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LAGlITSKOITETS BETÄNKANDE nr 15/1979-80 med 

anledning av ltm Ray Söderholms m.fl.hcmstiill

ningsmotion till landskapsstyrelsen om utred

ning avseende åtgärder för att trygga säker

heten på offentliga platser. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lagutskottets utlåtande. Med an

ledning härav får utskottet, som i ärendet hört kanslichefen Gunnar Jansson 

och t.f .polismästaren Stme Eriksson, vördsamt anföra följande. 

Utskottet har under ärendets behandling informerats om att ordningsproblem 

i synnerhet sonnnartid förekonnnit på vissa ställen i Mariehamn. Närmast har 

det varit fråga om större grupper av ungdomar som stört omgivningen, men 

knappast har dessa utgjort en verklig säkerhetsrisk för stadens :inbyggare. 

Bland det stora antalet turister sonnnartid finns det även element som upp

träder så störande, att polisingripanden erfordras. Problemen har i allmän

het åtgärdats genom en omdisposition av befintliga resurser men från poli

sens sida skulle mera göras om bara resurserna det tillät. 

De tillgängliga personella resurserna vid Marieham:nspolisen har varit oför

ändrade sedan 1974 och består på rnanskapssidan för närvarande av sex över

konstaplar och 36 konstaplar så fördelade, att fyra överkonstaplar och 30 
man tjänstgör pi.i ordningsavdelningen, resten på brottmiHsav<lclningen. bli igt 

nuvarande tjänstgöringslistor arbetar på ordningsavdelningen samtidigt 

åtta man. Av dessa är fyra man blmcb1a av innetjänstgöring och nonnal t fyra 

man av patrulltjänstgöring i de två bilarna. Således finns det inte resur

ser att avdela manskap för fotpatrullering om inte någon av bilarna skall 

lämnas obemannad. 

Under senare år har antalet inresande till Åland ökat och dänned också po

lisens arbetsuppgifter. Utbildningssituationen för landskapets polismän är 

dessutom för närvarande bristfällig eftersom svenskspråkiga kurser alltför 

sällan ordnas vid statens polisinstitut. 

Utskottet har erhållit en redogörelse över den konnnande omorganisationen av 

polisförvaltningen. Inom ramen för de resurser som det sammanslagna distrik

tet ko!Tilner att disponera över kan det visa sig möjligt att utöka fotpatrul

leringen samt att i övrigt ägna större uppmärksamhet åt ordningen och säker

heten i staden. I sista hand är det dock en fråga om att utgående från till

budsstående resurser prioritera olika delar av verksamheten. 
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I och med polisförvaltningsrefonnen konnner en delegation för polisdistriktet 

att tillsättas. I.denna konnner konnnunerna att fä utse rep1csentunter varför 

det såhmda skapas möjligheter till direkt sama1 JE: te ;neLan polisl eclni ngen 

och allmänheten. 

Utskottet motser att landskapsstyrelsen i samråd med polis<lclcgationen kommer 

att lU1dersöka möjligheten att förbättra polisens förutsättningar för att över

vaka den allmänna ordningen i staden. Speciell vikt bör härvid ftistas vi<l an·

vändningen av de personella och materiella resursmna. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 februari 1980. 

att Landstinget med förkastande av hern

ställningsmotionen bringar betänkandets 

motivering till landskapsstyrelsens kän

nedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sw1e Carlsson 

ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlsson, viceordföranden Berg samt leda

möterna A.Häggblom, B. Häggblom och Lindfors. 


