
1

Styrelsen för
ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 4/2015

________________________________________________________________________

PROTOKOLL

Datum Fredag 22.5.2015

Plats och tid: Polishuset kl. 09.00 - 10.45

Närvarande: Åke Mattsson ordförande
Annika Hambrudd viceordförande
Lotta Wickström-Johansson medlem
Peggy Smulter medlem

Frånvarande: Göte Winé medlem
Kurt Forsman medlem

Föredragande: Maria Hoikkala polismästare

Maria Nygård personalrepresentant

Övriga närvarande: Camilla Hägglund jurist vid landskapsregeringen

Sekreterare: Olof Lindqvist

________________________________________________________________________
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 39 FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

 BESLUT: Ordföranden öppnade mötet och önskade alla välkomna.
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört med
beaktande av antalet närvarande.

PROTOKOLL

§ 40 FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

 BESLUT: Beslut enligt förslag

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 41 FÖRSLAG:  Föredragningslistan godkänns.

 BESLUT: Föredragningslistan godkändes utan anmälan om övriga ärenden.

POLISMÄSTAREN  INFORMERAR

§ 42 Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör polismyndigheten.

Myndigheten har hållit sig inom den givna budgetramen. Sommarens
arbetsturer är planerade och trots mindre personal finns det en acceptabel
täckning. Viss övertid kommer dock att bli svår att undvika speciellt vid
sommarveckosluten.

De anmälda brotten har hållits på en relativt konstant nivå. En liten ökning
har dock skett beträffande brotten mot liv och hälsa, främst misshandel
och skadegörelser, vilket inverkar med ökat utredningsbehov och resurser
för detta.

Planeringen av tilläggsutrymmen väntar på att beslutet om byggnadsrätten
vinner laga kraft. Besvärstiden går ut 25.5.2015. Grannfastigheten på
Strandgatan 25 kommer att rivas, vilket innebär att de förhörsutrymmen
som polisen har hyrt måste ersättas.

Diskussioner förs om att överföra Alarmcentralen till Räddningsverket,
eftersom verksamheten har ett närmare samband med räddningsverksamheten
än med polisverksamheten.

Arbetet med förändringar i reglementet kommer att påbörjas när
justeringarna i nuvarande organisation har skett (under juni månad).
Reglementet presenteras för styrelsen i höst.

Genomgången av föreskrifter och anvisningar fortsätter enligt plan.

Polismännens språkkunskaper i svenska har utretts. Språkkunskaperna
grundar sig på språkintyg eller studentexamensvitsord. Inom
landskapsregeringen förbereds en språkpolicy där även
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språkkunskapskraven för hela landskapsförvaltningens del kunde tas upp.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslut enligt förslag.

BUDGET 2016

§ 43 Polismästaren redogör för grunderna för budgetförslaget för år 2016 samt
föreslagna temaområden.

DISKUSSION: Strävan är att upprätthålla de resurser som finns i
nuläget. Med tanke på pensionsavgångar under de närmaste fem åren behöver
också behovet av personaltillskott för att fylla dessa planeras väl. Som
temaområden lyftes fortfarande barn och ungdom, våld i nära relationer och
bekämpning av narkotika. Ungdomspolisen har som ett projekt kommit bra
igång och besöksfrekvensen visar att ungdomspolisernas närvaro på nätet,
speciellt på facebook, uppskattas. Polisen bör fortsätta med denna verksamhet
för att upprätthålla och öka kontakten med ungdomar. Ungdomspolisens,
fältpatrullernas och narkotikagruppens insats i bekämpning av narkotika kan
ytterliga förstärkas genom ökat samarbete. Våld i nära relationer föreslogs vara
ett temaområde med tanke på att projektet om kvinnofrid pågår. I övrigt
konstaterades att verksamhetsplanen för de olika avdelningarna innehåller
också ytterliga tyngdpunktsområden och nyckeltal för verksamheten.

