
INSTRUKTION FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND FÖR KOMMUNERNA 

ECKERÖ, FINSTRÖM, GETA, HAMMARLAND, JOMALA, LUMPARLAND, 

SALTVIK, SUND OCH VÅRDÖ 

Denna instruktion grundar sig på avtal om gemensamt räddningsområde för ovan nämnda 

landskommuner. 

 

Antagen av kommunfullmäktige i Jomala den 14 juni 2016 § 57 

 

1. Verksamhetsområde och sammansättning 

1.1. Räddningsnämnden handhar avtalskommunernas räddningsväsende enligt 

räddningslagen (ÅFS 2006:106) eller motsvarande senare lagstiftning, bekämpande 

av oljeskador som myndighetshandräckning eller genom avtal. Därtill sköter 

räddningsnämnden handhavandet av befolkningsskydd enligt beredskapslagen (FFS 

1552/2011) eller motsvarande senare lagstiftning. 

 

1.2. Jomala kommun är huvudman för räddningsnämnden. 

 

1.3. Räddningsnämnden består av en medlem från varje avtalskommun med en personlig 

ersättare. Medlemmarna utses av fullmäktige i varje avtalskommun. 
 

1.4. Vid ny mandatperiod tillämpas ett turordningssystem för avtalskommunerna att utse 

representant till nämnden för att beakta kraven på jämställdhet i organet. Vid 

mandatperioden som inleds år 2020 äger följande avtalskommuner företräde att utse 

representanter till nämnden: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland och Jomala. 

Därefter får resterande fyra avtalskommuner, det vill säga Lumparland, Saltvik, Sund 

och Vårdö, utse sina representanter till nämnden varvid könsfördelningen i 

förhållande till redan utsedda representanter ovillkorligen ska beaktas. 

 

Vid därpå följande mandatperiod sker förfarandet omvänt på så sätt att de fyra 

sistnämnda avtalskommunerna, det vill säga Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö, 

utser sina respektive representanter först och därefter äger de fem resterande 

avtalskommunerna, det vill säga Eckerö, Finström, Geta, Hammarland och Jomala, 

rätt att utse sina representanter till nämnden varvid könsfördelningen i förhållande till 

redan utsedda representanter ovillkorligen ska beaktas. 

 

Turordningen för att utse representant till nämnden sker därefter växelvis för varje ny 

mandatperiod. 
 

1.5. Ordförande och vice ordförande samt sekreterare utses inom räddningsnämnden. 

 

2. Sammanträden 

2.1. Den gemensamma räddningsnämndens sammanträden, protokoll och övriga 

handlingar följer bestämmelserna i huvudmannens förvaltningsstadga till de delar inte 

annorlunda anges i denna instruktion. 

 

2.2. Nämnden är beslutförd med minst hälften av medlemmarna närvarande. 

 

2.3. Nämndens protokoll justeras av en för varje sammanträde utsedd justerare om inte 

nämnden beslutar annat. 

 

2.4. Till första sammanträdet efter en ny mandatperiod sammankallas den gemensamma 

räddningsnämnden av räddningschefen på tjänsten vägnar eller om särskilda skäl 

föreligger av den föregående mandatperiodens ordförande. 

 



3. Föredragning 

3.1. Vid räddningsnämndens sammanträden avgörs ärenden på föredragning av 

räddningschefen. 

 

3.2. Då räddningschef är frånvarande eller jävig, fungerar ordförande som föredragande.  

 

4. Nämndens formella expedieringar 

4.1. Expeditioner som görs på nämndens vägnar undertecknas av räddningschefen eller 

annan av nämnden utsedd tjänsteman eller arbetstagare. Vid förhinder eller jäv 

undertecknas expeditioner av ordföranden.  

 

5. Räddningsnämndens uppgifter 
Räddningsnämndens uppgifter är att: 

 

5.1. Ombesörja planering och utveckling av räddningsverksamheten i avtalskommunerna. 

 

5.2. Lyfta ärenden som hör till verksamhetsområdet för att tas i beaktande i behörigt organ 

i avtalskommunerna.   

 

5.3. Utarbeta budgetförslag för räddningsnämndens gemensamma verksamhet samt 

verksamhetsberättelse.   

 

5.4. På förfrågan ge utlåtanden till avtalskommunerna. 

 

5.5. Övervaka under räddningsnämnden lydande tjänsteinnehavare och arbetstagares 

verksamhet. 

 

5.6. Besluta om organisering av sotning enligt 49 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) eller 

motsvarande senare lagstiftning.  

 

5.7. Ansvara för att den förebyggande verksamheten inom verksamhetsområdet bedrivs 

effektivt. 

 

5.8. Övervaka avtalsbrandkårernas verksamhet. 

 

5.9. Övervaka den fasta och lösa egendom som förvaltas av räddningsnämnden. 

 

5.10. Sörja för informationsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. 

 

5.11. Vid behov samarbeta med övriga myndigheter, kommuner och organisationer inom 

sitt verksamhetsområde. 

 

5.12. Utföra andra uppdrag som hör till dess verksamhetsområde. 
 

6. Brand- och räddningskårer 

6.1. Avtalskommunerna har såsom kommunal brandkår avtalsbrandkårer. 

 

6.2. Avtalsbrandkårernas uppgift, såvida inget annat stadgats eller annat särskilt bestämts, 

är att handha kommunens brand- och räddningsverksamhet i enlighet med uppgjorda 

avtal mellan brandkår och kommun. 

 

6.3. Avtalsbrandkårerna ska därtill utföra vad som stadgas i räddningslagen (ÅFS 

2006:106) eller motsvarande senare lagstiftning samt andra uppgifter i anslutning till 

dess verksamhetsområde. 

 



7. Tjänster och befattningar 

7.1. Förändringar i personalsituationen för verksamheten kan ske genom beslut av 

huvudmannen efter att avtalskommunerna hörts i ärendet. 

 

8. Utbildning 

8.1. Personal och förtroendevald i räddningsnämnden bör delta i räddningstjänstens 

utbildning till de delar som anordnas i syfte att utveckla och upprätthålla alarm- och 

handlingsberedskapen. 

 

9. Instruktionens verkställighet 

9.1. Denna instruktion ersätter avtalskommunernas tidigare instruktion för den 

gemensamma räddningsnämnden. 

 

______________ 

 

Att denna instruktion överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut intygas av: 

 

Jomala den 15 juni 2016 

 

 

 

John Eriksson 

Kommundirektör 

 


