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Sara Kemetter ordf. x Göte Winé  
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Maria Hoikkala sekr. x   

Maria Nygård x Jan Johansson  

    

  
  

 
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 
§ 1 FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.  
 
 
PROTOKOLL 
 
§ 2 FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
 
 BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
  
 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN 
  
§ 3 Meddelande om övriga ärenden. 
  
 FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.  
 
 BESLUT: Föredragningslistan godkänns.  
 
 
PRESENTATION AV NARKOTIKAPROJEKTET 
  
§ 4 Kommissarie Rasmus Friman presenterar Ålands polismyndighets  narkotikaprojekt. 
 
 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. En bedömning görs efter första 
 halvåret och presenteras för styrelsen vid höstens första möte. 
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 BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. En bedömning görs efter första 
 halvåret och presenteras för styrelsen vid höstens första möte. 
 
 
POLISMÄSTAREN INFORMERAR 
  
§ 5 Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.  
 

- Polishusbygget 
Kontrakten har tecknats och polishusbygget har kommit igång. Ett flertal möten har 
hållits och arbetet fortsätter i nära samarbete med myndigheten. Polismyndigheten har 
hand om säkerhetsfrågorna som gäller bygget. Personalen har till en del redan 
involverats när det gäller planering av specialutrymmena. Konkret påbörjas bygget år 
2018.  
 
- Alarmcentralens lokaler 
Renoveringen av Alarmcentralens utrymmen är på slutrakan. Utrymmena är nu 
moderna, ergonomiska och fungerande och all installering har dokumenterats. 

  
 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.  

 
 BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. 

 
 
EKONOMISK RAPPORTERING 
 
§ 6  Polismästaren presenterar resultatet för år 2016. Polismyndigheten använde 96,61 % 

av de budgeterade nettokostnaderna och 98,34 % av verksamhetskostnaderna. 
Verksamhetsintäkterna var 124,8 %, som bestod av ökade inkomster gällande 
tillståndsärenden samt ersättning för praktikanter. 

 
Budgeten för år 2017 har fastslagits enligt förslaget med de inbesparingar som 
påfördes polismyndigheten. På grund av minskad socialskyddsavgift och indragen 
semesterpenning (30 %) kommer landskapsregeringen att föreslå en minskning av 
anslaget med ca 108 000 euro. Minskningen sker i första tilläggsbudgeten för år 2017. 

    
 Ett nytt alarmsystem för Alarmcentralen kommer att upphandlas i samråd med ÅDA 

och landskapsregeringens upphandlingsenhet. Polismyndigheten kommer att lämna in 
en tilläggsbudget i mars.  

 
 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen ställer sig positiv till 
förnyandet av Alarmcentralens alarmsystem.  

 
 BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen ställer sig positiv till 
 förnyandet av Alarmcentralens alarmsystem. 
 
 
PERSONALRESURSERNA 
  
§ 7 Polismästaren redogör för personalresurserna år 2017 och för kommande förändringar 

gällande resurserna. Tre överkonstaplar har påbörjat befälsutbildning och kommer i 
praktiken att vara borta i tre år med grundlön. Under åren 2017–2020 uppnår 12 
polismän pensionsåldern. Två polismän examineras från Polisyrkeshögskolan under år 
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2017, medan en åländsk studerande studerar för tillfället vid Polisyrkeshögskolan. 
Inom polismyndigheten arbetar för tillfället tio tillfälliga äldre konstaplar samt två 
praktikanter. För att bibehålla god verksamhets- och kompetensnivå önskar 
polismyndigheten att återfå de fem ordinarie tjänster som togs bort åren 2012-2013. 

 
 FÖRSLAG: Styrelsen tar ställning till resursfrågan. 

 
 BESLUT: För att bibehålla god verksamhets- och kompetensnivå föreslår styrelsen att 

fem tf tjänster omvandlas till ordinarietjänster för att säkerställa kommande 
personalrekrytering. Styrelsen konstaterar att ordinarietjänster är till fördel för både 
arbetsgivaren och arbetstagaren.  

 
 
SKÄRGÅRDSPOLISPROJEKT 
 
§ 8 Ett av polismyndighetens inriktningsmål för år 2017 är polisens närhet och 
 tillgänglighet. Speciellt i skärgården har man varit oroad över polisens 
 synlighet och servicen har försämrats pga. stängning av polisens  tillståndskanslier. 
 Polismyndigheten har för avsikt att reda ut möjligheten att utöka tillgängligheten och 
 synligheten. 
 
 FÖRSLAG: Styrelsen ger polismyndigheten i uppdrag att under 2017 utreda 
 utformningen av ett skärgårdspolisprojekt. 
 
 BESLUT: Styrelsen tog diskussionen till kännedom. Beslut enligt förslag. 
  
  
ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
§ 9 Telefonnumret till polisen vid inte akuta fall.  
 
 BESLUT: Styrelsen föreslår att polisen kontinuerligt informerar om larmnummer och 
 möjligheterna att kontakta myndigheten. 
 
 
NÄSTA MÖTE 
 
§ 10 Nästa möte hålls fredagen 12.5.2017 kl. 9 i Polishuset. 
 
 
MÖTETS AVSLUTANDE 
  
§ 11  Mötet avslutades kl. 10.55. Protokollet justerades. 
  
  
  

 
Sara Kemetter,ordf. 
 
 
 
Maria Hoikkala, sekr. 


