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J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 1/28.1.2019 
 

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 Alexandra Lillie. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 2/28.1.2019 
 

• Ålands landskapsregering, 17.12.2018, information brandskyddsfonden 
angående mindre understöd till avtalsbrandkårerna. 

• Ålands landskapsregering, 18.12.2018, beslut, stödandel för värmeka-
mera. 

• Ålands landskapsregering, 19.12.2018, beslut, Geta kommun stödandel 
släckningsbil. 

• Statens Ämbetsverk på Åland, 23.1.2019, ändringar gällande skydds-
rum. 

• Räddningschefens beslut, 20.12.2018-28.1.2019. 
 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

3 § DISPOSITIONSPLAN FÖR RESPEKTIVE KOMMUNS BUDGET 
2019 

RN § 3/28.1.2019 
 

Efter att kommunernas budgeter nu fastställts av respektive kommun-
fullmäktige bör den gemensamma räddningsnämnden vid behov fastställa 
en dispositionsplan för budgeterna i samarbetskommunerna. Förslag till 
dipositionsplaner 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

4 § BRÄNSLEKORT HAMMARLANDS FBK 
 

RN § 4/28.1.2019 
Hammarlands kommun och Hammarlands FBK har från och med 1 januari 
2019 ingått nytt driftsavtal där kommunen direkt står för bland annat kårens 
bränsle och smörjmedel. 

 
För enklast möjliga handhavande och säkerställande av beredskapen bör 
bränslekort vara disponibelt gentemot kårens verksamhet för Hammarlands 
kommuns räkning. 
Såsom dispositionsansvariga är kårens ordförande och dess styrelse, kårche-
fen samt av styrelsen utsedda rustmästare. 
Sedvanlig faktura godkänns inom ramen för kommunens brand- och rädd-
ningsväsendets anslag av räddningschefen. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att Hammarlands FBK ges 
rätt att disponera bränslekort för Hammarlands kommuns räkning enligt 
ovan. 

 
Beslut: 
Enligt förslag 
____________ 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 5  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

5 § GETA KOMMUN - SLÄCKNINGSBIL 2016 
 

RN § 5/28.1.2019 
  Anskaffningen är verkställd och avslutad. 
 

På grund av den sena leveransen har ett vite om 47 502 euro kunnat påföras 
och den beräknade kostnadskalkylen 31.1.2018 uppgick då till 250 000 euro 
inkluderat behövlig utrustning och materiel. Stödandel om 65 % till ett be-
lopp om 162 500 euro skulle ge en nettokostnad om 87 500 euro.  
 
Slutkostnaden är 252 463 euro, beslutad stödandel uppgår till 163 825 euro, 
nettokostnad 88 638 euro.  
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar anskaffningen verkställd 
och antecknar sig ärendet för kännedom. Vidare önskar den gemensamma 
räddningsnämnden att Geta kommun upptar till behandling den mindre 
överskridning 1 138 euro netto för slutlig behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
___________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

6 § GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 
 
RN § 47/12.10.2017 

Landskapsregeringens lagförslag (18/2018-2017) om att i sista hand med 
tvång skapa en gemensam räddningsmyndighet har i och med presidentens 
veto 28.9.2017 slutgiltigt upphävts med hänvisning till bl.a. den kommunala 
självbestämmanderätten. Företrädare för landskapsregeringen har dock re-
dan i anslutning till Ålandsdelegationens och Högsta domstolens kritik av 
lagförslaget offentligt uppgett att förslaget om en gemensam räddnings-
myndighet på nytt kommer att föras till lagtinget under denna period. 
 
Representanter för såväl kommuner som FBK-verksamheten inom RÅL har 
därför väckt tanken om att nämnden borde diskutera frågan om bildandet av 
en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland på frivillig väg. Samar-
betet skulle så fall baseras på 12 kap. i kommunallagen där formerna för 
normalt kommunalt samarbete finns. 

 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden besluter inbjuda representanter för 
samtliga 16 kommuner till ett diskussionsmöte om möjligheterna att utgå-
ende från 12 kap. i kommunallagen bilda en gemensam räddningsmyndig-
het. 
 
Tidpunkt för mötet bör vara att samtliga kommuner inom sin förvaltnings-
gång har möjlighet att behandla ärendet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
Vidare beslutar den gemensamma räddningsnämnden att ge ordförande i 
uppdrag att brevledes kontakta kommunerna med en inbjudan. 
Till kommuner som av någon orsak inte kan deltaga önskar den gemen-
samma räddningsnämnden att ett yttrande kan delges och där framföra sin 
ståndpunkt i ärendet. 
För att ge kommunerna tid att behandla ärendet och utse representanter bör 
mötet om möjligt hållas vecka 47. 
_______ 

 
RN § 45/14.12.2017 

Ordförande och räddningschefen delger information om mötet den 
23.11.2017. 
Efterfrågades enhälligt om en fortsättning på ärendet och önskvärt att den 
gemensamma räddningsnämnden ånyo kallar till möte. 
Protokoll samt räddningschefernas uppdrag har utgått till samtliga kommu-
ner. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 45, mötesprotokoll 23.11.2017. 
 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 7  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden besluter om tidpunkt för nytt möte. 
 
