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Kristian Aller  Lennart Johansson 

Protokolljustering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 23.5.2018 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

23 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 23/23.5.2018 
 

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 Krister Berndtsson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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    Protokolljustering:    

24 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 24/23.5.2018 
 

• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 8.5.2018, beredskapskurs 
6.6.2018,, Mariehamn. 

• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 11.5.2018, manuella strål-
ningsmätningar 5.6.2018. 

• Gottby FBK, årsberättelse 2017 
• Lumparlands FBK, årsberättelse 2017. 
• Östra Saltvik FBK verksamhetsberättelse 2017. 
• Räddningschefens beslut, 26.4.2018-23.5.2018. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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25 § UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL FORDONSPLAN 
RN § 25/23.5.2018 
 

 
Ålands landskapsregering inbegär utlåtande över förslag till fordonsplan 
gällande åren 2019 – 2028. 
Utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 15 juni 2018. 
I skrivelsen framgår att kommunerna bör bereda avtalsbrandkårerna inom 
respektive område möjlighet att yttra sig över förslaget varvid planen har 
utgått till räddningsområdets kårer som delger sitt yttrande direkt till sin av-
talskommun. 

 
 ./. Bilaga A-RN § 25, förslag till fordonsplan. 
 ./. Bilaga B-RN § 25, utlåtande. 
 
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden ger sitt utlåtande enligt  
Bilaga B-RN § 25.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
___________  
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26 § BRANDSYNEPROGRAM – AVTAL 
RN § 26/23.5.2018 

Under en längre tid har räddningsmyndigheten försökt finna ett ändamåls-
enligt brandsyneprogram. Marknaden är mycket begränsad på grund av 
språkskäl och egen lagstiftning inom området. 
En möjlighet har nu dykt upp då Lunds Programarkitekter AB har övertagit 
tidigare leverantör till Core som även Mariehamns stad tidigare använt sig 
av. 
Lunds Programarkitekter AB tillhandahar en utvecklad programvara 
”Daedalos IT-stöd för räddningstjänst”. 
Förutom själva brandsynedelen innefattande objektinformation, syneinter-
valler och protokoll medföljer även möjligheten till insatskort, geografimo-
dul kopplat till lantmäteriverket samt ortofoto på kartplatsen.fi 
Programvaran följer även till alla delar GDPR hanteringen av kommande 
personuppgiftsdirektiv. 
 
Lunds Programarkitekter AB tillmötesgår även att avtalet synkroniserar 
med Mariehamns stad, eftersom de redan tecknat avtal, att uppsägningsti-
den skulle falla tillika för båda parter med tanke för pågående diskussioner 
om ett och samma räddningsområde för hela Åland skulle verkställas under 
pågående avtalsperiod. Likaså tillmötesgår leverantören till att avtal om 
nyttjanderätten kunde påbörjas efter sommaren med start 1.9.2018. 
 
Priset för nyttjanderätten är en licensavgift av 7 911 SEK/månad vilket är 
uppdelat ett baspaket om 5 561 SEK/månad och geografimodul om 2 350 
SEK/månad 
Utbildningen kan ske i samarbete med räddningsverket i Mariehamn under 
tidig höst 2018. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 26, nyttjanderättsavtal Daedalos. 
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar teckna avtal för nyttjanderät-
ten enligt bilaga A-RN § 26. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
__________ 
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27 §  MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 27/23.5.2018 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.20 
 
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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 24,25. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 23, 26, 27. 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 
 
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 
22151  Jomala 
 
Paragrafer: 23, 26, 27. 
 
Yrkandet skall 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 skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall underteck-
nas av den som framställer det. 
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
 
Marknadsdomstolen 
Banbyggarvägen 5 
FI-00520 Helsingfors 
tel 029 56 43300 
fax 029 56 43314 
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Paragrafer i protokollet: - 
 
Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 
 
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta 
Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen. 
 
Besvärsskrift 

 
En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomsto-
len. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder 
som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i 
94 § i lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007).  
 
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, dvs. förklara på vilket sätt upphandlingsförfaran-
det enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som 
anför besvär yrkar på gottgörelseavgift, ska denne ange det yrkade beloppet. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsända-
rens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rätte-
gångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro. 
 

  


