
 RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Organ Sammanträdesdatum Nr 
 Räddningsområde Ålands landskommuner 11.3.2010 2 
 

Sammanträdestid 
 
Sammanträdesplats 

11.3.2010  kl  20:00 – 20.45 
 
kommungården i Jomala 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande 
 
 
Övriga närvarande 
 
 
 
 
 

 
Kristian Aller, ordf., 
John Hilander, vice ordf., 
Karl-Johan Mattsson, 
Agneta Göstas, 
Agneta Sviberg, 
Jan Lindgren 
Krister Berndtsson, 
Caroline Mörn-Sjölund. 
 
 
Rainer Karlsson, 
Per Lindblom. 
 
Lennart Johansson, räddningschef, föredragande, 
 
 
 
 
 

 
Paragrafer 

 
§§ 7 – 16 

Underskrifter 
 
 
 
 

Jomala den 11 mars 2010 
 
 
Kristian Aller   Lennart Johansson 

Protokolljustering 
 
 
 
 

Jomala den 11 mars 2010 
 
 
Jan Lindgren 

Protokollet framlagt till påseende 
 
 
 
 

Kommunkanslierna den 19 mars 2010 
 
 
 
Räddningschef                                    Lennart Johansson 

Utdragets riktighet bestyrker 
 
 

Jomala den      /      2010 
 
 
    
 

 



 RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER 
  SAMMANTRÄDESKALLELSE 

Organ  Utfärdad den 
Räddningsområde Ålands landskommuner 05.03.2010 

 

 
 

 

 

Sammanträdestid 
 
Sammanträdesplats 

11.3.2010  kl  20:00 
 
kommungården i Jomala 

 
Ärenden: 

7 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE................................................................................................1 

8 § ANMÄLNINGSÄRENDEN...........................................................................................................................2 

9 § SUNDS KOMMUN – STÄDTJÄNST ...........................................................................................................3 

10 § JOMALA KOMMUN - KOSTNADSRAM INFÖR BUDGET 2011 ............................................................4 

11 § LEMLANDS KOMMUN - BOKSLUT 2009.................................................................................................5 

12 § VERKSAMHETSBERÄTTELSE BEFOLKNINGSSKYDDET 2009 ..........................................................6 

13 § JOMALA KOMMUN - ERSÄTTNING ENLIGT AVTAL JOMALA FBK.................................................7 

14 § GETA KOMMUN - STATIONSAVTAL GETA FBK..................................................................................8 

15 § SALTVIKS KOMMUN - BOKSLUT 2009 ...................................................................................................9 

16 § MÖTETS AVSLUTNING............................................................................................................................ 10 

 
 
 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 11.3.2010 kl. 20:00 

 
 

 
    Protokolljustering:    

7 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 
 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnades kl 20.00 av den gemensamma räddningsnämndens 
ordförande Kristian Aller. 
 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört. 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
Till att justera protokollet utses Jan Lindgren. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes med ett extra ärende enligt; 
§ 15 Saltviks kommun – bokslut 2009. 
___________ 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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8 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
• Lemlands kommun, 25.1.2010, kommunstyrelsen 14 §, utlåtande angå-

ende befolkningsskyddet. 
• Lemlands kommun, 25.1.2010, kommunstyrelsen 15 §, Nyckeltal för 

hållbar ekonomi. 
• Saltviks kommun, 25.1.2010, kommunstyrelsen 5 §, utlåtande angående 

befolkningsskyddet. 
• Saltviks kommun, 1.2.2010, kommunstyrelsen 35 §, företrädare i nämn-

der 2010-2011. 
• Lemlands kommun, 3.2.2010, kommunfullmäktige 16 §, taxor inom 

brand- och räddningsväsendet. 
• Finströms kommun, 10.2.2010 kommunstyrelsen 45 §, representanter i 

nämnderna. 
• Lemlands kommun, 15.2.2010 kommunstyrelsen 34 §, representanter i 

nämnderna. 
• Jomala kommun, 15.2.2010, kommunstyrelsen 53 §, organisation av be-

folkningsskyddet. 
 
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendena för känne-
dom. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendena för känne-
dom. 
 
____________ 
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9 § SUNDS KOMMUN – STÄDTJÄNST 
 
Införande av en del av städtjänst för brandstationen har en längre period på-
talats. 
Då utbyggnaden av Tosarby daghem nu är slutfört och en omorganisation 
för städtjänsterna i kommunen har skett finns möjligheten att ytterligare 
förbättra och effektivera denna service samt samutnyttja kommunens loka-
ler effektivare. 
 
Brandstationens sociala utrymmen utnyttjas idag dels av kommunalfullmäk-
tige som har sina sammanträden i lokalerna dels av befolkningsskyddet som 
hyser sin ledningscentral i densamma. 
Ytterligare har framförts att kommunens tekniska personal saknar ända-
målsenliga sociala utrymmen. 
  
Städtjänsten på nuvarande Tallgården är 65 % av heltid. Då utbyggnaden av 
Tallgården blir färdig, beräknad till 31.10.2010, finns ej beslut om hur stor 
behovet för utökning av städtjänst är.   
 
Förslaget bygger på att utöka nuvarande tjänst vid Tallgården med 3 
h/vecka vilket utgör en ökning av 7,84 % av heltid för att även handha städ-
ning i de sociala utrymmena i brandstationen. Detta kunde tidsbestämmas 
till 31.10.2010 eller tills utbyggnaden av Tallgården slutförts för att därefter 
omorganisera helheten.   
 
Tjänsteinnehavaren har vidtalats och ställer sig positiv till förslaget. 
 
Kostnadsberäkning finns i bilaga. 

