
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 

 44 4.6.2019 

37 

 
 

Protokoll fört vid enskild föredragning 
Regeringskansliet 
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a  

 

 
Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Nina Fellman 

Jurist 
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…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 96 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av 

den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och för-

falskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och 

om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF 

ÅLR 2019/4030 

 

Landskapsregeringen beslöt anteckna notifieringen för kännedom. 

 

 

Nr 97 

Kameror i rondellerna vid landskapsregeringens vägar 

ÅLR 2017/300 

Rk1a 339 

 

Landskapsregeringen beslöt avge svar på Mariehamns stad anhållan 

enligt bilaga Rk1a19E44. 

 

 

Nr 98 

Ansökan om tillstånd för upplagring av explosiva varor i 

samband med handel 

ÅLR 2019/3047 

Rk1a 340 

 

Landskapsregeringen beslöt bevilja tillstånd. 
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                              Bilaga Rk1a19E44 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BREV 339 2 (2) 

  
 Datum Dnr 

 4.6.2019 ÅLR 2017/300 
  

 

 Mariehamns stad 

 PB 5 

 22100 MARIEHAMN 
 

 

Hänvisning 

 

 

Kontaktperson 

Camilla Hägglund-Palmqvist 
 

Ärende 

KAMEROR I RONDELLERNA VID 

LANDSKAPSREGERINGENS VÄGAR 

 

Stadsstyrelsen tillsatte år 2017 en trygghetskommitté bestående av repre-

sentanter från stadens politiska styre, infrastruktursektorn och Ålands po-

lismyndighet.  

 

I trygghetskommitténs arbete har det framkommit olika förslag till trygg-

hets- och säkerhetsfrämjande åtgärder. Som en av åtgärderna föreslås ka-

meraövervakning på allmänna platser. Polisen har framfört att det skulle 

vara önskvärt att de ges tillgång till övervakning av Sjukhus- och Rökeri-

rondellerna. Trygghetskommittén önskar därför att landskapsregeringen 

sätter upp kameror som står till polisens förfogande.    

 

Landskapsregeringens infrastrukturavdelning, vägunderhållet, har 14 

stycken kameror i hela landskapet som används till att kontrollera väglaget 

under snösäsongen. Majoriteten av kamerorna är avstängda utanför snösä-

songen från 1.5 till 30.9. Det görs ingen inspelning och ingen kontinuerlig 

uppföljning av bilderna från kamerorna eftersom användningen av dessa 

kameror är inriktat på vägförhållanden. I dagsläget är det inte aktuellt med 

kameror i rondellerna men trygghetskommitténs förslag är noterat. 

 

 

 

 

Minister  Nina Fellman 

 

 

 

 Jurist  Camilla Hägglund-Palmqvist 

 


