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17 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 17/15.5.2019 
 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnades av kl. 18.30 av den gemensamma räddnings-
nämndens ordförande Kristian Aller. 
 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört. 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
Till att justera protokollet utses Agneta Göstas.  

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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18 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 18/15.5.2019 

• Uppvaktning, Geta FBK, 4.5.2019, 80 år samt invigning av brand-
station. 

• Ålands Brand och Räddningsförbund, verksamhetsberättelse, bokslut 
och vårmöte 2018. 

• Geta kommun, kommunfullmäktige, 27.3.2019 tilläggsanslag generator. 
• Jomala kommun, kommunfullmäktige 16.4.2019, ersättning för mer-

kostnader till frivilliga brandkårer.  
• Brandskyddsfonden, beslut 18.4.2019, Vårdö FBK stödandel för 

skyddskläder till brandkårsungdomar. 
• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, manuella strålningsmät-

ningar 4.6.2019. 
• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, Övning Havsörn oktober 

2019. 
• Semester för räddningschefen 15.7-16.8.2019 
• Finströms FBK, verksamhetsberättelse 2018. 
• Gottby FBK, årsberättelse 2018. 
• Jomala FBK, årsberättelse 2018. 
• Lumparlands FBK, årsberättelse 2018. 
• Sunds FBK, verksamhetsberättelse 2018. 
• Vårdö FBK, verksamhetsberättelse 2018. 
• Östra Saltvik FBK verksamhetsberättelse 2018. 
• Räddningschefens beslut, 1.2.2019-15.5.2019. 

 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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Dnr:  KANSLI      22/18      
 

19 § GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD, FÖRFRÅGAN ÅDA AB 
 

KST § 28/12.2.2018: 
Åda Ab har 23.1.2018 inkommit med en förfrågan om ett gemensamt data-
skyddsombud för alla kommuner och kommunalförbund. Förfrågan, enligt 
bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 28 
 
Som myndighet kommer Jomala kommun enligt Europaparlamentet och rå-
dets förordning (EU) 2016/679 av 27.4.2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskydds-
förordningen) när förordningen börjar tillämpas 25.5.2018 behöva ha ett 
dataskyddsombud som åtminstone ska ha följande uppgifter enligt nämnda 
förordning: 
 

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller per-
sonuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter 
om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och andra av un-
ionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser. 

• Att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, av andra av 
unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för 
skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information 
till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande 
granskning. 

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35 i data-
skyddsförordningen. 

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten (på Åland Datainspektionen). 
• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som 

rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36 i 
dataskyddsförordningen och vid behov samråda i alla andra frågor. 

 
I och med att alla kommuner och kommunalförbund kommer behöva ha ett 
dataskyddsombud och många av de berörda inte kommer att ha behov av 
ens ett dataskyddsombud anställt på 10 % är det positivt att Åda Ab till-
sammans med Ålands kommunförbund och Mariehamns stad arbetat fram 
ett förslag över hur dataskyddsombudsfrågan skulle kunna lösas på Åland. 
 
Åda Ab har i sin förfrågan bifogat förslag till befattningsbeskrivning, kost-
nadsfördelning och ett avtalsutkast. Av kostnadsfördelningen framgår att 
Jomala kommun skulle betala 637,50 euro per månad och 7 650 euro per år 
för en beräknad tidsåtgång för dataskyddsombudet om 7,5 timmar per må-
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nad. Ifall vissa kommuner eller kommunalförbund meddelar att de inte är 
intresserade kommer kostnadsfördelningen ändras av förklarliga skäl. En 
förutsättning för ett gemensamt dataskyddsombud är att tillräckligt många 
kommuner och kommunalförbund tackar ja till erbjudandet i och med att 
Åda Ab behöver ha täckning för de timmar som framgår av kostnadsfördel-
ningen. 
 
Den totala kostnaden för att upprätthålla ett gemensamt dataskyddsombud 
beräknar Åda Ab att uppgå till totalt 137 700 euro. Åda Ab har informerat 
att lönen kommer behöva ligga mellan 4 000-5 000 euro per månad för att 
locka tillräcklig kompetens till tjänsten. Ifall lönen för dataskyddsombudet 
uppgår till 5 000 euro skulle årslönen att betala för Åda Ab inbegripet soci-
ala avgifter och pensionsavgifter bli ca 77 000 euro. Då återstår ca 60 700 
euro per år för bland annat inköp av behövligt arbetsmaterial, företagshäl-
sovård, kompetensutveckling, inköp av IT-licenser och eventuella konsult- 
och juristtjänster. 
 
