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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.

ALARMMÄSTAREN KARL NORDLUND FÖREVISAR ALARMCENTRALEN
§ 31

Alarmmästaren Karl Nordlund förevisar Alarmcentralen och berättar om verksamheten
samt om den pågående upphandlingsprocessen gällande Alarmcentralens nya
larmsystem.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET
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FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

POLISMÄSTAREN INFORMERAR
§ 32

Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten.
- Resurser och ekonomi
Ordförande Sara Kemetter redogör för budgetarbetet.
Polismästaren konstaterar att resurserna har varit ansträngda under hösten.
Polismyndigheten lyckades rekrytera unga konstaplar till sommaren, men dessvärre
har en del av dem slutat p.g.a. anställning i fastlandet eller p.g.a. slutförande av
studier. En konstapel från Helsingfors påbörjar sin anställning 1.11. och under hösten
förväntas ytterligare förstärkning då en person återvänder från vårdledighet.
Polisbefälsstuderandena kommer att arbeta vid myndigheten under novemberdecember och i december får myndigheten även en polispraktikant. Polismyndighetens
största utmaning är fortfarande rekryteringen av polismän.
Polismyndigheten kommer att 8.11. arrangera ett infotillfälle för allmänheten i syfte att
locka sökanden till Polisyrkeshögskolan under kommande ansökningsperiod.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.
- Polishusbygget
Polishusbygget framskrider och det har blivit klart att polismyndigheten flyttar till nya
utrymmen på Elverksgatan under renoveringstiden. Polismyndigheten har aktivt
deltagit i planeringsarbetet för att få de mest ändamålsenliga utrymmena. En
förflyttning av en del av verksamheten har planerats med beaktande av
säkerhetsaspekter.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
§ 33

Polismyndigheten har haft besök av befälskursens ansvarslärare Johan Pawli. Vid
besöket diskuterades bl.a. svenskspråkig utbildning. Befälskursens studerande har fått
i uppgift att arrangera nätutbildning, som svenskspråkig personal kan ta del av.
Nätutbildning kommer att ges i ämnesområden såsom barn i förundersökning och
sexualbrott, hatbrott samt ekonomisk brottslighet. Utvecklingen är positiv, men
fortfarande inte tillräcklig för att öka kompetensen ytterligare. Samma problem berör
också alarmoperatörerna, som saknar helt och hållet svenskspråkig utbildning. En
fortsatt diskussion om den svenskspråkiga utbildningen måste föras och polisen
framförde också sina åsikter till inrikesministeriets representanter under deras besök i
augusti. En möjlighet är att upprepa inbjudan som skickades till inrikesministeriet, för
att diskutera åländska polisiära ärenden på högre nivå.
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Polismästaren redogör dessutom vad som framkommer på det svenskspråkiga befälets
och underbefälets seminarium som arrangeras vid Polisyrkeshögskolan 1.– 2.11.2017.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom och styrelsen diskuterar om
möjligheterna att föra diskussionen vidare till högre nivå.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom och styrelsen diskuterar om
möjligheterna att föra diskussionen vidare till högre nivå. Styrelsen anser att ärendet är
så pass viktigt att det tas upp med ministern vid nästa möte. Polismästaren diskuterar
ärendet med polisöverdirektören.
Polismyndigheten utreder möjlighet att anordna en prepkurs för sökanden till
Polisyrkeshögskolan.

POLISVERKSAMHETEN UTE I SKÄRGÅRDEN
§ 34

Styrelsen gav i februari 2017 polismyndigheten i uppdrag att utreda utformningen av ett
skärgårdspolisprojekt. Polismyndigheten har funderat på möjligheten att inskaffa en
mobil enhet, som skulle förflyttas runtom i landskapet och där t.ex. tillståndstjänster
skulle vara tillgängliga. Efter preliminära utredningar konstaterades att det i det här
skedet inte finns ekonomiska möjligheter att genomföra en sådan anskaffning. I stället
har polismyndigheten försökt utreda andra möjligheter att öka synligheten i skärgården.
En polisman har fått i uppgift att koordinera besök i skärgårdens skolor och daghem.
Ungdomspolisen och övrig fältpersonal försöker genom god förhandsplanering oftare
åka ut till skärgården och samarbetet med sjöbevakningen utnyttjas. Trafikövervakning
har önskats i skärgården och kommunerna har förespråkat automatisk
kameraövervakning. Frågan om automatisk kameraövervakning i landskapet kunde
lyftas upp till allmän diskussion.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom och styrelsen är lyhörd i frågor som
gäller skärgården. Automatisk kameraövervakning och trafiksäkerhet överlag tas till
diskussion och en utredning genomförs under 2018.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom och styrelsen är lyhörd i frågor som
gäller skärgården. Automatisk kameraövervakning och trafiksäkerhet överlag tas till
diskussion och en utredning genomförs under 2018.

ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 35

- Polismästaren redogjorde för polismyndighetens särskilda bevakning och riktlinjer
gällande den. Information har skickats till berörda myndigheter och företag och vid
årsskiftet övergås till ny praxis.
- Jan Johansson redogjorde för förslaget till polisernas avgångsålder och följderna av en
eventuell höjning. Polisföreningen ställer sig negativt till förslaget.
- Olof Collin informerade för kännedom om Röda Korsets nödinkvartering.
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FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom styrelsen samtycker till förfarandet.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom styrelsen samtycker till förfarandet för
polisens särskilda bevakning. Styrelsen kommer även på sitt nästa möte sätta sig in i
polisernas avgångsålder och följderna av en eventuell höjning. Även ministern kallas
till mötet.

NÄSTA MÖTE
§ 36

Nästa möte hålls 21.11.2018 kl. 10 i Polishuset.

MÖTETS AVSLUTANDE
§ 37

Mötet avslutades kl. 10.51.

Sara Kemetter, ordf.

Maria Hoikkala, sekr.

