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SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 12

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

PROTOKOLL
§ 13

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

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 14

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

POLISMÄSTAREN INFORMERAR
§ 15

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.
- Resurser, ekonomi och statistik
Polisens resurser har under våren varit ansträngda och personalen inom
fältverksamheten har varit tvungen att arbeta övertid. Till situationen har bidragit
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förutom semestrar och kurser, också överraskade bortfall i form av sjukdom och flytt till
fastlandet. Till sommaren anställs ytterligare tre poliskonstaplar och tre civilpersoner.
Polismyndigheten kommer att få hjälp från Helsingfors polisinrättning under RockOffveckan. En rekrytering av flera sommarkonstaplar pågår.
Polismyndigheten äskade om fem ordinarie tjänster som äldre konstapel, två tjänster
kommer sannolikt att tillsättas.
Inom polismyndigheten har gjorts en mellanbedömning gällande omorganiseringen av
verksamheten, som gjordes i början av året. Även om alla verksamheter inte ännu
uppnår den planerade personalresurseringen, upplever man att utvecklingen går mot
rätt håll. I samband med diskussionerna har uppkommit problemet med att utreda
ekonomisk brottslighet, där man upplever att det inte finns tillräcklig kompetens.
Polismästaren redogjorde för problematiken.
Polismyndigheten har följt sträng budgetdisciplin och kostnaderna har hållits inom
ramen för det beräknade. Överföringen av utlänningsärendena till Migrationsverket
inverkar
på
tillståndsenhetens
inkomster.
Genom
tilläggsbudgeten
fick
polismyndigheten medel till förnyandet av Alarmcentralens larmsystem. Upphandlingen
är nu utannonserad och flera företag har visat sitt intresse.
Polismästaren presenterar brottsstatistiken för år 2016. I förhållande till brott mot
strafflagen exklusive trafikbrott ter sig skillnaden mellan 2015 och 2016 närmast
försumbar (-1 %). Med några få undantag är ökningen och/eller minskningen så pass
begränsad att den måste anses röra sig inom ramen för slumpmässig variation, några
områden utmärker sig dock. Gruppen sexualbrott registrerar en minskning på runt 50
%. Detta är resultatet av enskilda individers inverkan på ett begränsat statistikunderlag.
Gällande ökningen av rattfylleribrott rör det sig mer om en återgång till normalen än en
regelrätt ökning. Det ökade antalet kan också ses som en indikator på en aktiv och
effektiv fältövervakning. Sammanslaget är det inte ökningen under 2016 som är
anmärkningsvärd, utan minskningen under 2015.
Slutligen bör nämnas narkotikabrotten. Liksom trafik- och rattfylleribrotten hör
narkotikabrotten till kategorin brott som ofta i första hand ses som en mätare av
polisens aktivitet. För att bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning det rör sig om
en de facto ökning av tillgängligheten av narkotika i samhället bör man analysera inte
bara mängden brott som kommit till polisens kännedom, utan också ta i beaktande
övriga källor såsom till exempel information från de som arbetar inom området samt
väga in statistik och information från andra (i huvudsak) myndigheter (exempelvis vårdoch omsorg). Sammanslaget är det mycket som talar för att mängden narkotika i
samhället har ökat.
Under året 2016 har registrerats sammanlagt 7 370 uppdrag, i princip oförändrat
jämfört med föregående år (7 381 år 2015). Responstiderna för de mest brådskande
uppdragstyperna är i princip oförändrade och ligger på 2,8 minuter för Mariehamn och
10,8 minuter för övriga Åland. Det konstateras att dessa tider står sig väl i jämförelse
med riket. Under årets 2016 har det registrerats totalt 3 190 brott, en ökning med cirka
8 % jämfört med fjolåret. Sett till gruppen brott mot strafflagen är motsvarande siffra
1 597, vilket motsvarar en ökning på cirka 2 %. De genomsnittliga utredningstiderna för
brott mot strafflagen fortsätter öka. Uppklarningsprocenten visar däremot på en ökning
och stannar för 2016 på 40,3 %, en ökning med 6,8 procentenheter (motsvarande 17
%) jämfört med 2015.
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För år 2017 del så har antalet brott sjunkit markant (ca 30 %) jämfört med motsvarande
fyra månaders period år 2016. Det är endast narkotikabrotten som ökat (ca 28 %),
vilket sannolikt beror på det påbörjade projektet.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Vad gäller utbildningen och
kompetensbehovet föreslås att saken tas till behandling som en skild punkt vid nästa
möte.
- Polishusbygget
För tillfället arbetas med ritningarna gällande tillbyggnaden och renoveringen av de
gamla utrymmena. I planeringen följs till stora delar det s.k. polishuskonceptet vilket
underlättar planeringsarbetet. Det finns vissa utmaningar under byggandet som
kommer att beröra personalen, bl.a. om verksamheten kan fortsätta i de gamla
utrymmena under byggnadstiden. En del av personalen har redan nu involverats i
planeringen av utrymmena, men i fortsättningen i ännu större grad.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.
- Polisens e-postadresser
Polismyndighetens e-postadresser ändrades från polis.fi till polisen.ax 1.5.2017.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. Styrelsen beslutar om att skicka ett
tack till Valtori.
- Narkotikaprojektet
Polismästaren gav en kort mellanrapport om narkotikaprojektet. Projektet har kommit
väl igång och polismästaren ämnar fortsätta projektet till slutet av år 2017.
FÖRSLAG: Styrelsen stöder polismästarens planer på att fortsätta narkotikaprojektet
till årets slut.
BESLUT: Styrelsen stöder polismästarens planer på att fortsätta narkotikaprojektet till
årets slut.

PRESENTATION AV POLISAPP
§ 16

Polismästaren presenterar polisens nya applikation som utarbetats särskilt för
polismyndigheten med avsikt att förbättra service och tillgänglighet. Ibruktagandet
planeras inom maj månad 2017.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

Protokoll

4 (4)

ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 17

Till polismyndigheten har inkommit ett brev som är adresserat till styrelsen.
Polismästaren redogör för ärendet som gäller polisens operativa verksamhet och är
således inte ett ärende för styrelsen att ta ställning till.
BESLUT: Styrelsen har tagit brevet till kännedom och konstaterat att ärendet är
operativt.
Camilla Hägglund presenterade vad som pågår inom landskapsregeringen gällande
polisen, bl.a. kommande ändringar i polislagen och polisens pensionsålder.

NÄSTA MÖTE
§ 18

Nästa möte enligt skild kallelse.

MÖTETS AVSLUTANDE
§ 19

Mötet avslutades kl. 10.25. Protokollet justerades.

Roger Eriksson, vice ordf.

Maria Hoikkala, sekr.

