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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 26 
Föglö kommuns ansökan om förhandsbesked för land-
skapsstöd för anskaffning av lätt släckningsbil. 
ÅLR 2019/1093 
90 Rk1a 

Ersättning för anskaffning av lätt släckningsbil ska i första hand sökas 
från Brandskyddsfonden. Till den del bidrag från Brandskyddsfonden ne-
kas eller inte når upp till nivån för landskapsstöd kan kommunen anhålla 
om landskapsstöd.  Landskapsregeringen konstaterar att den lätta släck-
ningsbilen ingår som en nyanskaffning år 2019 i plan över anskaffning av 
fordon för kommunernas räddningstjänst som fastställdes av landskaps-
regeringen i juni 2014 och att landskapsregeringen i budgeten för år 2018 
getts fullmakt att ge förhandsbesked om landskapsandelar för materialan-
skaffningar om 270.000 euro för år 2019.  
Landskapsandelen beräknas på högsta skäliga kostnaden i enlighet med 
75 § i räddningslagen. Föglö tillhör kommuntypen med högst 6 invånare 
per kvadratkilometer landyta vilket berättigar till en stödandel på 65 %.  
På basen av ovanstående och med stöd av 76 § räddningslagen för land-
skapet Åland beslöt landskapsregeringen lämna följande förhandsbesked: 
1) som skälig kostnad för anskaffningen har landskapsregeringen fast-
ställt högst 99 200 euro, 
2) landskapsstöd om högst 64 480 euro (65%).   
3) konto 24010. 
 

Nr 27 
Finströms kommuns anhållan om förhandsbesked  
beträffande anskaffning av brandpump. 
ÅLR 2019/1232 
91 Rk1a 

Finströms kommun anhåller om förhandsbesked för anskaffning av 
brandpump. Efter sommarens skogsbränder har det framkommit att det 
finns behov av att investera i ändamålsenlig utrustning för mark- och 
skogsbränder. Pumpen kan användas för att ta släckningsvatten ur sjöar 
och vattendrag vilket minskar behovet av stora uttag från befintligt vat-
tenpostnät då vattennivåerna i vattentäkterna kan vara ansträngt låga. 
Pumpen ska vara portabel och kunna användas i hela landskapet och 
också kunna lyftas ombord på en båt för att möjliggöra en sjötransport. 
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Kommunen anhålla om landskapsstöd för materielanskaffningar.  Av 
budgeten för 2019 framgår att av anslaget kommer 10 000 euro att an-
vändas för att stödja anskaffning av pumpar och annan utrustning för att 
kunna använda vatten direkt ur vattendrag vid släckning av skogsbränder 
och andra bränder i oländig terräng. Detta kommer att bidra till ett effek-
tiverat släckningsarbete.   
På basen av ovanstående och med stöd av 76 § räddningslagen för land-
skapet Åland beslöt landskapsregeringen lämna följande förhandsbesked: 
 
1) en landskapsandel om högst 10 000 euro.   
2) Konto 24010. 
 

Nr 28 
Mariehamns räddningsverks anhållan om bidrag för an-
skaffning av en radiolina till vattendykningen. 
ÅLR 2019/1032 
92 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt att inte bevilja bidrag enligt bilaga 1. 
 
Nr 29 
Understöd ur brandskyddsfonden. 
ÅLR 2018/10333 
ÅLR 2019/1199 
ÅLR 2019/1200 
ÅLR 2019/1201 
93 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt översända inkomna ansökningar enligt bi-
laga 2. 
 
 

________________________________________ 
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BILAGA 1 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 92 Rk1a 1(1) 
  
 Datum Dnr 

 11.2.2019 ÅLR 2019/1032 
  
 Mariehamns räddningsverk 
 t.f. Räddningschef Karl Nordlund 
 Elverksgatan 8 
 22100 MARIEHAMN 
  
Hänvisning 

 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund-Palmqvist 
 
Ärende 

ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR ANSKAFFNING AV  
RADIOLINA TILL VATTENDYKNINGEN 

 
Anhållan: Mariehamns räddningsverk anhåller om bidrag för anskaffning av en ra-

diolina till vattendykningen. Anskaffningen uppgår till 64 510 kronor in-
klusive moms.  

 
 Ansökan motiveras med att Räddningsverkets vattendykarverksamhet är 

operativ i hela landskapet. I dagsläget bekostar Mariehamns stad all ut-
rustning och materiel trots att tjänsten utnyttjas på hela Åland.   
Radiolinan är en mycket viktig säkerhetsdetalj och utan radiokommuni-
kation kan räddningsdykning inte genomföras på ett säkert sätt. Nuva-
rande radiolina är från år 2003 och är i nuläget trasig.  

    
Beslut: Landskapsregeringen beviljar inte bidrag till anskaffning av radiolina till 

vattendykningen. 
 
Motivering till  
beslut:  Enligt överenskommelse om införande och upprätthållande av vatten-

dykningsverksamhet vid Mariehamns stads räddningsverk av den 4 sep-
tember 2001 sker finansieringen av verksamheten så att landskapsrege-
ringen ansvarar för utbildningskostnader och kostnader för grundläg-
gande lämplighetsprov medan staden står för övriga kostnader. Enligt av-
talet ska staden bekosta anskaffning, drift och underhåll av den utrustning 
som behövs för verksamheten samt avlöningen av räddningsdykarna efter 
kurstiden. Detta innebär att grund för ersättning från landskapsregeringen 
saknas.  

  

   

Minister   Nina Fellman 
 
 
Jurist   Camilla Hägglund-Palmqvist 

 

BILAGA        Besvärsanvisning
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BILAGA 2 

 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 UTLÅTANDE 93 Rk1a 4 (1) 
  
 Datum Dnr 

 11.2.2019 ÅLR 2018/10333 
  ÅLR 2019/1199-1201 
   
 Brandskyddsfonden 
 PB 26 
 00023 STATSRÅDET 
 
Hänvisning 

Ansökningar 
 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund-Palmqvist 
 
Ärende 

UNDERSTÖD UR BRANDSKYDDSFONDEN 
 
 

Landskapsregeringen översänder härmed de ansökningar som inkommit 
gällande understöd ur Brandskyddsfonden gällande specialunderstöd för 
räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2019.  
Samtliga ansökningar som inkommit är från avtalsbrandkårer. 
 
Ansökningarna anges i prioritetsordning 
 
1. Lätt släckningsbil till Föglö FBK 
2. Brandpump till Finströms FBK 
3. Manskapsbil, Jomala FBK 
4. Manskapsbil, Lumparlands FBK 
 
Landskapsregeringen konstaterar att anskaffningarna är angelägna och 
förordar att understöd ges.  
 
 
 
 
Minister     Nina Fellman 
 
 
 
Jurist   Camilla Hägglund-Palmqvist 
 

 
FÖR KÄNNEDOM Mariehamns räddningsverk 
   Räddningsområde Ålands landskommuner 
   Föglö kommun 
   Finströms kommun 
   Jomala kommun 
   Lumparlands kommun 


