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J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

8 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

RN § 8/7.4.2022 

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 Anton Alm. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 

___________ 

   



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

9 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

RN § 9/7.4.2022 

• Ålands landskapsregering, 16.2.2022, sotningsavgift. 

• Sund, kommunfullmäktige, 15.3.2022 § 13, tilläggsbudget, manskaps-

bil. 

• Jomala, tjänstemannabeslut kommundirektören 16.3.2022 §31/2022, 

nedsatt arbetstid brandmästare under perioden 17.3 -31.12.2022.  

• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 21.3.2022, seminarium 

om hybridhot, räddningschefens deltagande. 

• Ålands Brand- och Räddningsförbund, vårmöte 29.4.2022. 

• Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, kongress och vårmöte 

28-29.5.2022, Borgå. 

• Hammarlands FBK, verksamhetsberättelse 2021. 

• Lumparlands FBK, verksamhetsberättelse 2021. 

• Vårdö FBK, verksamhetsberättelse 2021. 

• Östra Saltvik FBK, verksamhetsberättelse 2021. 

• Räddningschefens beslut, 16.2.2022-6.4.2022. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärenden till kännedom. 

 

Beslut: 

Antecknas för kännedom. 

____________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 3  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

10 § SOTARE 

RN § 10/7.4.2022 

Emil Hansen/SVS Åland Ab anhåller om tillstånd för utförande av sot-

ningstjänster i räddningsområdets anslutna samarbetskommuner. I anhållan 

bifogas från Ålands landskapsregering erkännande av yrkeskvalifikationer.  

Den gemensamma räddningsnämnden har avtal för utförande av sotnings-

tjänster i Eckerö, Jomala, Finström, Saltvik och Geta. 

I Hammarland, Lumparland, Sund och Vårdö kommuner har den gemen-

samma räddningsnämnden beslutat, varefter tidigare avtal upphört eller av-

slutats, att yrkesutövare vilken är godkänd enligt 50 § räddningslagen för 

landskapet Åland (ÅFS 2006:106) tillsvidare kan utföra sotningstjänster.  

 

 ./. Bilaga A-RN § 10, Ålands landskapsregering, kompetensintyg. 

 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden beslutar 

meddela och bifalla Emil Hansen/SVS Åland Ab anhållan för kommunerna 

Hammarland, Lumparland, Sund och Vårdö som är fria för yrkesutövare 

med godkänd yrkeskompetens för utförande av sotningstjänster. Sotningen 

skall utföras och efterfölja det som föreskrivs i kap 8 räddningslagen (ÅFS 

2006:106) samt kap 6 räddningsförordning (ÅFS 2006:111). En samman-

ställning och redovisning skall årligen eller annars på begäran av rädd-

ningschefen inlämnas till räddningsmyndigheten. Vid utförande av sot-

ningstjänster i Eckerö, Jomala, Finström, Saltvik och Geta skall detta ske 

enligt överenskommelse med avtalad entreprenör.    

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

11 § LUMPARLANDS KOMMUN - AVBROTTSFRI KRAFT I  

 KOMMUNENS FASTIGHETER 

RN § 11/7.4.2022 

För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kom-

munens egna fastigheter har utförts en sammanställning över nuläget. Detta 

för att möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt 

som då kan införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende 

av verksamhetsområde.     

 

En sammanställning över lägesbilden i Lumparlands kommuns egna fastig-

heter presenteras på mötet. 

 

 ./. Bilaga A-RN § 11, förslag till prioriteringar av reservkraft Lumparland. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 11. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

12 § ECKERÖ KOMMUN-AVBROTTSFRI KRAFT I KOMMUNENS 

FASTIGHETER 

RN § 12/7.4.2022 

För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kom-

munens egna fastigheter har utförts en sammanställning över nuläget. Detta 

för att möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt 

som då kan införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende 

av verksamhetsområde.     

 

En sammanställning över lägesbilden i Eckerö kommuns egna fastigheter 

presenteras på mötet. 

 

 ./. Bilaga A-RN § 12, förslag till prioriteringar av reservkraft Eckerö. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 12. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

13 § FINSTRÖMS KOMMUN-AVBROTTSFRI KRAFT I KOMMMU-

NENS FASTIGHETER 

RN § 13/7.4.2022 

För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kom-

munens egna fastigheter har utförts en sammanställning i ett samarbete mel-

lan tekniska chefen i Finström och räddningsmyndigheten. Detta för att 

möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt som då 

kan införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende av verk-

samhetsområde. 

Tidigare beslut har bedömningen varit att elförsörjningen är tillräckligt sta-

bil för att inte behöva installation av reservkraft i de kommunala fastighet-

erna. Under stormen Alfrida hamnade bland annat Rosengård i en ansträngd 

situation. 

En sammanställning över lägesbilden i Finströms kommuns egna fastighet-

er presenteras på mötet. 

Samhällsnämnden i Finström har den 29.3.2022 § 50 behandlat ärendet 

varvid man omfattat åtgärdsförslagen sett till prioritering och delgivit för-

slaget till Räddningsområde Ålands landskommuner för utlåtande innan 

man tar det vidare till kommande budgetprocesser och ekonomiplaner. 

 

 ./. Bilaga A-RN § 13, förslag till prioriteringar av reservkraft Finström. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 13. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. Vidare anser den gemensamma räddningsnämnden att priori-

tera serviceboende samt centralkök. 

