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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 13

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Beslut enligt förslag

PROTOKOLL
§ 14

FÖRSLAG: Protokoll nr. 1 genomläses och protokoll nr. 2 justeras
omedelbart efter mötet.
BESLUT: Protokoll 2 justeras omedelbart efter mötet

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 15

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT: Beslut enligt förslag

INFORMATION OM OPSI-GRUPPENS VERKSAMHET
§ 16

Äldre konstapel Tommy Thörnroos presenterar OPSI-gruppens
verksamhet.
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom
BESLUT: Beslut enligt förslag.

POLISMÄSTAREN INFORMERAR
§ 17

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör polismyndigheten.
BUDGET
Bokslutet för 2014 förväntas bli klart inom mars. Beträffande budgetåret
2015 finns inget avvikande att rapportera. Planeringen av det nya polishuset
fortgår programenligt, en nödvändig stadsplaneändring är under beredning
där beslut väntas i maj.
PERSONAL
Personalresurserna är på nöjaktig nivå med beaktande av budgeten.
Två poliser har bytt tjänst och flyttat från distriktet. Myndigheten försöker
bibehålla nuvarande personalstyrka åtminstone året ut. Polisens reform
”Polis 2012” är i slutskedet och planeras vara klar under mars 2015.
UTBILDNING
Grundutbildningen är tillfredsställande, fem studerande från Åland studerar
vid Polisyrkeshögskolan för polisens grundexamen. En svenskspråkig
befälsutbildning är planerad vid polisyrkeshögskolan med början av år
2016. Utbildningen är nödvändig för myndigheten med beaktande av
förväntade pensionsavgångar. Problematiken med svenskspråkig
fortbildning för polismän kvarstår, men diskussioner om ändamålsenliga
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lösningar förs på flera nivåer, huvudsakligen direkt med
polisyrkeshögskolan, men problemen har behandlats även på ministernivå i
riket.
REGISTER
Översättning till svenska av register som berör polisen fortgår. Ytterligare
register kommer att bli översatta och även en del nätkurser har översatts.
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom
BESLUT: Beslut enligt förslag
SPRÅKFRÅGAN
§ 18

Ordförande för språkgruppen presenterar en kort sammanfattning över
språkproblem inom polismyndigheten med anledning av den enkät man
genomfört och redogör för vissa lösningar.
FÖRSLAG: Utgående från diskussioner under mötet beslutar styrelsen om
vidare åtgärder för att säkerställa att alla delar av myndighetens verksamhet
fungerar på svenska.
BESLUT: Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet eftersom språkgruppens
ordförande inte kunde närvara på mötet pga. force majeure.

INFORMATION OM ANVISNINGAR OCH DIREKTIV
§ 19

Polismyndigheten har fått en sammanställning över de direktiv och
anvisningar som Polisstyrelsen i fastlandet har utfärdat. Polismästaren har
tillsammans med jurist Camilla Hägglund, överkommissarie Lars-Ole
Styrström och överkonstapel Benjamin Fellman gått igenom handlingarna
och gjort en tabell över vilka anvisningar och direktiv som kan tillämpas
direkt, vilka behöver preciseras av landskapsregeringen och vilka som
eventuell antas internt i polismyndigheten. Största delen av anvisningarna
och direktiven finns på svenska och polismyndigheten har informerat
Polisstyrelsen om de anvisningar och direktiv som skall översättas. Arbetet
fortsätter under våren bara de svenska översättningarna kommer.
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom och följer
med processen.
BESLUT: Beslut enligt förslag.

INTERN UTBILDNING INOM DET ÅLÄNDSKA LAGSTIFTNINGSOMRÅDET
§ 20

Undervisningen i Polisyrkeshögskolan är anpassad för poliser från hela
landet. I Polisyrkeshögskolan har getts undervisning i Ålands självstyrelse
åt alla svenskspråkiga studeranden. Studeranden från Åland har dessutom i
samband med trafikundervisningen upplysts om särdragen gällande den
åländska trafiklagstiftningen. Specialutbildning som gäller specifikt det
åländska lagstiftningsområdet har inte getts åt övrig polismyndighetens
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personal.
FÖRSLAG: Polismästaren utreder förutsättningarna för att erhålla
utbildning inom det åländska lagstiftningsområdet.
BESLUT: Beslut enligt förslag.
VERKSAMHETSMÅL FÖR POLISMYNDIGHETEN 2015 OCH BUDGET 2016
§21

Polismyndighetens tema för år 2015 är barn och ungdom. I polissektorns
verksamhet prioriteras särskilt arbetet mot narkotika, arbetet mot våld i nära
relationer samt övrigt brottsförebyggande arbete särskilt inom området barn
och ungdom. Inom trafiksäkerhetsarbetet läggs fokus på att minimera risken
för olyckor. Inom tillståndsförvaltningen betonas vikten av att erbjuda
allmänheten service av hög kvalitet, en god tillgänglighet samt snabb och
korrekt handläggning av tillståndsärenden. Alarmcentralen strävar till att
erhålla en hög driftsäkerhet med kompetent personal.
En skild operativ plan med nyckeltal är under bearbetning.
Ramen och anvisningarna för budgeten 2016 ges förmodligen först i juni,
men den preliminära planeringen för år 2016 påbörjas av polismyndighetens
stab under mars-april.
FÖRSLAG:
Genomförandet
av
polismyndighetens
allmänna
verksamhetsmål för år 2015 fastställs. Budgeten 2016 behandlas i ett senare
skede efter att processen har påbörjats.
BESLUT: Beslut enligt förslag.

ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 22

Inga övriga ärenden.

NÄSTA MÖTE
§ 23

Nästa möten hålls
 Fredag 20.3.2015 kl. 9.00
 Fredag 24.4.2015 kl. 9.00
 Fredag 29.5.2015 kl. 9.00
I nästa möte 20.3.2015 behandlas bl.a. följande:
- Budget 2016 med tillhörande ärenden
- Internutbildning
- Språkfrågan
- Presentation av ungdomspolisens verksamhet
- Skärgårdspolisverksamhet
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MÖTET AVSLUTAS
§ 24

Mötet avslutades kl. 11.03.

PROTOKOLLJUSTERING
FÖRSLAG: Protokollet förklaras justerat.
BESLUT: Protokollet förklaras justerat efter genomgång.

Åke Mattsson
ordförande

Maria Hoikkala
föredragande
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