lättillgänglig. Vidare
konstaterades att telefonväxeln dagtid fungerar tillfredställande, däremot
anser styrelsen att det bör utredas förutsättningar för en telefontid även
utanför kanslitid. En utredning om allmänhetens syn på polisservicens
tillgänglighet kunde göras.
BESLUT: Polismyndigheten förbättrar informationen gällande situationer
där man kan ringa nödnumret och sörjer för en fungerande och informativ
hemsida. En uppföljning av polisens tillgänglighet görs i höst.

INFORMATION OM ANVISNINGAR OCH DIREKTIV
§7

BAKGRUND OCH FÖRSLAG:
Polismästaren har tillsammans med jurist Camilla Hägglund kommit överens
om att gå igenom de anvisningar och direktiv som gäller polismyndigheten.
En lista över anvisningar och direktiv som skall åtgärdas eller uppdateras
kommer att göras ännu under januari månad.
Föreslås att information om anvisningar och direktiv tas till behandling i
styrelsens kommande möten efter att listan och uppdateringarna har gjorts.
BESLUT: Ärendet bordläggs till nästa möte.

FÖGLÖKONTORET
§8

BAKGRUND OCH FÖRSLAG:
Föglö-kontorets stängning har behandlats i styrelsens föregående möte
14.11.2014, då ärendet återremitterades. Polismyndigheten har gjort en
ytterligare utredning bl.a. om möjligheten att upprätta polisens nätverk samt
möjligheterna att överföra tillståndsuppgifter att utföras i Föglö-kontoret
(bilaga 4). Ur utredningen framkommer att upprättande av polisens nätverk
skulle orsaka omfattande årskostnader för myndigheten och att det inte finns
sådana direkta tillstånds- eller kontorsuppgifter som kan överföras att skötas
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på distans.
På basen av de synpunkter som framförts i utredningen föreslås att Föglökontoret stängs. En utredning av någon typ av samservice t.ex. med
kommunkansliet kunde göras.
DISKUSSION: Konstaterades att det är viktigt med polisiär närvaro i
skärgården och att de som bor där har möjlighet att erhålla service. Däremot
är det inte försvarligt att upprätthålla ett poliskansli i Föglö med beaktande av
den låga besöksfrekvensen och dyra administrativa kostnader. Det inte
ändamålsenligt för polisens att försöka utlokalisera verksamhet till Föglö
enbart för att kontoret skall finnas kvar. Även säkerheten för anställda och
datasystemen måste beaktas.
Skärgårdens representant framförde att ett beslut att avveckla Föglökontoret
inte står i paritet med regeringsprogrammet och att beslutet minskar
tillgängligheten till service i skärgården och att arbetsplatser i skärgården
minskar.
BESLUT: Föglökontoret dras in och landskapsregeringen meddelas om detta
för att bereda tillfälle att med den övriga förvaltingen utreda om det finns
andra verksamheter som kan samordnas och förverkligas i Föglö.
Polismyndigheten utreder möjligheterna till möjlig samservice i skärgården
via kommunkanslierna.
POLISENS GRAFISKA PROFIL
§9

BAKGRUND OCH FÖRSLAG:
Landskapsregeringen tillsatte 26.2.2013 en arbetsgrupp med uppgift att se
över den åländska profilen för polismyndigheten. Arbetsgruppen föreslog
att en ny logotype, ett typsnitt och en grafisk manual skall tas fram och i
bruk (bilaga 5). Behovet av polisens grafiska profil har aktualiserats igen
och det har framkommit att det eventuellt genom en tilläggsbudget finns
även medel för att påbörja arbetet.
Föreslås att man skrider till behövliga åtgärder för att utreda möjligheterna
att skapa en grafisk profil för polisen (logotype, typsnitt och grafisk
manual).
BESLUT: Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Maria
Hoikkala, Annika Hambrudd och Camilla Hägglund att arbeta vidare med
frågan. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram en grafisk profil för
polismyndigheten i enlighet med arbetsgruppens förslag.

TILLÄGGSBUDGET
§ 10

FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen godkänner tilläggsbudget 3 (25 000 euro).
Tilläggsbudgeten har behandlats i Lagtingets finans- och näringsutskott
8.1.2014. Till tilläggsbudgeten har bidragit bl.a. kostnader i samband med
Alarmcentralens
Merlot
Pro-applikation
och
byggandet
av
anmälningsmottagningen. Det kan dock tilläggas att polismyndighetens
inkomster ökade med 67 000 euro mer än beräknat.
BESLUT: Styrelsen beslöt att tilläggsbudgeten godkänns.
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ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 11

Ärenden till nästa möte:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentation av språkgruppens rapport
Information om anvisningar och direktiv
Internutbildning om självstyrelsens lagstiftningsområden
Presentation av OPSI-gruppens verksamhet
Budgetplanering 2016

MÖTETS AVLUTANDE
§ 12

Mötet avslutades kl.12.00

