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68 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
   
 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnades kl 16.15 av den gemensamma räddningsnämndens 
ordförande Kristian Aller. 
 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört. 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
Till att justera protokollet utses Agneta Sviberg. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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69 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
 
 
• Landskapsregeringen, 14.9.2011, räddningschefens deltagande i Sökö-3 

möte 16.9.2011 i Åbo angående oljeskydd. 
• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 19.9.2011, kurstillfälle 19-

20.10.2011. 
• Landskapsregeringen , 26.9.2011, brandinspektörens deltagande i olje-

skyddsövning Boilex 27-29.9 , Nynäshamn. 
• Sunds kommun, kommunstyrelsen § 205, 26.9.2011, direktiv för nytt-

jande av styrkerum i brandstationen. 
 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
____________ 
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70 § TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Till den gemensamma räddningsnämnden meddelas tjänstemannabeslut un-
der tiden 8.9.2011- 10.10.2011. 

 
 

§ 15 Hävning av beställning för manskapsbil, Saltvik 
§ 16 Eldningslov, Lemland 
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
 
_______________ 
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71 § SALTVIKS KOMMUN - MANSKAPSBIL 
 

RN § 57/29.06.2011 
Saltviks kommun har i budget anslag för införskaffande av manskapsbil för 
Östra Saltvik FBK. 
Medel för anskaffningen har även ansökts från brandskyddsfonden som i 
beslut 11.5.2011 beviljat ett understöd om högst 15 350 €. 
 
Inom utsatt tid har tre (3) lokala bilfirmor inkommit med anbud på sju (7) 
modeller angående chassi. 
För påbyggnad har tre (3) anbud inkommit.  
Östra Saltvik FBK har efterhörts i frågan och efter kontroll av utrymme gått 
in för Transit förlängd hytt 350M från Mariehamns Motorcompany Ab, vil-
ket är det förmånligaste alternativet, dock med den kortare typen av flak 
vilket reducerar priset något. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 57, protokoll offertöppning chassi. 
 ./. Bilaga B-RN § 57, protokoll offertöppning påbyggnad. 
 ./. Bilaga C-RN § 57, Prisuppgift Transit, modell kort flak.  
  

 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta chassi, Transit förlängd 
hytt 350M 2,4TDCi 140 AWD Trend från Mariehamns Motorcompany Ab 
för 25 222,76 € samt för påbyggnad Bröderna Hoffmans karosseri Ab, 
71 100 SEK. 
Vidare att kåren erhåller rätt att göra mindre ändringar och tilläggsbeställ-
ningar under pågående leverans med förutsättning att totala summan hålls 
inom av kommunfullmäktige beviljad ram. 
 
Beslut:  
Förslaget godkänns. 
 
_________ 
 

RN § 71/10.10.2011 
Mariehamns Motorcompany har inkommit med information till den gemen-
samma räddningsnämnden att leverans av beställt chassi avsevärt blir för-
dröjt.  
Parterna har godtyckligt överenskommit att annullera beställningen. 
 
Ny offertrunda har utförts och inom utsatt tid har två (2) lokala bilfirmor 
inkommit med anbud på sju (4) modeller angående chassi. 
Ingen har begärt förlängd anbudstid.    
 
 

 ./. Bilaga A-RN § 71 protokoll offertöppning chassi. 
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Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta chassi, Transit förlängd 
hytt 350M EF 2,2TDCi 125 hk AWD Trend från Mariehamns Motorcom-
pany Ab för 26 207,80 €. 
Vidare att kåren erhåller rätt att göra mindre ändringar och tilläggsbeställ-
ningar under pågående leverans med förutsättning att totala summan hålls 
inom av kommunfullmäktige beviljad ram. 
 
Beslut: 
Ärendet bordlägges. 
Räddningschefen får i uppdrag att söka ytterligare alternativa chassin och 
för de rikta anbud i närliggande regioner. 
 
__________ 
 
 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 10.10.2011 kl. 16:15 

 
 

 
    Protokolljustering:    

72 § SUNDS KOMMUN - RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH 
 UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

 
 
Sunds kommuns räddningsplan för normala och undantagsförhållanden har 
reviderats. 
 

 ./.  Bilaga A-RN § 72 plan Sunds kommun. 
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kom-
munstyrelsen räddningsplanen för Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 72. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kom-
munstyrelsen räddningsplanen för Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 72. 
 
______________ 
 
 
 
 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 7  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 10.10.2011 kl. 16:15 

 
 

 
    Protokolljustering:    

73 § SUNDS KOMMUN - SKYDDSRUM OMDISPONERING AV UT-
RYMME.  
 
I samband med uppförande av brandstationen i Finby uppstod ett utrymme i 
källarvåningen som sedermera varit tilltänkt som skyddsutrymmen för sko-
lans del. 
 
Skolan byggdes 1986 med en våningsyta om 1795m2.  
Enligt då gällande befolkningsskyddslag fordrades skyddsrum endast på 
skyddsorter vilket Sunds kommun inte var. 
Skolan har sedan tillbyggts 1995 med 210m2 våningsyta och 2005 med 207 
m2 våningsyta.  
Dessa tillbyggnader har varit så små att de inte föranlett någon skydds-
rumsplikt. Äldre än 5 år gamla byggnader adderas ej till våningsytan i 
skyddsrumsavseende. 
Någon skyddsrumsplikt för skolans del har således ej förlegat. 
 
I tidigare handlingar har framgått att skyddsrummets storlek bör vara 90 m2 
för 120 personer. 
En första planering har visat att ett större utrymme än 83m2 är svårt att för-
verkliga eller kräver så omfattande arbeten som fördyrar projektet avsevärt 
då berggrund kommer emot. 
 
Beslut om fortsättning bör fattas enligt; 
 
1) Kommunen går inför att förverkliga utrymmena enligt tidigare planer 

men minskar ytan till 83m2. Åtgärden kräver sannolikt betydande are-
betsinsats och tilläggsmedel. 

2) Kommunen går inför att halvera utrymmena till 45m2. Fördelen med 
detta är att endast ett ventilationsaggregat behövs för ändamålet och att 
ingång kan placeras inne i utrymmet. 

3) Kommunen går in för att inte inrätta skyddsrum i utrymmena som istäl-
let färdigställs till ändamålsenliga förrådsutrymmen, vilket det finns ett 
behov av idag.    

 
I budget för 2012 finns ett äskande om 20 000 € för färdigställande av nedre 
utrymmen i brandstation (bfs-utrymme). 

 
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för Sunds kommun att om-
fatta förslag 3 vilket är det mest ändamålsenliga och fördelaktigaste med 
tanke på verksamheten i brandstationen. 
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Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för Sunds kommun att om-
fatta förslag 3 vilket är det mest ändamålsenliga och fördelaktigaste med 
tanke på verksamheten i brandstationen. 
____________ 
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74 § SALTVIKS KOMMUN -RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH  
  UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN. 

 
 
Saltviks kommuns räddningsplan för normala och undantagsförhållanden 
har reviderats. 
 

 ./.  Bilaga A-RN § 74 plan Saltviks kommun. 
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kom-
munstyrelsen räddningsplanen för Saltviks kommun enligt bilaga A-RN § 
74. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kom-
munstyrelsen räddningsplanen för Saltviks kommun enligt bilaga A-RN § 
74. 
 
______________ 
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75 § MÖTETS AVSLUTNING 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 16.40 
 
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: §§ 69, 71-74. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 68,70,75. 
 
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: § 68,70,75. 
 
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 …./…. 2011. 
 
 
 
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 .…/…. 2011. 
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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. 
 

  


