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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 1/21.1.2021 
 

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 Carola Wikström-Nordberg. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 2/21.1.2021 

• Ålands landskapsregering, beslut, 14.1.2021, begränsning om offentliga 
tillställningar och allmänna sammankomster 18.1-31.1.2021 

• Ålands landskapsregering, beslut, 18.1.2021, rekommendation om be-
gränsningar av antal personer vid privata tillställningar respektive hob-
byverksamheter 18.1-31.1.2021 

• Jomala kommun, kommunstyrelsen § 8, uppmaning från Sunds kom-
munstyrelse, mallar för beredskapsplaner. 

• Jomala kommun, kommunstyrelsen § 15, inrättande av tjänst, brand-
mästare. 

• Ålands landskapsregering, information, 19.1.2021, anmälnings- och 
kontaktskyldigheter i socialvårds-, barnskydds- och äldrelagen.  

• Räddningschefens beslut, 18.12.2020-20.1.2021 
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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3 § DISPOSITIONSPLANER 2021 
RN § 3/29.1.2021 

Efter att kommunernas budgeter nu fastställts av respektive kommunfull-
mäktige bör den gemensamma räddningsnämnden vid behov fastställa dis-
positionsplaner. Dispositionsplaner för räddningsområdets kommuner enligt 
bilaga; 

 ./. Bilaga A-J – RN § 3. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden besluter fastställa dispositionsplaner-
na enligt bilagor A-J – RN § 3. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

  ________________ 
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4 § FINSTRÖMS KOMMUN – REDOVISNING PUMPENHET 
RN § 4/21.1.2021 

Redovisning för pumpenhet Finströms kommun. 
 

I budget beviljades 62 750 euro netto för projektet. 
Kostnaderna uppgår till totalt 78 889 euro. 
Stödandel Ålands landskapsregering 10 000 euro. 
Stödandel brandskyddsfonden 36 084 euro. 
Nettokostnad för Finströms kommun 32 805 euro. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden konstatera projektet verkställt inom 
ramen för budgeterade medel. 
 
Beslut: 

  Enligt förslag. 
____________ 
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5 § SALTVIKS KOMMUN - SLÄCKNINGSBIL 
RN § 5/21.1.2021 

I budget för 2021 har medel upptagits för utbyte av Västra Saltviks FBK 
släckningsbil. Investeringen följer den av Ålands landskapsregering 
12.9.2018 fastställda fordonsplan. Kommunfullmäktige i Saltvik har för än-
damålet budgeterat 385 000 euro. Upphandlingen har utförts genom e-
avrop. Inom utsatt tid har anbud har inkommit från tre (3) leverantörer. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 5, utvärderingsprotokoll. 
 ./. Bilaga B-RN § 5, anbudssammanställning. 
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Floby 
Rescue Ab till ett pris om 381 000 euro netto. Priset är det lägsta och inom 
ramen för budgeterade medel. 

 
Beslut:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Floby 
Rescue Ab till ett totalpris inkluderade alla ska krav och optioner om 
457 931 euro netto. Den gemensamma räddningsnämnden avser teckna av-
tal gällande en släckningsbil som uppfyller alla ska-krav i upphandlingen 
vilket uppgår till 381 000 euro. Huruvida optioner kommer att nyttjas beslu-
tas vid avtalsteckning. 
Kåren kan nyttja resterande budgeterade medel för omkostnader och resor i 
samband med projektet. 
___________ 
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6 § MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 6/21.1.2021 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.30 
 
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: 2,4. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 1,3. 
 
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: 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner  
PB 2 
AX-22 151 JOMALA 
 
Paragrafer i protokollet: 1,3. 
 
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 den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet 
finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslags-
tavla. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNING FÖR UPPHANDLINGSRÄTTELSE GÄL-
LANDE UPPHANDLINGAR ÖVER EU:S TRÖSKELVÄRDEN  

 

Enligt landskapets upphandlingslagstiftning kan ändring sökas i ett beslut eller något annat avgö-
rande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom ett yrkande på att 
den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (nedan upphandlingsrättelse). Ärendet 
kan också föras till marknadsdomstolen genom besvär. 

Upphandlingsrättelse kan yrkas eller besvär anföras av den som ärendet gäller (nedan part). En 
part är den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. 

 

I Anvisning för upphandlingsrättelse 

Föremålet för yrkandet och tidsfrist för yrkandet på upphandlingsrättelse 

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i 
upphandlingsförfarandet kan yrka på upphandlingsrättelse enligt 132–135 § upphandlingslagen 
(FFS 1397/2016).  