_________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

14 § HAMMARLANDS KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN 

RN § 14/7.4.2022 

Reviderad beredskapsplan Hammarlands kommun. Planen är en del enligt 

beredskapslagen (FFS 1552/2011) förberedelser för att kommunens verk-

samhet säkerställs och kan skötas så väl som möjligt, även under undan-

tagsförhållanden. Planen är utarbetad som en allmän del där specifika delar 

från tidigare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna 

eller i annan sammanställning som en helhet. 

    

 ./. Bilaga A-RN § 14, beredskapsplan Hammarlands kommun 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 14 som för-

slag till beredskapsplan för Hammarlands kommun.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________ 

  

 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

15 § FINSTRÖMS KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN 

RN § 15/7.4.2022 

Reviderad beredskapsplan Finströms kommun. Planen är en del enligt be-

redskapslagen (FFS 1552/2011) förberedelser för att kommunens verksam-

het säkerställs och kan skötas så väl som möjligt, även under undantagsför-

hållanden. Planen är utarbetad som en allmän del där specifika delar från ti-

digare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna eller i 

annan sammanställning som en helhet. 

    

 ./. Bilaga A-RN § 15, beredskapsplan Finströms kommun 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 15 som för-

slag till beredskapsplan för Finströms kommun.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

16 § SUNDS KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN 

RN § 16/7.4.2022 

Reviderad beredskapsplan Sunds kommun. Planen är en del enligt bered-

skapslagen (FFS 1552/2011) förberedelser för att kommunens verksamhet 

säkerställs och kan skötas så väl som möjligt, även under undantagsförhål-

landen Planen är utarbetad som en allmän del där specifika delar från tidi-

gare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna eller i 

annan sammanställning som en helhet. 

    

 ./. Bilaga A-RN § 16, beredskapsplan Sunds kommun 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 16 som för-

slag till beredskapsplan för Sunds kommun.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________ 

  

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 10  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

17 § VÅRDÖ KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN 

RN § 17/7.4.2022 

Reviderad beredskapsplan Vårdö kommun. Planen är en del enligt bered-

skapslagen (FFS 1552/2011) förberedelser för att kommunens verksamhet 

säkerställs och kan skötas så väl som möjligt, även under undantagsförhål-

landen. Planen är utarbetad som en allmän del där specifika delar från tidi-

gare beredskapsplan lyfts ur för att implementeras i sektorplanerna eller i 

annan sammanställning som en helhet. 

    

 ./. Bilaga A-RN § 17, beredskapsplan Vårdö kommun 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 17 som för-

slag till beredskapsplan för Vårdö kommun.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

18 § ECKERÖ KOMMUN - BRANDBRUNN KYRKOBY 

RN § 18/7.4.2022 

Inkommit för kännedom och önskemål om att brandbrunnen i Kyrkoby är i 

behov av upprustning och röjning. Brandbrunnen är en naturlig öppen källa 

och 

markområdet tillhör numera Eckerö golf.  

Räddningschefen har varit i kontakt med markägaren som närhelst kan 

överta den befintliga brandbrunnen för behovet till den på kringliggande be-

fintliga verksamheten. Vidare framfördes av markägaren att om så önskas 

kan uttag på nuvarande befintlig intern ledning, som används för bevatt-

ningsändamål under perioden maj-oktober, inkopplas på lämpligt ställe. 

2017 utfördes en inventering av äldre kvarvarande befintliga brandbrunnar i 

kommunen genom ett samarbete mellan tekniska- och räddningsförvalt-

ningen. 

Eckerö kommunstyrelse beslutade 12.12.2017 § 370 att en brandbrunn årli-

gen ska restaureras. Detta tillika med att avtalsbrandkåren i Eckerö erhöll 

en donation av tankbil som idag ingår i kårens verksamhet för vattentrans-

port och tilläggsvatten. 

Därefter har fyra brandbrunnar restaurerats och säkerställts i kommunen. 

Öppna brandbrunna kräver omfattande kontinuerligt arbete och är kostsamt. 

Trenden har varit att befintliga brandbrunnar där behovet inte anses nöd-

vändigt överlämnas till markägarna. Redan 1996 beslöt dåvarande brand-

nämnd att så kunde göras. Idag finns även mer utarbetade larmplaner där 

påkallning för tilläggsresurs sker ändamålsenligt.   

  

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att brandbrunnen i Eckerö 

Kyrkoby överlämnas till markägare. Vidare framförs en önskan till markä-

gare att befintlig vattenledning på området förses med uttag på lämpligt 

ställe.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

19 § SERVICENIVÅ 

RN § 19/7.4.2022 

Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om ni-

vån på sin räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de per-

sonella och materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken bered-

skap som ska upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätt-

hålls och hur befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en längre tid ar-

betat fram och sammanställt underlagsmaterial för ärendet. 

Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammar-

land, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar 

ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga 

ett gemensamt underlag. 

I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under 

fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. 

Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 

 

 ./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som un-

derlag och förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, 

Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och 

Vårdö. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs 

i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå. 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 kl. 18:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

20 § MÖTETS AVSLUTNING 

RN § 20/7.4.2022 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 21.45 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 14  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Räddningsområde Ålands landskommuner 7.4.2022 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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 9,11-17,19. 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 8,10,18. 

 

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 i medlemskommu-

nerna. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Räddningsområde Ålands landskommuner  

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 8,10,18. 

 

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. 


