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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 28

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLL
§ 29

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

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 30

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

POLISMÄSTAREN INFORMERAR
§ 31

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.
- Resurserna år 2017
Tre polismän har antagits till befälsutbildningen vid Polisyrkeshögskolan. Utbildningen
påbörjas i januari 2017 och fortlöper tre år. I övrigt är resurserna ansträngda speciellt
då det gäller fältverksamheten och utredningen. Polismyndigheten kommer att sträva
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till att behålla alla de resurser som finns för närvarande, men polismyndigheten har
också påbörjat en aktiv rekrytering pga. kommande bortfall. Från Polisyrkeshögskolan
utexamineras två åländska studeranden under år 2017.
- Svenskspråkig utbildning
Ett seminarium gällande svenskspråkig utbildning arrangerades i Åbo 26.– 27.10.2016.
Grundutbildningen löper på enligt planer och två svenskspråkiga fortbildningskurser har
lovats till år 2017, dvs. en kurs för fältpersonal och en kurs för utredningen. Under
seminariet påpekades också om möjligheten att få delta i föreläsningar per videolänk.
- Lagstiftningsförändringar
Lagen om utförande av strafforder och ordningsbot kommer att medföra en stor
förändring i polisens praktiska arbete. En omfattande nätskolning arrangeras och
skolningen är obligatorisk för dem som befattar sig med böter. Landskapsregeringens
lagberedning har involverats i fråga om förändringar i lagstiftningen. På kommande på
fastlandet är också en stor förändring i lagen om privata säkerhetstjänster samt en
mindre förändring i polislagen. Dessa kommer att ha en inverkan även på den
åländska lagstiftningen.
- Polishusbygget
Anbud på arkitektuppdrag har inkommit, men i övrigt pågår planeringen.
- Alarmcentralen
Renovering av alarmcentralens utrymmen pågår. En överläggning gällande ett nytt
alarmsystem har skett.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Vid nästa möte önskas ett ärende där
tjänsterna ses över för att utveckla en god personalpolitik.

DROGSITUATIONEN PÅ ÅLAND
§ 32

Polismästaren och överkonstapel Kristian Eriksson redogör för drogsituationen på
Åland. Antalet narkotikamissbrukare har genom åren varit relativt konstant och den
största förändringen har skett i attityden bland ungdomarna. Man ser en tydlig trend
som är stigande och år 2016 kommer troligen att vara ett rekordår vad gäller straffbart
bruk av narkotika. Förutom öppen propaganda för narkotikaanvändning och
nyrekrytering kan ses också tecken på ett hårdare klimat mellan personer som är
involverade i narkotikahandeln. Även drogerna blir starkare och det förekommer nya
former och droger. I anknytning till narkotikabrottsligheten sker också en hel del annan
brottslighet, t.ex. egendoms-, vålds- och trafikbrott. Det finns en klar ökning när det
gäller rattfyllerier, där de flesta fallen numera är relaterade till andra ämnen än alkohol.
Ett av polismyndighetens inriktningsmål för år 2017 är bekämpning av narkotika och
polismästaren redogör för framtida planer gällande effektiv narkotikabekämpning.
Bland annat kommer samarbetet med fältverksamheten och andra myndigheter att
stärkas genom gemensamma projekt och förbättrade arbetsmetoder.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen följer med utvecklingen
samt stöder polismästarens förslag till förbättrade metoder i bekämpningen av
narkotika.
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BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen följer med utvecklingen
samt stöder polismästarens förslag till förbättrade metoder i bekämpningen av
narkotika.

UNGDOMENS HUS
§ 33

Ungdomens Hus har kört i gång och polismyndigheten har kontaktats av
verksamhetsledaren för att komma överens om polisens medverkan. Polismyndigheten
kommer inte att ha möjlighet med nuvarande resurser att binda sig till några specifika
tidpunkter per vecka, men i mån av möjlighet kommer polisen, speciellt
ungdomspolisen, att vara anträffbar i lokalerna. Beslut görs efter mötet med
verksamhetsledaren.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen anser att det är viktigt att
polisen medverkar, men i den mån resurserna ger möjlighet.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen anser att det är viktigt att
polisen medverkar, men i den mån resurserna ger möjlighet.

ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 34

- Vart ska man ringa?
Polisens växel är öppen vardagar 9-16. Nödnumret 112 när det är nödsituation och man
behöver blåljusmyndigheter till platsen.
- Samarbete med tredje sektorn
Styrelsen är positiv till samarbete med frivilliga räddningstjänsten och medlingsbyrån.

NÄSTA MÖTE
§ 35

Nästa möte hålls fredagen 10.2.2017 kl. 9 i Polishuset.

MÖTETS AVSLUTANDE
§ 36

Mötet avslutades kl. 10.40 Protokollet justerades.

Sara Kemetter,ordf.

Maria Hoikkala, sekr.