I och med att Åda Ab inte är vinstdrivande och att de totala kostnaderna 
endast ska upprätthålla köptjänsten av ett dataskyddsombud låter de efter 
lön återstående 60 700 euro, utan att ha information om vilka kostnader som 
ligger bakom den totala kostnaden, som ett alltför högt belopp. Även andra 
kommuner har på tjänstemannanivå antytt att totalkostnaderna är för höga. 
Innan ett eventuellt besked från Jomala kommun om att ingå avtal angående 
ett gemensamt dataskyddsombud behövs därför större transparens vad gäl-
ler de underliggande kostnaderna utöver själva lönen för dataskyddsombu-
det. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela Åda Ab att förslaget om att ha ett ge-
mensamt dataskyddsombud för alla kommuner och kommunalförbund är 
positivt och att Jomala kommun därmed är intresserade av att köpa tjänsten 
av Åda Ab. Åda Ab behöver dock inkomma med mer information vad gäl-
ler de underliggande kostnader för det gemensamma dataskyddsombudet då 
det material som översänts inte ger tillräcklig med information om vad som 
ingår i totalkostnaden om 137 700 euro. Först när detta inkommit kan 
Jomala kommun ge ett slutligt besked i frågan. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 66/3.4.2018: 
Åda Ab har 16.3.2018 inkommit med ett ändrat erbjudande för gemensamt 
dataskyddsombud och önskar svar senast 6.4.2018. Erbjudande, enligt bi-
laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 66 
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Åda Ab har i samråd med landskapsregeringen påbörjat rekryteringen av ett 
tillsvidareanställt dataskyddsombud och ett projektanställt dataskyddsom-
bud för det första året. Landskapsregeringen kommer nyttja 1,5 heltidstjäns-
ter under det första året och för kommunerna och kommunförbunden åter-
står att dela på en 0,5 heltidstjänst. 
 
Det nya erbjudandet som Åda Ab har tillställt kommunerna och kommun-
förbunden baserar sig på en uppskattad fördelning av minimitimmar per 
månad. Avtalsutkastet är baserat på ett tillsvidare avtal, som är bundet un-
der de första 12 månaderna och därefter med en uppsägningstid på 3 måna-
der. 
 
Av den nya kostnadsfördelningen framgår att Jomala kommun skulle betala 
350,00 euro per månad och 4 200 euro per år för en beräknad tidsåtgång för 
dataskyddsombudet om 5 timmar per månad. Som en följd av att erbjudan-
det har gjorts om har Jomala kommuns tidigare adresserade fråga om de 
underliggande kostnaderna för dataskyddsombudet minskat i betydelse även 
om det inte heller av det nya förslaget framkommer vilka kostnader som be-
räknas ingå för dataskyddsombuden utöver lön, sociala avgifter och pens-
ionsavgifter. Det är inte heller möjligt från det nya erbjudandet att utläsa to-
talkostnaden för dataskyddsombuden eftersom landskapsregeringens kost-
nad inte finns redovisad. 
 
I samband med det nya erbjudandet har frågan om dataskyddsombudens 
eventuella intressekonflikt i förhållande till de kommuner som erhåller sin 
IT-drift via Åda Ab uppkommit. Jomala har inte sin IT-drift via Åda Ab. 
Frågan om intressekonflikt är dock relevant oavsett om kommunen väljer 
att köpa in tjänsten, att en anställd sköter dataskyddsombudsuppgifterna el-
ler att inrätta en ny befattning för uppgifterna. För Jomalas del är det dock 
en fördel att köpa in tjänsten från Åda Ab, eftersom risken för intressekon-
flikt är mindre då jämfört med om vi skulle sköta uppgifterna i eget regi. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela Åda Ab att förslaget om att ha ett ge-
mensamt dataskyddsombud för alla kommuner och kommunalförbund är 
positivt och att Jomala kommun därmed är intresserade av att köpa tjänsten 
av Åda Ab. Jomala kommun är dock fortsättningsvis intresserade av en 
transparens vad gäller de underliggande kostnaderna för de gemensamma 
dataskyddsombuden då det material som översänts inte ger tillräcklig med 
information om vad som ingår i totalkostnaden. Kommundirektören befull-
mäktigas att ingå avtal med Åda Ab.  
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 
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RN § 19/15.5.2019 
Inkommit rekommendation från Datainspektionen att samtliga nämnder fat-
tar ett beslut där de utnämner Dataskyddsombud. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 19, Rekommendation datainspektionen Dnr R8-2019 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden godkän-
ner retroaktivt tjänsteavtal  om dataskyddsombud tecknat 29.5.2018 med 
ÅDA Ab och Jomala kommun. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________ 
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20 § LUMPARLANDS KOMMUN – MANSKAPSBIL 
RN § 20/15.5.2019 

I Lumparlands kommuns budget 2019 finns ett investeringsanslag på 25 
000 euro för inköp av manskapsbil till Lumparlands FBK. Då marknaden 
har ett begränsat utbud över bra begagnade för ändamålet fordon och för att 
möjliggöra för en så smidig upphandlingsprocess som möjligt samt att det 
endast rör sig om 25 000 euro bör upphandlingen helt och hållet kunna skö-
tas av räddningschefen. 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden beslutar 
befullmäktiga räddningschefen att upphandla och vid behov ingå avtal om 
köp av manskapsbil för Lumparlands kommun till ett värde, enligt budgete-
rat investeringsanslag, om högst 25 000 euro. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________ 
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21 § PROJEKT - OM KRISEN KOMMER 
RN § 21/15.5.2019 

