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PROTOKOLL

Datum:

Fredag 23.10.2015

Plats och tid:

Polishuset i Mariehamn kl. 09.00 - 11.00

Närvarande:

Åke Mattsson
Annika Hambrudd
Kurt Forsman
Peggy Smulter
Göte Winé

ordförande 68 - 76 §
viceordförande
medlem 70 - 76 §
medlem
medlem 65 - 72 §

Föredragande

Maria Hoikkala

polismästare

Frånvarande:

Lotta Wickström

medlem

Övriga närvarande:

Camilla Hägglund
Maria Nygård

jurist LR
personalrepresentant

Sekreterare:

Olof Lindqvist
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 65

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:

Beslut enligt förslag

PROTOKOLL
§ 66

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT:

Beslut enligt förslag

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE OCH ÖVRIGA FRÅGOR
§ 67

Meddelande om övriga ärenden.
FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:

Beslut enligt förslag

POLISMÄSTAREN INFORMERAR
§ 68

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.
Budgetuppföljningen för år 2015 har varit problematisk pga. nytt
ekonomisystem. På basen av de rapporter som man fått kan man utläsa att
budgeten har följts. Polismyndigheten inkom med ett förslag till tilläggsbudget
3.8.2015. I tilläggsbudgeten äskades om ett anslag om 35 000 euro som bestod
av pensionskostnader (25 000 euro) och ökade kostnader för tolk- och
specialtjänster (10 000 euro). Flytten av funktionerna till två hus kommer att
orsaka kostnader som man inte kunnat förutspå vid budgeteringen, men de
kommer att hållas på skälig nivå. Två polismän har i september lämnat
myndigheten för att jobba på fastlandet. Sju tillfälliga tjänster har förlängts till
slutet av året tack vare s.k. praktikantpengar som Polisstyrelsen tilldelade
polismyndigheten.
Polis 2012 organisationsreformens deadline var 1.10.2015, då den slutliga
organisationsmodellen trädde i kraft. En övergångsperiod krävs för att kunna
behandla pågående ärenden samt fördela inkommande nya ärenden. Arbetet
med att organisera verksamheten på det mest effektiva sättet är kontinuerligt
och fortsätter ännu under hösten och våren 2016, men de stora riktlinjerna har
fastställts.
Barnahusmodellen har utvärderats av Christian och Eva Diesen och
slutrapporten offentliggörs i utvärderingstillfället 27.10.2015.
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Planeringen av polishusets tillbyggnad har fortsatt med regelbundna månatliga
möten där man gått igenom ritningar. Personalen har involverats till en del och
planeringen fortsätter.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

REGLEMENTE FÖR POLISMYNDIGHETEN
§ 69

Polismästaren presenterar utkastet till det nya reglementet. Utkastet har tidigare
skickats för kommentarer åt de övriga i arbetsgruppen, dvs. Åke Mattsson och
Kurt Forsman. Reglementet kommer att kompletteras med detaljerade
arbetsordningar.
FÖRSLAG: Styrelsen för bekantar sig med reglementet och godkänner
reglementets struktur. Det slutliga reglementet fastställs vid styrelsens följande
möte.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

POLISENS GRAFISKA PROFIL
§ 70

En offertförfrågan skickades till reklambyråerna på Åland med sista datum
för anbud 23.10.2015.
FÖRSLAG: Arbetsgruppen (Hägglund, Hambrudd, Hoikkala) kontaktar de
företag som skickat anbud.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

BUDGET 2016
§ 71

Budgetförslaget har skickats in i augusti, men information om budgetramen har
inte inkommit.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

Styrelsen ger polismästaren i uppdrag att kontakta
landskapsregeringen i frågan.

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING
§ 72

Ett seminarium för svenskspråkig utbildning arrangerades i Raseborg 12 –
13.10.2015. Polismästaren redogör för vad som framkom under seminariet.
Nätutbildningens arbetsgrupp Hägglund och Hoikkala ordnade ett gemensamt
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videomöte med Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan 20.8.2015. På
mötet diskuterades nätkursens innehåll och genomförande. Planeringen pågår,
men kostnadsfrågan måste lösas.
FÖRSLAG: Styrelsen tar ställning till kostnadsfördelningen
BESLUT:

Styrelsen ger polismästaren i uppdrag att
kontakta landskapsregeringen i frågan.

ALARMCENTRALEN
§ 73

Rekryteringen av ny alarmmästare avbröts på grund av att man inte fann
lämpliga sökanden som uppfyllde tjänstens kravprofil. Alarmcentralen har varit
utan alarmmästare sedan 1.10.2015. På initiativ av Landskapsregeringen och
Mariehamns räddningsverk har polismyndigheten påbörjat planeringen av
alternativa lösningar. Polismästaren redogör för alternativen till organisering av
Alarmcentralen.
FÖRSLAG: Styrelsen tar ställning till alternativen.
BESLUT:

Styrelsen bedömer att polismyndigheten kan
gå vidare med den föreslagna lösningen och
att skriva ett samarbetsavtal med
Mariehamns räddningsverk.

ÖVRIGA FRÅGOR
§ 74

FÖRSLAG: Inga övriga frågor han anmälts.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

NÄSTA MÖTE
§ 75

FÖRSLAG: Fredagen den 11 december kl. 10 i polishuset.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

MÖTETS AVSLUTANDE
§ 76

Mötet avslutades kl. 11.00

Åke Mattsson
ordförande

Maria Hoikkala
föredragande
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