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Närvarande 

 

Sara Kemetter ordf. x Göte Winé  

Roger Eriksson x Lotta Wickström  

Annika Hambrudd x Robert Mansén  

Maria Gustafsson - Nina Lindfors x 

Olof Collin - Leif Jansson x 

Camilla Hägglund -   

Nina Fellman -   

Maria Hoikkala sekr. x   

Maria Nygård x Jan Johansson  

    

  
  

 
§ 19 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
§ 20 PROTOKOLL 

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
 
BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 

 
 
§ 21 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
Meddelande om övriga ärenden. 
  

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.  
 
BESLUT: Föredragningslistan godkänns. 

 
 
§ 22 POLISMÄSTAREN INFORMERAR 
 

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten. 
 
Sommaren var resursmässigt ansträngd och personalen var tvungen att 
jobba en hel del övertid pga. av plötsliga bortfall och oväntade händelser. 
Ärendemängden har ökat under sommaren, men ärendena består till största 
delen av sedvanliga brott. Misstänkt skottlossning och dråpförsöket i Godby 
fick stor publicitet i massmedia. 
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Polismästaren informerade om narkotikasituationen på Åland. 
 
Åtta konstaplar sökte in till den kommande befälsutbildningen på 
Polisyrkeshögskolan. Av dessa har fyra inkallats till inträdesprovets andra 
skede som ordnas i september. Utbildningen börjar 2017. 
 
Polishusbygget kommer att försenas pga. problem i upphandlingsprocessen. 
Byggstarten sker antagligen först under våren 2018. 
 
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.  
 
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.  

 
 
§ 23 BUDGET 2017 
 

Polismästaren redogör för grunderna till budgetförslaget för år 2017. 
Temaområdena har redigerats efter förra mötet och fastställs för år 2017. 
Styrelsen har bekantat sig med handlingar som berör budgeten. 
Polismyndighetens budgetförslag för år 2017 är 6 745 000 euro, som 
inkluderar 430 000 euro för internhyra. Personalkostnaderna utgör ca 81 % 
av utgifterna. De höjda pensionsförsäkringarna orsakar den största ökningen 
i budgeten, dessutom föreslår polismyndigheten en investeringskostnad om 
22 500 euro i form av en ny polismotorcykel. Inkomsterna har man beräknat 
vara 20 000 euro mer än år 2016. Resurserna föreslår man att hålls på 
samma nivå som år 2016, vilket betyder bevarande av två tillfälliga tjänster 
som äldre konstapel. 
 
Temaområdena, eller inriktningsmålen, för år 2017 föreslås vara  

 polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället 

 arbetet mot våld i nära relationer 

 hög prioritet av bekämpning av narkotika 
  
FÖRSLAG: Budgetförslaget och inriktningsmålen för år 2017 godkänns. 
 
BESLUT: Inriktningsmålen för år 2017 godkänns. Styrelsen föreslår 
dessutom att landskapsregeringen bekantar sig med Norrtäljes Huskurage-
modell gällande förebyggande av våld i nära relationer. 
 
Budgetförslaget för år 2017 godkänns. 

 
 
§ 24 POLISENS KOMMUNIKATION 
 

Polismästaren presenterar de lagstadgade riktlinjerna samt 
polisförvaltningens interna föreskrifter och anvisningar som gäller polisens 
interna och externa kommunikation.     
 
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 

   
 BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen konstaterar att 

handboken för polisens interna och externa kommunikation kan användas till 
tillämpliga delar i polismyndigheten. Kravet på information från polisen ökar i 
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samhället, styrelsen önskar att regeringen noterar behovet av en 
kommunikationsansvarig. 
 

   
§ 25 ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

Inga övriga ärenden.  
 
§ 26 NÄSTA MÖTE 
 

Fredagen 11.11.2016 kl. 09.00, Polishuset. 
 
 
§ 27 MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades kl. 10.50. Protokollet justerades. 
 
 

 
Sara Kemetter,ordf. 
 
 
 
Maria Hoikkala, sekr. 

 