Om en part vill yrka på upphandlingsrättelse ska det göras skriftligen inom 14 dagar från att be-
slutet delgivits. Närmare information om hur tidsfristen beräknas finns under avsnitt III Delgiv-
ning.   

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse samt leveransadress 

Av ett yrkande på upphandlingsrättelse ska det framgå: 

Den rättelsesökandes namn och kontaktuppgifter,  
Det beslut i vilket rättelse söks, och;  
Redogörelse över yrkandena samt grunderna för yrkandena. 

Till rättelseyrkandet ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till, om 
de inte redan finns hos den upphandlande enheten. 

Ett yrkande på upphandlingsrättelse ska lämnas in till den upphandlande enheten: 

 
Räddningsområde Ålands landskommuner  
PB 2 
AX-22 151 JOMALA 

 

II Anvisning för besvär hos marknadsdomstolen 

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som ärendet gäller kan föra ärendet till marknadsdom-
stolen genom att anföra besvär. 

Ett beslut eller annat avgörande av en upphandlande enhet kan inte föras till marknadsdomstolen 
genom besvär när beslutet eller avgörandet gäller: 
1) enbart beredningen av ett upphandlingsförfarande, 
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2) det att ett upphandlingskontrakt inte delas upp i delar med stöd av 75 § upphandlingsla-
gen; eller 
3) det att enbart det lägsta priset eller kostnaderna används som kriterium vid bedömningen 
av om ett anbud ska anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga enligt 93 § upphandlingslagen. 
Utgör upphandlingen ett avrop/beställning från ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär, 
om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet enligt 146 § upphandlingsla-
gen. 

Tidsfrist för sökande av ändring och undantag från den ordinarie besvärstiden 

Besvär ska anföras skriftligen inom 14 dagar efter det att parten har fått del av upphandlingsbe-
slutet med besvärsanvisning. Närmare information om hur tidsfristen beräknas finns under av-
snitt III Delgivning.  

Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att en part fått del av beslutet, om den upphandlande 
enheten med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten upphandlingslagen har ingått ett upphandlingskon-
trakt eller en koncession på basen av ett ramavtal utan att iaktta väntetiden.  

Besvär ska lämnas in senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om an-
budssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärsanvisning 
och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligt bristfälliga. 

Besvärets innehåll och rättegångsavgift 

I besväret ska följande anges: 

Till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 
Grunderna för yrkandena,  
Vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv; 
och  
Ändringssökandes namn och kontaktuppgifter. Om talan förs av ändringssökandens lagliga före-
trädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. 

Till besvärsskriften ska följande bilagor fogas: 

Det överklagade beslutet med besvärsanvisning,  
Utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när be-
svärstiden börjat löpa,  
De handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden; och  
Fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde. 

Hos den som söker ändring genom besvär hos marknadsdomstolen tas det ut en rättegångsavgift 
i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

Förbud mot att söka ändring  

Enligt 163 § upphandlingslagen får ändring i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behö-
righet inte sökas med stöd av kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland eller lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
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Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten och inlämning av be-
svär  

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska enligt 148 § upphandlingslagen skriftligt 
underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen 
ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till 
marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten 
har angett under avsnitt I. 

Besvär ska lämnas in till marknadsdomstolen. Besvären kan lämnas in till marknadsdomstolens 
kansli personligen, genom ombud, med bud, per post eller per telefax eller e-post. Besvär kan 
också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Marknadsdomstolens adress: 

Marknadsdomstolen 
Banbyggarvägen 5  
00520 Helsingfors   
markkinaoikeus@oikeus.fi 

III Närmare information om hur tidsfristen beräknas 

Då tidsfristen för yrkande på upphandlingsrättelse eller sökande av ändring beräknas ska den dag 
då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista dagen av tidsfristen är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, julafton, midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter tidsfristen också 
följande vardag. 

 
Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt: 

• Vanlig elektronisk delgivning – Om beslutet delgivits som ett e-postmeddelande 
anses mottagaren enligt upphandlingslagen ha fått del av beslutet samma dag som meddelandet 
sändes, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om ett avbrott i datakommunikations-
förbindelserna eller någon motsvarande omständighet som lett till att meddelandet har nått mot-
tagaren vid en senare tidpunkt.  

• Bevislig elektronisk delgivning – Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett 
elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fått del av beslutet när det har hämtats 
från den länk som myndigheten anvisat. 

• Vanlig delgivning – Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas. 

• Bevislig delgivning – Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår 
datumet för då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har 
överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen 
då mottagaren fått del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över 
delgivningen. 

 