Styrelsen berörde även allmänt olika prioriteringsområden för framtiden.
 En utbyggnad av digitala tjänster är en förutsättning för att tillgodose
 allmänhetens framtida krav på tillgänglighet. Vikt bör läggas vid att öka
 polisens närvaro och synlighet i människors vardagsmiljöer. Eftersom en
 väsentlig del av befolkningen  upplever att antalet brott ökar bör polisen
 förmedla kunskap om brottslighet och om polisens brottsförebyggande
 verksamhet. Frågan om internetspaning för att söka s.k. nätpedofiler och även
 sådana som i realtid köper sexuella övergrepp på barn togs också upp. Frågan
 är viktig men fordrar resurser med specialkunskap på området.

 Personalkostnaderna utgör ca 82 % av hela budgeten. Beträffande större
 anskaffningar under år 2016 behövs en ny polisbil, men också
 specialutrustning för vissa områden. Vissa kostnader ser ut att stiga, bl.a.
 tolkningskostnaderna.

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom i det  här
 skedet. Styrelsen beslutar om budgetförslaget vid nästa möte efter att närmare
 anvisningar om budgetprocessen har fåtts.

 BESLUT: Beslut enligt förslag. Polismästaren framställer dessutom ett utkast till
 budgetförslag med siffror och motivering som skickas till styrelsen.
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SPRÅKFRÅGAN

§ 44 Polismästaren redogör för svaret som kommit från inrikesministeriet i
anknytning till polismästarens memorandum som skickades 1.3.2015 till
inrikesminister Päivi Räsänens stab. Polismästaren redogör dessutom för
situationen gällande polisens hemsida.

DISKUSSION: Styrelsen behöver vara tydlig i språkfrågan och svaret från
inrikesministeriet tillfredsställer inte det verkliga behov som finns speciellt
i fråga om undervisningsmaterial och litteratur på svenska.

Polisens hemsida kommer äntligen att göras om med hjälp av Polisstyrelsen
(POHA) och Innofactor 10.6.2015. Polisstyrelsen kommer att stå för
kostnaderna av förändringarna, men polismyndigheten ser till att
hemsidorna uppdateras så att överflödig information tas bort och att
relevant information som hör till den åländska behörigheten tilläggs efter
hand.

 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

 BESLUT: Styrelsen konstaterade problem med den svenskspråkiga
 vidareutbildningen och att nödvändig kurslitteratur inte finns att tillgå på
 svenska. Styrelsen förutsätter att dessa frågor kommer att behandlas under
 mötet som är inplanerat med inrikesministeriet. Betonades även

                      vikten av att berörda politiker och tjänstemän även vid andra tillfällen lyfter
                      fram språkfrågan.

 Styrelsen omfattar det påbörjade arbetet med hemsidan i samarbete med
Polisstyrelsen (POHA).

POLISENS GRAFISKA PROFIL

§ 45 Arbetsgruppen, bestående av Annika Hambrudd, Camilla Hägglund och
Maria Hoikkala, har sammanträtt en gång och arbetet om polisens grafiska
profil pågår. Landskapsregeringens upphandlingsansvarige har kontaktats
för att få hjälp med offertförfrågningar.

Under mötet framkom att offertförfrågan går ut innan sommaren.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

 BESLUT: Beslut enligt förslag

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 46 Årsberättelsen för år 2014 diskuterades och en skrivning om styrelsens
uppdrag och dess arbete behöver finnas med i berättelsen. Även frågor som
styrelsen behandlat är av vikt i berättelsen.

BESLUT: Ordförande skriver ett utkast enligt diskussionen. Utkastet skickas
per mail till styrelsemedlemmarna för kommentarer.
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NÄSTA MÖTE

§ 47 Tidpunkten för nästa möte har inte fastslagits.

 FÖRSLAG: Nästa möte sammankallas när man fått närmare information om
 budgetprocessen. Höstens mötestider fastslås också vid nästa möte.

 BESLUT: Nästa möte planeras preliminärt till 12.6.2015 i hopp om att
 budgetprocessen framskridit.

MÖTETS AVSLUTANDE

§ 48 Mötet avslutades kl. 10.45

JUSTERING AV PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet förklaras justerat.

 BESLUT: Protokollet förklaras justerat efter genomgång.


