
Servicenivå för räddningsväsendet i Föglö kommun   01.11.2021 

Kommunen 

Föglö är Ålands största skärgårdskommun med 526 invånare (1.1.2021). Sommartid är invånarantalet 

nästan det tredubbla då 700 fritidsbostäder blir bebodda. 

Det finns 22 byar och 3 enstaka hemman i kommunen. Den största byn är Degerby där den mesta 

servicen är koncentrerad med bland annat postombud, affär, skola, daghem och äldreboende. 

Risker 

Kommunen har inga uttalade högrisker. De risker som finns och där en typolycka kan förväntas 

inträffa är: 

- Ökad befolkningsmängd under sommarhalvåret.  

- Gästhamnarna 

- Badstränder 

- Övernattningsverksamhet 

- Småskalig industri (fiskodling) 

- Tung fartygstrafik 

- Kommunen består till största del av skogsmark och strandområden. 

Typolyckor 

Typolyckor är de händelser som räddningstjänsten normalt hanterar inom sitt verksamhetsområde. 

Hit räknas inte extraordinära händelser som kräver omfattande resurser och som har påverkan på 

samhället. 

Typolyckor som kommunens räddningstjänst förväntas hantera och till viss del klara av på egen hand: 

- Brand i byggnad 

- Brand ej i byggnad 

- Trafikolycka 

- Fall/klämolycka 

- Vattenlivräddning i strandnära område (ej kommunalt ledningsansvar) 

- Mindre oljeskada 

Kommunen är glest befolkad med en täthet om 3,9 invånare/km2. (1.1.2021) vilket bidrar till att den 

sammanvägda sannolikheten för bränder och olyckor är relativt låg. Oftast är det en mänsklig 

handling som föregår en olycka
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Riskhantering 

För att hantera ovanstående risker behöver två grundläggande faktorer finnas: 

- Ett fungerande förebyggande arbete 

- En fungerande operativ styrka då olycka inträffar 

Förebyggande arbete 

Kommunens räddningsmyndighet skall följa med utvecklingen i fråga om olycksrisker och antalet 

olyckor i landskapet. Utgående från de slutsatser som därav kan dras skall räddningsmyndigheten för 

sin del vidta de åtgärder som krävs för att olyckorna skall kunna förebyggas effektivt. I samband 

härmed skall räddningsmyndigheten vid behov informera andra myndigheter och föreslå vilka 

ytterligare åtgärder som skall vidtas. 

Kommunens räddningsmyndighet skall även informera allmänheten, företag, ämbetsverk och 

inrättningar om hur den enskilde skall kunna 

1) identifiera faktorer som medför fara, 

2) förebygga olyckor, 

3) handla i olyckssituationer samt 



4) förbereda sig för undantagsförhållanden. 

Som ett led i den förebyggande räddningsverksamheten skall kommunens räddningsmyndighet 

samarbeta med andra myndigheter, organisationer, inrättningar, företag samt enskilda personer. 

Brandsyn 

Brandsyn skall förrättas i samtliga fastigheter i landskapet med undantag för bostäder för enskilt 

boende där brandsyn förrättas endast i samband med att bostaden tas i bruk eller om särskilda skäl 

annars föreligger. 

Operativ styrka 

Kommunens operativa räddningstjänst bygger i grunden på frivillighet, precis som i de flesta åländska 

kommuner. Detta medför att kommunen som avtalspart gentemot den frivilliga brandkåren behöver 

bidra till och möjliggöra en fungerande räddningstjänstverksamhet. Detta görs genom att: 

- Säkerställa att avtalskåren tilldelas ekonomiska medel för att upprätthålla en god grundnivå 

- Möjliggöra för kommunala arbetstagare att delta i utryckningsverksamhet inom ramen för 

sin anställning 

- Uppmuntra och stöda frivillig verksamhet som gagnar alla som bor och vistas i kommunen 

- Möjliggöra deltagande i utbildning 

Nivån på avtalskårens utryckningsförmåga måste stå i rimlig proportion till de risker man förväntas 

hantera samt till den numerära tillgången på manskap. Grundläggande målsättning för alla typer av 

larm är: 

Styrka Anspänningstid Enhet Åtgärd 

0 + 1 10 minuter  FÖ11 Avbryta/begränsa händelseförlopp 

    Förhindra livsfarligt läge 

    Säkra olycksplats 

    Ge lägesbild 

 

1 + 1 20 minuter  FÖ12 Förstärka manskapsnumerär 

    Säkert vatten 

    Utvändig släckning/begränsning 

    Uttag ur bil vid trafikolycka (ej fastklämd) 

    Sjösätta Lamor-båt 

    Säkra landningsplats helikopter 

  



Utöver kommunens grundläggande utryckningsförmåga finns plan för förstärkande enheter. Dessa 

enheter kan begäras av räddningsledaren om behov föreligger. Förstärkande enheter är uppställda 

utan någon prioriteringsordning utan begärs utgående från behov. 

 

1 + 2 Förstärkning  RV Rökdykning 

 

1 + 1 Förstärkning  LE14 Vattentransport 

 

1 + 3 Förstärkning  M371 Rökdykning 

1 + 3 Förstärkning  M372 Pumpvagn samt manskap 

 

Giltighetstid 

Servicenivåbeslutet gäller till och med den 31.12.2023 och revideras därefter vart fjärde år eller 

tidigare om verksamhetsförutsättningarna väsentligt förändras. 

 

 

I tjänsten 

Karl Nordlund 

Räddningschef 

 

     

    

    

  


