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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 17.6.2020 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

24 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 24/17.6.2020 
 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnades kl 18.30 av den gemensamma räddningsnämndens 
ordförande Kristian Aller. 
 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört. 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
Till att justera protokollet utses Karl-Fredrik Björnhuvud. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 17.6.2020 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

25 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 25/17.6.2020 

• Brandskyddsfonden, 9.4.2020 beslut, Sunds kommun specialunderstöd 
byggprojekt Sunds brandstation. 

• Ålands landskapsregering, 9.4.2020, begränsning av offentliga sam-
mankomster 10 personer under tiden 14.4-13.5.2020. 

• Ålands landskapsregering, 9.4.2020, förlängt uppdrag beredning av för-
slag till reviderad rökdykaranvisning, 30.9.2020. 

• Vårdö kommun, kommunfullmäktige 16.4.2020 § 26, tilläggsbudget in-
vesteringar, båt till Vårdö FBK, framskjutet till 2021. 

• Vårdö kommun, kommunfullmäktige 16.4.2020 § 27, reservkraftaggre-
gat. 

• Hammarlands kommun, kommunstyrelsen 21.4.2020 § 125, beslut an-
skaffning av utrustning enligt HFBK framställan 6.3.2020. 

• Ålands landskapsregering,12.5.2020, begränsning av offentliga sam-
mankomster under tiden 14-31.5.2020. 

• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden 28.4.2020, manuella strål-
ningsmätningar 26.5.2020. 

• Ålands landskapsregering, 28.5.2020, begränsning av offentliga sam-
mankomster under tiden 1-30.6.2020. 

• Landskapsalarmcentralen, 8.6.2020, brev till Ålands landskapsregering 
angående utfärdande av varning för skogsbrand. 

• Brandskyddsfonden, 9.6.2020 beslut, Finströms kommun specialunder-
stöd pump. 

• Hammarlands FBK, verksamhetsberättelse 2019. 
• Sunds FBK, verksamhetsberättelse 2019. 
• Vårdö FBK, verksamhetsberättelse 2019. 
• Räddningschefens beslut, 3.4.2020-17.6.2020. 

 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 17.6.2020 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

26 § PRESENTATION DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN 
RN § 26/17.6.2020 

Räddningsområde Ålands landskommuner är ett samarbete mellan nio 
landskommuner om en gemensam räddningsmyndighet och en gemensam 
räddningsnämnd. 
 
Räddningschefen presenterar och informerar om den gemensamma rädd-
ningsnämndens uppgifter och verksamhet. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kän-
nedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 

 
_____________ 
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    Protokolljustering:    

27 § CORONAVIRUSET COVID-19 
RN § 22/2.4.2020 

Räddningschefen informerar om vidtagna åtgärder beträffande myndighets-
utövningen och arbetssätt samt om informationen och direktiven som givits 
till kommunernas avtalsbrandkårer.  
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
 
____________ 

 
RN § 27/17.6.2020  

Med anledning av att coronavirusepidemins spridning har avstannat i Fin-
land har regeringen den 4 maj 2020 beslutat om en hybridstrategi för att 
stegvis avveckla de restriktioner som har införts under undantagsperioden. 
Det bör dock noteras att även om epidemin för närvarande betraktas vara 
inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen. 
 
Hybridstrategin innebär en kontrollerad övergång från omfattande restrikt-
ioner till allt mer riktade åtgärder och en effektiviserad hantering av epide-
min i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, beredskapslagen och 
eventuella andra författningar. 
 
Räddningschefen informerar om vidtagna åtgärder beträffande myndighets-
utövningen och arbetssätt samt om informationen och direktiven som givits 
till kommunernas avtalsbrandkårer.  

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
 
_________ 
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Räddningsområde Ålands landskommuner 17.6.2020 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

28 § JOMALA KOMMUN - UPPHANDLING AV ATV-SEXHJULING 
RN § 28/17.6.2020 

I budget för 2020 och i ekonomiplan för 2021 har medel upptagits för an-
skaffande av materiel för mark- och terrängbränder. Projektet är en fortsätt-
ning på utvecklandet och komplettering till lastväxlarenheten från 2019 då 
en extra tankmodul införskaffades.  
Anbud har inkommit från två (2) leverantörer vilket uppfyller anbudsförfrå-
gan. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 28, protokoll anbudsöppning. 
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Ljungdahls 
motorverkstad  av en Polaris Sportsman 570 Big Boss 6x6 EFI EPS LE 
Stealth Black 2020 till ett pris om 11 550 euro netto. Priset är det förmån-
ligaste anbudet och inom ramen för budgeterade medel. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
___________ 
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29 § SALTVIKS KOMMUN - AVBROTTSFRI KAFT BRANDSTATION-
EN NÄÄS 
 

RN § 29/17.6.2020 
I investeringsplanen för 2020 gällande Saltviks kommun finns medel upp-
taget för generator/avbrottsfri kraft för brandstationen i Nääs som ett reser-
vationsanslag. 
 
Från 2019 års budget numera överfört till 2020 finns även ett anslag för 
”Kommungården, säkrande av backupström och reservel”. Innan Alfridas 
framfart var linjen att kommunkansliet kanske inte var i behov av eget re-
servaggregat vilket i dagsläget är i behov att omprövas med tanke på behov 
och möjlighet av information till kommuninnevånarna. 
 
För att komma vidare med ett helhetsperspektiv för kommunens samtliga 
fastigheter har brandinspektören, kommuningenjören och ordfö-
rande/kårchefen för Västra Saltviks FBK arbetat fram en inventering av nu-
läget med förslag till åtgärder samt en prioriteringsordning för verkställig-
het. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 29, sammanställning av reservkraftläget i Saltviks kommuns  
   fastigheter samt förslag till åtgärder. 
 
Tekniska nämnden i Saltviks kommun upptar ärendet för behandling den 24 
juni 2020.  
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
reservationsanslaget för generator till brandstationen i Nääs frigörs och 
verkställs. Vidare omfattar den gemensamma räddningsnämnden inför 
kommunstyrelsen förslaget till prioritetsordning och verkställighet av re-
servkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter enligt Bilaga A-RN § 29. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________  
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    Protokolljustering:    

30 §  MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 30/17.6.2020 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.00 
 
Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 
______________ 
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    Protokolljustering:    

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: 25-27,29. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 24,28. 
 
Enligt 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: 24,28. 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner  
PB 2 
AX-22 151 JOMALA 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
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. 

  


