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personalrepresentant
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Olof Lindqvist
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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 77

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

PROTOKOLL
§ 78

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE OCH ÖVRIGA FRÅGOR
§ 79

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

Beslut enligt förslag.

POLISMÄSTAREN INFORMERAR
§ 80

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.
Landskapsregeringens budgetförslag för polismyndigheten är 5 867 000 euro,
vilket betyder en ökning om 115 000 euro jämfört med år 2015 budget.
Inkomsterna beräknas vara desamma som år 2015, dvs. 410 000 euro. I
förslaget har beaktats en fordonsinvestering om 105 000 euro. En fullmakt för
om och tillbyggnad av polishuset anhålls i budgetförslaget.
Polismyndigheten kommer 16.12.2015 att underteckna ett avtal med
Mariehamns räddningsverk gällande alarmcentralen. Polismästaren redogjorde
för innehållet i avtalet.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

Styrelsen omfattar polismästarens förslag beträffande
alarmcentralen samt konstaterar att polismästaren gjort ett gott
arbete med frågan. Styrelsen beslutar vidare att alarmcentralens
behov av långsiktiga operativa datasystem bör följas upp
kontinuerligt för att möta framtidens krav på bl.a. funktionalitet
och ekonomi. I övrigt beslut enligt förslag.

REGLEMENTE FÖR POLISMYNDIGHETEN
§ 81

Reglementet har behandlats i lednings- och samarbetsgruppen. Några
kommentarer gällande reglementet har inte inkommit. Polismästaren föreslår att
reglementet godkänns. Arbetet med arbetsordningarna har påbörjats.
FÖRSLAG: Reglementet för Ålands polismyndighet godkänns.
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BESLUT:

Beslut enligt förslag.

POLISENS GRAFISKA PROFIL
§ 82

Arbetsgruppen (Hägglund, Hambrudd och Hoikkala) träffade tre anbudsgivare
och beslöt att anta Samba Medias offert. Arbetet med polisens grafiska profil
har påbörjats och Samba Media inkommer med förslag till bl.a. logotype inom
när framtid.
FÖRSLAG: Styrelsen informeras om arbetets fortskridande vid följande möte.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

POLISENS HEMSIDA
§ 83

Polismyndighetens hemsida fungerar bra och material uppdateras och tilläggs
efter hand. Syftet är att göra hemsidan så informativ som möjligt och på så
sätt bidra till att också tillgängligheten förbättras.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

POLISENS TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten till polisservice diskuterades.
FÖRSLAG: Polismästaren föreslog att det görs en trygghetsundersökning för
att få information om allmänhetens syn på tryggheten i samhället
och möjligheten att få polisiär hjälp när så behövs.
BESLUT:

Styrelsen beslöt att en trygghetsundersökning skall göras i någon
form och att formen för detta utreds.

ANVISNINGAR OCH FÖRORDNINGAR
§ 85

Polismyndigheten har 10.11. fått en uppdaterad lista över Polisstyrelsens
(POHA) förordningar och anvisningar och man kan konstatera att det är endast
ett fåtal föreskrifter som inte är på svenska, av dessa är en stor del sådana som
inte direkt berör polismyndigheten. Polismyndighetens interna anvisningar skall
också gås igenom och uppdateras.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

Konstateras att arbetet med frågan fortsätter. I övrigt beslöts enligt
förslag.
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SPRÅKFRÅGAN
§ 86

Landskapsregeringens anvisning om språkanvändning vid Ålands
landskapsregering har diskuterats och distribuerats i polismyndigheten.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV OPERATIV LEDNINGSGRUPP FÖR
LANDSKAPSALARMCENTRALEN
§ 87

Polismästaren presenterade utkastet till beslut om tillsättande av operativ
ledningsgrupp för landskapsalarmcentralen. Operativa ledningsgruppen består
av polismästaren, räddningschefen vid Mariehamns räddningsverk,
alarmmästaren, överläkaren vid ÅHS akutpoliklinik, räddningschefen för
Ålands räddningsområde och chefen för Ålands sjöbevakningsstation.
Polismästaren redogjorde för operativa ledningsgruppens syfte och uppgifter.
FÖRSLAG: Styrelsen samtycker till beslutet.
BESLUT:

Beslut enligt förslag.

ÖVRIGA FRÅGOR
§ 88

Inga övriga frågor fanns på agendan.

NÄSTA MÖTE
§ 89

Enligt kallelse.

MÖTETS AVSLUTANDE
§ 90

Mötet avslutade kl. 11.40

Åke Mattsson
ordförande

Maria Hoikkala
föredragande
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