Beslut: 
Konstareras att räddningscheferna gemensamt tagit fram en rapport om 
vilka uppgifter som ingår inom räddningsmyndighetens ansvarsområde och 
delgivits samtliga kommuner.  
Den gemensamma räddningsnämnden inbjuder till ett nytt möte torsdag den 
11 januari 2018 kl 12.30, Jomala kommunkansli. 
Vidare förespråkar nämnden ett fortsatt samarbete enligt nuvarande samar-
betsform. 
Nämnden poängterar även att de uppgifter som idag helt eller delvis sköts 
av räddningsmyndigheterna på Åland, men som inte ingår i en renodlad 
myndighet fortsättningsvis bör ingå. 
______ 
 

RN § 6/25.1.2018 
Ordförande och räddningschefen delger information för mötet den 
11.1.2018. 
Protokoll från möte har delgivits samtliga kommuner. 

 
Vidare kan informeras att samarbetskommittén mellan Jomala kommun och 
Mariehamns stad har sammanträtt den 15.12.2017 varvid ett uppdrag har 
framställts till tjänstemännen för Jomala och Mariehamn att ta fram ett för-
slag till avtal för en gemensam räddningsnämnd och räddningsmyndighet. 

 
 ./. Bilaga A-RN § 6, mötesprotokoll 11.1.2018. 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden sammankallar samtliga kommuner 
till ett avslutningsmöte då underlag finns för ett förslag till avtal för en ge-
mensam räddningsnämnd och en räddningsmyndighet eller att annan utgång 
kan konstateras. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
______ 
 

RN § 47/19.12.2018 
Ordförande och räddningschefen delger information från mötet den 
20.11.2018 då förslag till avtal tagits fram för en presentation. 
Mötet beslöt enhälligt att inhämta eventuella synpunkter över förslaget till 
avtal från kommunerna som ska vara inlämnade senast 31.1.2019. Vidare 
beslöt mötet att vid behov kallar den gemensamma räddningsnämndens ord-
förande därefter till ett nytt möte. Ifall inte några väsentliga synpunkter in-
kommer överlämnas avtalsförslaget till Mariehamns stad för behandling för 
att sedan skickas till samtliga kommuner för ett slutligt godkännande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

Protokoll från möte har delgivits samtliga kommuner. 
 
 ./. Bilaga A-RN § 47, mötesprotokoll 20.1.2018. 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kän-
nedom. Vidare beslutar nämnden huruvida eventuella synpunkter på försla-
get ska framföras.  
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. Vidare beslutar den gemensamma räddnings-
nämnden bordlägga frågan om nämndens synpunkter för att invänta kom-
munernas svar. 
__________ 

 
RN § 6/28.1.2019 

Vid det senaste möte angående en gemensam räddningsmyndighet för 
Åland med kommunerna den 20 november 2018 framkom synpunker gäl-
lande 

• Mandatfördelningen och ordförandeskap 
• Personal och överföring av personal 
• Lokaler, fordon och arbetsutrustning 
• Kostnadsfördelning 

vilka omfattades enhälligt att en revidering av avtalsförslaget görs och den 
nya versionen delges kommunerna för inhämtande av synpunkter kommun-
vis vilka skall vara inlämnade senast 31.1.2019. 
 
Frågan gällande datum för avtalets ikraftträdande är ännu oklart. Framför-
des dels förslag om snarast möjligt dels ett konkret datum om 1 januari 
2020. Frågan lämnades i detta skede öppen. 
Även den gemensamma räddningsnämnden bör framföra sina synpunkter 
på förslaget till avtal. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 6 – Avtal om gemensam räddningsmyndighet. 
 ./. Bilaga B-RN § 6 – Bilaga 1 till avtal om gemensam räddningsmyndighet. 
 ./. Bilaga C-RN § 6 – Den gemensamma räddningsnämndens åsikter.         
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga C-RN § 6. 
 
Beslut: 
Enligt bilaga C-RN § 6 med ändringar. Vidare inväntar den gemensamma 
räddningsnämnden alla kommuners synpunkter och behandlar ärendet vid 
sitt nästa möte. 
__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

7 § 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  
Alfrida.  
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut:  
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kän-
nedom. 
_______   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

8 § MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 8/28.1.2019 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 21.00 
 
Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 
______________ 
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Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2019 kl. 18:30 

 
 

 
    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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 2, 5-7. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 1,3,4. 
 
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: 1,3, 4. 
 
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.  