I efterarbetet efter stormen Alfrida har i ett samarbetsprojekt mellan Ålands 
landskapsregering, Statens ämbetsverk på Åland samt räddningsmyndighet-
erna på Åland utförts ett samarbetsprojekt gällande krisinformation. 
Den ena delen är en gemensam hemsida för samlad krisinformation och den 
andra delen är en gemensam broschyr till samtliga åländska hushåll. 
Kostnaderna hemsidepaketets produktion uppgår till ca 3 000 euro vilket 
fördelas mellan Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på 
Åland. Den årliga driftkostnaden beräknas uppgå till total ca 1 000 euro/år 
vilket regleras ömsesidigt mellan organisationerna i tur och ordning. 
Kostnaderna för förverkligande av broschyren inklusive distribution uppgår 
totalt till ca 4 000 euro varav räddningsområdets del utgör ca 1 000 euro.  
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar 
projektet. Kostnaderna påförs 42001 räddningsnämnden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________ 
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22 § SYNEFRISTER 
RN § 22/15.5.2019 

Enligt 3 och 13 kap räddningsförordning (ÅFS 2006:111) anges räddnings-
plan och tidsintervallen mellan två på varandra följande brandsynsförrätt-
ningar. 
Ett visst utrymme finns för tolkning vid olika objekt och verksamhetstyper. 
Brandinspektören har tagit fram en mer detaljerad sammanställning av 
brandsynefristen med krav på räddningsplan. 

 
 ./. Bilaga A-RN § 22, Sammanställning synefrister. 

 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar 
Bilaga A-RN § 22. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________ 
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23 § ALFRIDA 
RN § 7/28.1.2019 

Natten och morgonen mot den 2 januari 2019 drabbades Åland av ett storm-
oväder vilket ledde till stora störningar och påfrestningar i samhället. 
Vindfällen försatte delar av vägnätet oframkomligt, el- och kommunikat-
ionsfunktioner upphörde i en omfattning vi inte tidigare upplevt och kom-
munerna belastades med mycket arbete för att upprätthålla sin basservice, 
inte minst sin äldreomsorg. 
Räddningschefen håller en första information angående stormovädret Al-
frida.  
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut:  
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
_______   

RN § 23/15.5.2019 
Ålands landskapsregering beslöt 12.2.2019 tillsätta en arbetsgrupp för att 
rapportera och bedöma de operativa insatserna, myndigheternas stabsarbete 
och kommunikationen till allmänheten i samband med stormen Alfrida. 
Syftet är att ta tillvara erfarenheterna och få ny kunskap inför liknande hän-
delser i framtiden. Utredningen ska sammanställas i en rapport som också 
ska innehålla utvecklingsförslag. I arbetsgruppen ingår räddningschef 
Lennart Johansson och brandinspektör Thomas Mattsson. 
 
Räddningschefen informerarar om arbetets gång och framtagna samman-
ställningar. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut:  
Antecknas för kännedom. 
_______   
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24 § SOTARE 
RN § 24/15.5.2019 

Lennart Tötterman anhåller om tillstånd för utförande av sotningstjänster i 
räddningsområdet. I anhållan bifogas intyg över behörighet för sotarbefatt-
ning.  
Den gemensamma räddningsnämnden har avtal för utförande av sotnings-
tjänster i Eckerö, Jomala, Finström, Saltvik och Geta. 
I Hammarland, Lumparland, Sund och Vårdö har nämnden beslutat att tills-
vidare kan yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen för 
landskapet Åland (ÅFS 2006:106) utföra sotningstjänster.  

 
 ./. Bilaga A-RN § 24, Ålands landskapsregering, kompetensintyg. 

 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden beslutar 
meddela Lennart Tötterman att i kommunerna Hammarland, Lumparland, 
Sund och Vårdö är fria för yrkesutövare med godkänd yrkeskompetens ut-
för sotningstjänster. Sotningen skall utföras och efterfölja det som före-
skrivs i kap 8 räddningslagen (ÅFS 2006:106) samt kap 6 räddningsförord-
ning (ÅFS 2006:111).En sammanställning och redovisning skall årligen in-
lämnas till räddningsmyndigheten. Vid utförande av sotning i Eckerö. 
Jomala, Finström och Geta skall detta ske enligt överenskommelse med av-
talad entreprenör.    
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________ 
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25 § MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 25/15.5.2019 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.40 
 
Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 
______________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 18,23. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 17,19-22,24. 
 
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner  
PB 2 
AX-22 151 JOMALA 
 
Paragrafer i protokollet: 17,19-22,24. 
 
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 


