PROTOKOLL

17.6.2016

Datum

Fredagen 17.6.2016 kl. 09.00-10.25

Plats

Ålands polismyndighet, Strandgatan 27, 2 vån.
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Roger Eriksson
Annika Hambrudd
Maria Gustafsson
Olof Collin
Camilla Hägglund
Nina Fellman
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§ 9 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
§ 10 PROTOKOLL
FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

§ 11 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN
Meddelande om övriga ärenden.
FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

§ 12 POLISMÄSTAREN INFORMERAR
Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.
Polisens dag arrangerades 11.6.2016 och dagen var lyckad och välbesökt.
Polismästaren deltog i polischefsdagarna i Helsingfors 25.– 26.5.2016.
Polisen på fastlandet står inför stor utmaningar pga. kontinuerligt minskande
resurser.
ÅLANDS POLISMYNDIGHET

Strandgatan 27, PB 73, 22101 MARIEHAMN
Tel. 018 527 100, Fax 018 17 244

polis.ax

En stor förändring i lagstiftning är på kommande som gäller föreläggande av
böter och ordningsbot.
Polismyndigheten har avtalat om nya utrymmen gällande den s.k. Barnahusverksamheten.
Polismyndigheten har rekryterat alarmoperatör till Alarmcentralen. Tjänsten
tillsätts 1.7.2016. Dessutom har en praktikant från Åbo Akademi anställts
som yngre konstapel samt en väktare som semestervikarier.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

§ 13 BUDGET 2017
Polismästaren redogör för grunderna för budgetförslaget för år 2017.
Temaområdena för år 2017 fastställs.
FÖRSLAG: Temaområdena för 2017 fastställs. Då det inte kommit närmare
anvisningar om budgetprocessen föreslås att styrelsen beslutar om
budgetförslaget vid nästa möte i augusti.
BESLUT: Temaområden och mål diskuterades. Polismästaren kommer med
reviderat förslag till budgetmötet i augusti.

§ 14 SPRÅKFRÅGAN
Styrelsen har efter förra mötet fått ta del av polismyndighetens skrivelse till
Inrikesministeriet gällande bl.a. avsaknaden av svenskspråkig service.
FÖRSLAG: Styrelsen tar ställning till hur man går vidare i ärendet.
BESLUT: Problemet har uppmärksammats i självstyrelsepolitiska nämnden
och i finansutskottet. Landskapsregeringen tar ärendet på allvar. Styrelsen
fortsätter att bevaka språkfrågan.

§ 15 TRYGGHETSUNDERSÖKNING
Polismästaren presenterar den information som kommit till polismyndigheten
gällande utförandet av trygghetsundersökningen.
FÖRSLAG: Styrelsen beslutar om hur trygghetsundersökningen genomförs,
finansieras och om tidpunkten för undersökningen.
BESLUT: Styrelsen beslutar att ÅSUB ska genomföra en
trygghetsundersökning för hela landskapet. Styrelsen anser att
landskapsregeringen bör bekosta undersökningen. Ärendet sänds till
kansliministern för beslut.

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
§ 17 NÄSTA MÖTE
Fredagen 19.8.2016 kl. 09.00, Polishuset.

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades kl. 10.25. Protokollet justerades.

Sara Kemetter,ordf.

Maria Hoikkala, sekr.

