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9 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 9/7.3.2019 
 

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 Karl-Fredrik Björnhuvud. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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10 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 10/7.3.2019 
 

• Uppvaktning, Brandinspektör Thomas Mattsson, 12.2.2019, 50 år. 
• Ålands landskapsregering, 11.2.2019, prioritetsordning för specialun-

derstöd brandskyddsfonden. 
• Ålands landskapsregering, 11.2.2019, förhandsbesked Finströms  

kommun angående brandpump. 
• Ålands landskapsregering, 12.2.2019, arbetsgrupp Alfrida. 
• Hammarlands FBK, verksamhetsberättelse 2018. 
• Insta respons kurs, 5.3.2019 Mariehamn räddningschefens och brandin-

spektörens deltagande. 
• Räddningschefens ledigheter 11-15.3 samt 15-26.4.2019. 
• 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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11 § VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
RN § 11/7.3.2019 
 

Verksamhetsberättelse för år 2018. 
 ./. Bilaga A-RN § 11, verksamhetsberättelse 2018. 
 

Räddningschefens förslag: Att den gemensamma räddningsnämnden  
godkänner verksamhetsberättelsen 2018 enligt bilaga A-RN § 11. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
__________ 
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12 § GETA KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION 
RN § 12/7.3.2019 

Redovisning för byggandet av brandstation i Geta. 
 

I budget beviljades 288 000 euro netto för projektet. 
Kostnaderna uppgår till 522 158 euro. 
Erhållna stödandelar totalt är 241 695 euro.  
Nettokostnad för Geta kommun 280 463 euro. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden konstatera projektet verkställt samt  
antecknar sig redovisningen för kännedom. 
 
Beslut: 
Konstateras verkställt och antecknas för kännedom. 
____________ 
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13 § GETA KOMMUN - TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH  
 BEFOLKNINGSSKYDD 
RN § 13/7.3.2019 

I samband med stormen Alfrida i januari 2019 drabbades Geta kommun av 
längre störningar i eldistribution och telekommunikation. I ett tidigt skede 
framkom information att skadorna var så omfattande på el- respektive tele-
kommunikationsnät att detta förutspåddes bli långvarigt. 
För att säkerställa driften av brandstationen och ur ett befolkningsskydds-
perspektiv införskaffades generator med tillhörande materiel för att möjlig-
göra driftsättningen av stationen. Förberedenade installationer i 
fastigheten har förberetts under byggtiden av stationen. 
Brandstationen fungerade under stormen Alfridas framfart som temporärt 
övernattningsställe, erbjöd dusch- och tvättmöjligheter samt varm mat för 
kommuninnevånare och kårens manskap. Geta FBK kunde förutom sedvan-
lig beredskap även bistå med handräckning fullt ut av efterfrågande förbe-
redande uppgifter för el- och kommunikationsbolag och på så sätt påskynda 
de egentliga reparationsarbetena. 
 
Kostnaderna uppgår till 2 415,32 euro för 27kVA generator samt för skarv-
uttag, kraftkontakt och kabel 261,00 euro, totalt 2 676,32 euro. Priserna är 
netto. 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden anhåller 
om tilläggsanslag av pågående verksamhetsår inom brand- och befolknings-
skyddet för generator med tillhörande materiel för totalt 2 676,32 euro 
netto. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
__________    
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14 § SOTNING  
RN § 14/7.3.2019 

Enligt räddningslagens 49 § är det kommunens räddningsmyndighet som 
beslutar hur sotning skall ordnas inom kommunen. Sotningstjänster kan or-
ganiseras enligt; 
1 Kommunen eller kommuner (räddningsmyndigheten) handhar sotningen 
inom sitt eget område med egen anställd personal. 
2 Inom räddningsområdet tillämpa system för områdessotare och genom 
avtal med entreprenör för utförande av sotningstjänster. (distrikt- eller om-
rådessotare) 
3 Besluta om att fastighetsägare fritt kan välja sotare 

 
I landskapet kan konstateras att det förekommer brist på utförare med yr-
keskompetens inom sotningsbranschen. Ålands landskapsregering har efter  
skrivelse från ledande tjänstemän inom räddningsmyndigheterna 2012 och  
vidare efter utredning vid Ålands yrkesgymnasium meddelat 13.11.2018 att 
en yrkesutbildning inte har gått att förverkliga på grund av brist på handle-
dare för praktikperioderna. Därtill har avtalen i kommunerna Lumparland, 
Sund och Vårdö beslutats upphöra under senhösten 2018. 
 
I riket har lagstiftningen om sotningstjänster reviderats och är i kraft från 
1.1.2019 varvid numera sotningstjänster kan utföras fritt för den person som 
innehar behörighet för sådan uppgift. Kort sammanfattat har sotningstjäns-
terna öppnats för konkurrens, utan geografiska begränsningar och utan pris-
reglering. Byggnadens ägare eller innehavare väljer själv so-
tare/sotningsföretagare. En viss övergångsperiod kan ännu förekomma i 
regioner fram till senast 30.6.2019. I samband med ändrandet slopades även 
räddningsverkens (räddningsmyndigheternas) skyldigheter att ordna sot-
ningstjänster. 
 
 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar inlämna till landskaps-
regeringen en förfrågan att gällande lagstiftning, räddningslagen för land-
skapet Åland (ÅFS 2006:106) samt räddningsförordningen för landskapet 
Åland (ÅFS 2006:111) revideras och förändras angående sotning för ett 
liknande upplägg i landskapet Åland som i riket. 

 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar inlämna till landskaps-
regeringen en förfrågan att gällande lagstiftning, räddningslagen för land-
skapet Åland (ÅFS 2006:106) samt räddningsförordningen för landskapet 
Åland (ÅFS 2006:111) revideras angående sotning för att öppna för kon-
kurrens utan prisreglering och då man tidigare meddelat att inte förverkliga 
en yrkesutbildning inom sotning. 
 
__________ 
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15 § 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. 
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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-
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kommer överlämnas avtalsförslaget till Mariehamns stad för behandling för 
att sedan skickas till samtliga kommuner för ett slutligt godkännande. 
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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__________ 
 

RN § 15/7.3.2019 
Kommunerna har inkommit med synpunkter gällande avtalsförslaget för en 
gemensam räddningsmyndighet och gemensam räddningsnämnd på Åland. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 15, sammanställning av synpunkter. 
 ./. Bilaga B-RN § 15, framarbetat förslag på förändringar i avtalet jämte bilaga 

om en gemensam räddningsmyndighet på Åland. 
 
  Information och diskussion. 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar i enlighet med diskussions-
mötets beslut den 20.11.2018 att ordförande kallar till nytt möte med kom-
munerna. I kallelsen fogas sammanställningen av kommunernas synpunkter 
enligt bilaga A-RN § 15 samt framarbetat förslag på förändringar i avtalet 
om en gemensam räddningsmyndighet på Åland enligt bilaga B-RN § 15. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden anser att kommunernas åsikter inte 
beaktats i tillräcklig grad i tjänstemännens reviderade förslag. 
Vidare anser nämnden att garantier för att myndighetens placering avskiljs 
från ett räddningsverk eller en enskild FBK måste ges. 
Innan kallelse till nytt möte med kommunerna ska även en kostnadskalkyl 
för myndigheten tas fram. 
________ 
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16 §  MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 16/7.3.2019 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.35. 
 
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: 10-15. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 9. 
 
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:  
 
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. 


