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Plats och tid: Polishuset kl. 09.00 - 11.05 
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 

§ 25 FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

BESLUT: Beslut enligt förslag. 

 

 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
 

§ 26 FÖRSLAG: Protokollet justeras efter mötet. 

 

BESLUT: Beslut enligt förslag. 

 

 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

 

§ 27 FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns. 
 

BESLUT: Beslut enligt förslag. 

 

 

PRESENTATION AV UNGDOMSPOLISVERKSAMHETEN 

 

§ 28 Äldre konstapel Nicolai Båsk presenterar ungdomspolisverksamheten. 
 

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till 

kännedom  

 

BESLUT: Beslut enligt förslag 

 

POLISMÄSTAREN INFORMERAR 

 

§ 29 Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör polismyndigheten. 

 

Beträffande ekonomin har bokslutet ännu inte kommit för år 2014 och 

ekonomirapporter för år 2015 finns inte ännu att få.  

   

Planeringen av sommarens resurser försvåras pga. semestrar, föräldra- och 

alterneringsledigheter. 

 

Arbetet med nya lokaler för polisen framskrider enligt plan. 

  

Justering av polisens struktur och hur arbetet skall fördelas pågår internt inom 

myndigheten. 

 

 Frågan om polisens deltagande i ÅDA (Ålands digitala agenda) diskuterades.  

  

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.  

 

 BESLUT: Beslut enligt förslag. 
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BUDGET 2016 MED TILLHÖRANDE ÄRENDEN 

 

§ 30 Polismästaren presenterar preliminära planer i anknytning till budgeten för år 

2016.  

 

 Närmare anvisningar gällande budgeten har ännu inte kommit. Myndigheten 

strävar till att hålla åtminstone de nuvarande personalresurserna. Resurserna 

planeras också med tanke på temaområdena, som för år 2016 inte ännu är 

fastställda. Fortsatt ungdomspolisverksamhet kräver resurser även i 

fortsättningen, dessutom kan planer i anknytning till våld i nära relationer 

kräva tilläggsresurser. Anskaffningsförslag kommer att begäras av grupperna, 

bl.a. är polismyndigheten i behov av en ny polisbil.  

 

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.  

 

BESLUT: Beslut enligt förslag. 

 

 

SPRÅKFRÅGAN 
 

§ 31 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 konstaterar att situationen är mycket bättre än vad den 

varit vid tidpunkten för språkgruppens slutrapport. Speciellt inom 

polisförvaltningen har man strävat till att arbeta fram handlingar, blanketter 

och datasystem på svenska. Man kan konstatera att det är främst andra 

myndigheters system som inte fungerar på svenska och det skall 

landskapsregeringen uppmärksammas om vid vidare diskussioner med rikets 

representanter.  

 

Anvisningar som saknas på svenska som gäller finsk lagstiftning har listats 

av myndigheten. Detta har påtalats och anvisningar på svenska har utlovats 

inom kort. Landskapsregeringen uppmärksammas att anvisningar och 

polisens blanketter i anknytning till den åländska behörigheten ofta har en 

fördröjning. 

 

Gällande de gemensamma datasystemen kan konstateras att de nya fungerar 

på både finska och svenska. 

 

Styrelsen beslutar vidare att behörighetskraven gällande polismäns 

språkkunskaper i svenska behöver klarläggas. Polismästaren utreder saken 

vidare. 
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INTERN UTBILDNING 

 

§ 32  Polisstyrelsen diskuterade i sitt förra möte 27.2 möjligheten att arrangera 

utbildning i frågor som särskilt berör Åland och det beslöts att polismästaren 

utreder förutsättningarna för att erhålla utbildning inom det åländska 

lagstiftnings- och behörighetsområdet. Polismästaren har diskuterat saken med 

Polisyrkeshögskolan och utbildningen kunde eventuellt genomföras som en 

nätkurs i samarbete med polismyndigheten, Polisyrkeshögskolan och 

Högskolan på Åland. Nätkursen kunde utföras av både Polisyrkeshögskolans 

studerande, men också av polismyndighetens personal. Kostnadsfördelningen 

måste utredas, men kursen kan skapas på Polisyrkeshögskolans läroplattform. 

 

FÖRSLAG: Kostnadsfördelningen utreds och planeringen av nätkursen 

påbörjas. 
 

BESLUT: Beslut enligt förslag. Polismästaren utreder kostnadsfördelningen. 

 

 

SKÄRGÅRDSPOLISVERKSAMHET 

 

§ 33  I diskussionerna angående stängningen av Föglö kontoret diskuterades 

möjligheten att samarbeta med kommunkanslierna i eventuella 

tillståndsärenden. Dessutom diskuterades patrullering ute i skärgården. 

Polismästaren presenterar möjligheter till effektivare 

skärgårdspolisverksamhet. 

 

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom 

 

BESLUT: Polismästaren fortsätter beredandet av eventuellt samarbete. 

 

ALARMCENTRALEN 
 

§ 34  Polismästaren har skickat till styrelsens medlemmar ett PM gällande 

Alarmcentralen. Till alarmcentralen kopplas ett stort antal alarm som man inte 

debiterar för, men vilka orsakar kostnader för myndigheten. Dessa alarm 

borde ses över och överenskommas om lämpliga avgifter. Dessa avgifter skall 

presenteras för Landskapsregeringen för att upptas i beslutet om polisens 

avgiftsbelagda prestationer senast år 2016. 

 

FÖRSLAG: Avgifterna ses igenom och ett förslag till debitering görs av t.f. 

alarmmästaren i samarbete med polismästaren. Beträffande olika typer av 

alarm som är kopplade till alarmcentralen behöver detta utredas för att se 

över vad som hör till det allmänna och vad som eventuellt kan skötas av det 

privata. 

 

BESLUT: Beslut enligt förslag. 

 

 

UTREDNINGSTIDER 

 

§ 35 Vid mötet 27.2. väcktes frågan om utredningstiderna gällande utredning av 

brott mot barn och ungdomar. Polismästaren presenterar statistik i anknytning 

till utredningstiderna. 
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FÖRSLAG: För att få detaljerad statistik krävs mycket manuellt arbete vid 

genomgång av registren. En utvärdering av Barnahusmodellen kommer att 

göras under april-augusti, då material gällande bl.a. ovannämnda 

utredningstider kommer att gås igenom. Därmed föreslås att frågan bordläggs 

tills utvärderingen blivit klar.  

 

BESLUT: Beslut enligt förslag. 

 
ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

§ 36 Inga övriga ärenden. 

 

NÄSTA MÖTE 

 

§ 37 Nästa möte hålls fredagen 22.5.2015 kl. 09.00. 

 

 

MÖTETS AVSLUTANDE 
 

§ 38 Mötet avslutades kl. 11.05. 

 

 

JUSTERING AV PROTOKOLL  

 FÖRSLAG: Protokollet förklaras justerat. 

 BESLUT: Protokollet förklaras justerat efter genomgång. 

 

 


