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Sara Kemetter  x Göte Winé  

Roger Eriksson vice 
ordf 

- Lotta Wickström - 

Annika Hambrudd x Robert Mansén  

Nina Lindfors x Stina Colérus  

Olof Collin x Leif Jansson  

Camilla Hägglund x   

Nina Fellman -   

Maria Hoikkala sekr. x   

Maria Nygård x Jan Johansson  

    

  
  

 
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 
 
§ 20 FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.  
 
 
PROTOKOLL 
 
§ 21 FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
 
 BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
  
 
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN 
  
§ 22 Meddelande om övriga ärenden. 
  
 FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.  
 
 BESLUT: Föredragningslistan godkänns.  
 
 
POLISMÄSTAREN INFORMERAR 
  
§ 23 Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten. 
 

 - Resurser och ekonomi 
Polismyndigheten har tillsatt de två ordinarie tjänster som äldre konstapel som 
inrättades i juni. Arbetet fortsätter för att få tillsätta ytterligare de tre tjänsterna som 
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polismyndigheten äskat om. Till sommaren kunde polismyndigheten anställa fyra yngre 
konstaplar från Polisyrkeshögskolan. Övertid kunde inte undvikas under sommaren, 
speciellt under Champions League-matchen och Rockoff-veckan var polismyndigheten 
tvungen att ta in extra personal. Polismyndigheten har för avsikt att försöka behålla de 
polismän som tagits in som tillfälliga, eftersom bortfall kommer att ske under hösten i 
form av bl.a. befälsstudier, moderskaps- och föräldraledigheter samt pensionering.  
 
Myndigheten har hållit strikt budgetdisciplin, även om budgeten för tillfället ligger över 
det budgeterade med ca 1-1,5 %. Juni- och julimånaderna är traditionellt kostsamma 
månader och till summan har bidragit bl.a. oväntade kostnader i samband med 
sommartillställningarna. I september fås en noggrannare beräkning av årets budget 
samt utvecklingen av den. 
 
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. 
 
- Polishusbygget 
Gällande polishusbygget hålls kontinuerligt planeringsmöten, men arbetet är ännu i 
startgroparna och bygglov har inte ännu lämnats in. Polismyndigheten kommer att vara 
tvungen att flytta ut från Strandgatan 27 och alternativa utrymmen har kartlagts. 
Polismyndigheten har tillsatt en intern planeringsgrupp bestående av personal. 
Gruppen kommer att delta i planeringen av huset och på så sätt föra fram personalens 
synpunkter på utrymmena. 
 
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. 
 
- Narkotikaprojektet 
Polismästaren ger en kort mellanrapport över narkotikaprojektet.  
 
Polismyndigheten har gjort ändringar bl.a. i arbetssätt för att kunna arbeta mer 
ändamålsenligt och effektivt och projektet har gett ett så gott resultat att myndigheten 
ämnar fortsätta projektet in på år 2018. 
 
FÖRSLAG: Styrelsen stöder polismästarens planer på att fortsätta narkotikaprojektet in 
på år 2018 enligt samma upplägg som år 2017. 
 
BESLUT: Styrelsen stöder enhälligt polismästarens planer på att fortsätta 
narkotikaprojektet in på år 2018 enligt samma upplägg som år 2017. 
 
- Upphandling av Alarmcentralens larmprogram 
Upphandlingsarbetet med Alarmcentralens nya larmprogram fortgår. Arbetet med 
upphandlingsmaterialet påbörjades under våren och målsättningen var att kunna 
teckna avtal före sommarsemestrarna. Man var dock tvungen att avbryta 
upphandlingen och upphandlingen läggs ut på nytt i början av september. Trots 
fördröjningen försöker man hålla tidsplanen vad gäller det nya programmets 
implementering och drift. Datum är satt till 31.12.2018. 
 
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. 
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BUDGET OCH VERKSAMHET 2018 
  
§ 24  Polismästaren presenterar budgetförslaget för år 2018 samt tyngdpunktsområdena.  
 
 Budgetförslaget (netto) för år 2018 är 6 224 000 euro, vilket inkluderar bl.a. de tre 

äskade tjänsterna som äldre konstapel. 
 
 Tyngdpunktsområdena för år 2018 är de samma som för år 2017, dvs. 

- Polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i 
 samhället 
- Arbetet mot våld i nära relationer 
- Hög prioritet av bekämpning av narkotika   

 
 FÖRSLAG: Styrelsen godkänner budgetförslaget och tyngdpunktsområdena.  

 
 BESLUT: Styrelsen godkänner enhälligt budgetförslaget och tyngdpunktsområdena. 
 
 
ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
§ 25  
 
 
NÄSTA MÖTE 
 
§ 26 Nästa möte hålls 3.11.2017 kl. 9 i Alarmcentralen. 
 
 
MÖTETS AVSLUTANDE 
  
§ 27  Mötet avslutades kl. 10.31. Protokollet justerades. 
  
  
  

Sara Kemetter, ordf. 
 
 
 
Maria Hoikkala, sekr. 


