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19 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 
 

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 Rickard Eckerman.  
 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Fördragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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20 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
• Finström – kommunstyrelsen 22.2.2012 § 37, arbetsgrupp skyddsrum. 
• Ålands Brand- och Räddningsförbund rf, verksamhetsberättelse 2011. 
• Finlands svenska brand- och räddningsförbund kongress i Mariehamn 

19-20.5.2012 
• Saltvik – kommunstyrelsen 12.3.2012 § 103, arbetsgrupp för utbygg-

nad/renovering/nybyggnad av brandstation. 
• Lumparlands FBK – uppvaktning 75-års jubileum 21.4.2012. 
• Västra Saltvik FBK, verksamhetsberättelse 2011. 
• Sunds FBK och räddningschefen, studiebesök Södertörns brandför-

svarsförbund 4.5.2012 
• Räddningschefens beslut, 7.3.2012 - 15.4.2012. 

 
 
Föredragandes förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendena för känne-
dom. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendena för känne-
dom. 
 
____________ 
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21 § SALTVIK - VEP 2013-2015 
 
 
Kommunstyrelsen i Saltvik har den 16.4.2012 fastställt ramarna för verk-
samhets- och ekonomiplanen för 2013-2015. 
 
I bifogade bilagor finns ramarna för brand- och räddningsnämndens plan. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 21, VEP 2013-2015, räddningsnämnden 
 ./. Bilaga B-RN § 21, Sammandrag investeringar, räddningsnämnden 
 ./. Bilaga C-RN § 21, Specifikation brandstationen i Nääs 
 
 

 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslaget till verksamhets- 
och ekonomiplan för 2013-2015 gällande räddningsnämnden i Saltviks 
kommun enligt bilagorna A-C RN § 21. 
 
Beslut: 
Godkänns. Justeras omedelbart. 
 
 
__________ 
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22 § SALTVIK - MOTION AV INFÖRANDE AV SOTNING I KOMMU-
NAL REGI 
 
Guy Linde har inlämnat en motion gällande införandet av sotning i kom-
munal regi vilket remitterats till den gemensamma räddningsnämnden för 
beredning. 
 
Under slutet av 2010 och fram till sommaren 2011 uppgjordes ett flertal nya 
sotningsavtal med entreprenörer där Saltvik ingick i ett område tillsammans 
med Geta och en del av Finströms kommun som ett sammanhängande om-
råde. 
I förarbetet hade den gemensamma räddningsnämnden kontaktat till i land-
skapet samtliga sotare (fasta Åland) för att efterhöra intresse och till de som 
svarat positivt sammankallat samtliga för intervjuer var för sig för att er-
hålla största möjliga service angående sotning. 
 
För ovannämnda område beslöt den gemensamma räddningsnämnden till-
delada detta till sotarna P-O Mattsson och Kalev Kuuse gemensamt 
31.5.2011. 
Kalev Kuuse har sedan valt att säga upp sin del av avtalet 27.1.2012. 
P-O Mattsson har meddelat har att han fortsätter med sotningen i området. 
 
Tjänsteman har därefter i kontakt med sotningsbranschens centralför-
bund erhållit uppgifter och information om att endast någon sotare numera 
finns i kommunal eller i de regionala räddningsverkens regi såsom anställd.  
Sotningsväsendet i riket sköts mestadels som ett entreprenörskap där till-
delning av ett område eller distrikt är det vanligaste förekomna. 
I större områden finns även distriktsotare med anställd personal. 
 
En rekommenderad grundlön för sotare i anställningsförhållande är enligt 
sotningsbranschens centralförbund 1440 € /månad som grunddel, därtill 
tillkommer tillägg för utfört arbete (sotningstaxan). 
 
På frågan om förbundet har möjlighet att ordna grundutbildning på svenska 
var svaret positivt och dess längd för en examen är då 8 veckor. 
Konstateras att fler utbildade sotare skulle behövas för att uppfylla behovet 
enligt regelverk.  
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar att skrivelse gemensamt 
med Mariehamns stad riktats till landskapsregeringen angående sotning 
samt utreder om möjligt utbildning lokalt inom sotningsbranschen. 
Vidare att den gemensamma räddningsnämnden avvaktar svar för vidare 
behandling. 
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Beslut:  
Godkänns. 
 
 
__________ 
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23 § ANHÅLLAN - INKOMSTBORFALL I SAMBAND MED KURS FÖR 
ENHETSCHEF 
 
Ålands Brand- och Räddningsförbund har arragerat kurs för ”enhetschef” 
60 h  under tiden 30.3 – 29.4.2012.  
Kursens upplägg är dels på veckoslut, dels under 5 vardagar dagtid, varpå 
kursdeltagare kan vara tvungna att ta ledigt från sin huvudsyssla. 
 
Från fler deltagare har anhållan om ersättning för inkomstbortfall inkommit 
och riktats till kommunerna. 
Kårerna själva utser deltagare 
 
Konstateras att inga medel har budgeterats för ändamålet då det inte var 
klarlagt från Ålands Brand- och Räddningsförbund om att kursen skulle 
verkställas under verkasamhetsåret 2012. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 23, kursprogram enhetschef kurs. 
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att kåren skall stå för sina 
kårmedlemmars inkomstbortfall i samband med enhetschefskursen. 
Kåren kan därefter sammanställa kostnaderna och ansöka om ersättning 
från respektive kommun. 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar vidare att så som godkända 
kostnader är inkomstbortfall för vardag från huvudsyssla mot uppvisat intyg 
från arbetsgivare samt godkänt kursintyg för genomgången kurs. 
För egenföretagare och liknande förhållanden godkänns en timersättning av 
13,10 € som är grunddel för brandman + erfarenhetstillägg. 
 
Beslut: 
Godkänns enlig förslag.  
Justeras omedelbart. 
 
___________ 
 
 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 7  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 8.5.2012 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

24 § BRÄNSLEKORT JOMALA FBK 
 
Jomala kommun och Jomala FBK har från pågående budgetår överens-
kommit att kommunen direkt skall stå för kårens drift gällande bränsle och 
smörjmedel. 
 
För enklast möjliga handhavande bör sk bränslekort vara disponibelt 
gentemot kårens verksamhet för Jomala kommuns räkning. 
Såsom dispositionsansvariga föreslås kårens ordförande och dess styrelse, 
kårchefen 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 Jomala FBK ges rätt att 
disponera bränslekort för Jomala kommuns räkning enligt ovan. 
 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
 
____________ 
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25 § MÖTETS AVSLUTNING 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.15 
 
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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 20-24 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 19,24,25. 
 
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: § 19,24,25. 
 
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. 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas ge-
nom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju da-
gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget …./…. 20012. 
 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslut anslagit på den anslagstavlan. Beslutet är anslaget .…/…. 2012. 
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Besvärsskrift 
 
I besvärsskiften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort 
och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-
svar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden 
går ut. 
 

  