 ./. Bilaga A-RN § 9, kostnadsberäkning städning brandstation.  
 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen en 
utökning av Tallgårdens städtjänst med 3 h/vecka från 1.4.2010 samt en ut-
ökning av ram enligt bilaga A-RN § 9. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen en 
utökning av Tallgårdens städtjänst med 3 h/vecka från 1.4.2010 samt en ut-
ökning av ram enligt bilaga A-RN § 9. 
 
__________________ 
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10 § JOMALA KOMMUN - KOSTNADSRAM INFÖR BUDGET 2011 
 
Jomala kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2010 att ge de 
olika förvaltningsenheterna i uppdrag att planera budgeten 2011 utgående 
från en 3 % lägre kostnadsram än inför 2010 ås budget. 
 

 ./. Bilaga A- RN § 10 – förslag 1 
 ./. Bilaga B-RN § 10, förslag 2 

 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden anteck-
nar sig förslagen för kännedom. 

 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att åtgärd 2 och 3 stryks ur 
bilaga A-RN § 10 och motsvarande belopp täcks från kostnadssidan. 
Vidare anser den gemensamma räddningsnämnden att bilaga B-RN § 10 ej 
är genomförbar. I övrigt antecknar sig nämnden sig bilagorna för känne-
dom. 
 
_______________ 
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11 § LEMLANDS KOMMUN - BOKSLUT 2009 
 
De preliminära siffrorna för brand- och räddningsväsendet, Lemlands 
kommun visar ett underskott av 11 293,35 euro. 
 
Tidigare har redovisats för kommunstyrelsen kostnaderna för de oförutsed-
da händelserna i kommunen under hösten 2009. 
 
Utöver detta har kommunens brandkår erhållit stöd för en merkostnad för 
utbildning av sitt manskap till den del av 3 st kursavgifter för ”kurs i släck-
ningsarbete”. (RN beslut 11.3.2009 § 16) 
 
Utöver redovisade ovan nämnda kostnader har ramen för år 2009 hållits 
inom ram. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 11, kostnadsredovisning, Lemlands kommun 2009 
 
 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att överskridningen om 11 293,35 euro godkänns.  

 
Beslut: Den gemensamma räddningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
överskridningen om 11 293,35 euro godkänns. 

 
________________ 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 11.3.2010 kl. 20:00 

 
 

 
    Protokolljustering:    

12 § VERKSAMHETSBERÄTTELSE BEFOLKNINGSSKYDDET 2009 
 
Befolkningsskyddschefens årsberättelse för befolkningsskyddets samarbets- 

 ./. kommuner bifogas enligt bilaga A-RN § 12 
 

Räddningschefens förslag: 
Att befolkningsskyddschefens förslag till årsberättelse för 2009 enligt bila-
ga A-RN § 12 omfattas. 
 
Beslut: 
Godkännes. 
___________ 
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13 § JOMALA KOMMUN - ERSÄTTNING ENLIGT AVTAL JOMALA 
FBK 
 
Jomala FBK har med sin gamla kårlokal haft en årlig budgeterad hyresin-
täkt dels från den lägenhet som finns belägen i fastigheten dels från sam-
lingslokalen som hyrdes ut till olika aktiviteter och samkväm. Denna intäkt 
beräknades för kåren i dess drift för att upprätthålla sin verksamhet. 
 
Inför budgetberedningen för år 2010 beaktades inte denna summa eftersom 
framförhållning krävs emedan en förhandling pågick mellan Jomala kom-
mun och kåren angående den gamla fastigheten.  
 
Då avtal ingicks efter det att budget redan var fastställd medför detta att 
Jomala FBK nu har ca 5 000 euro lägre driftanslag att röra sig med eftersom 
hyresintäkten numera tillfaller kommunen. 
 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beaktar 
hyresintäkternas totala summa och reglerar ersättning enligt avtal för Joma-
la FBK med motsvarande belopp. 

 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beaktar 
hyresintäkternas totala summa och reglerar ersättning enligt avtal för Joma-
la FBK med motsvarande belopp från 1.1.2010 samt en budget ändring för 
densamma. 
 
__________ 
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14 § GETA KOMMUN - STATIONSAVTAL GETA FBK 
 
Geta FBK har påtalat och ställer sig positiva till en diskussion angående om 
Geta kommun genom ett stationsavtal tar över den sk fasta driften för sta-
tionsbyggnaden. 

 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden ger 
räddningschefen i uppdrag tillsammans med ledamot Krister Berndtsson, 
Geta att ta upp diskussion med Geta kommun samt om möjligt inkomma 
med avtalsförslag. 
 
Beslut: Den gemensamma räddningsnämnden ger räddningschefen i upp-
drag tillsammans med ledamot Krister Berndtsson, Geta att ta upp diskus-
sion med Geta kommun samt om möjligt inkomma med avtalsförslag. 

 
_____________ 
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15 § SALTVIKS KOMMUN - BOKSLUT 2009 
 
De preliminära siffrorna för brand- och räddningsväsendet, Saltviks kom-
mun visar ett nettounderskott av totalt 2 514 euro. 
 
Underskottet har uppkommit vid budgetberedningen för år 2009 då posterna 
post- och teletjänster, försäkringar, medlemsavgifter och övriga kostnader 
ej budgeterats. 
 
Därtill har oförutsedda händelser och släckningskostnader uppgått under 
året till 2 607,00 euro. 
 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att nettoöverskridningen om 2 514 euro godkänns. 

 
Beslut: Den gemensamma räddningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
nettoöverskridningen om 2 514 euro godkänns. 
 
_____________ 
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16 § MÖTETS AVSLUTNING 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.45 
 
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: §§ 8-15. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 7,16. 
 
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: § 1,16. 
 
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 …./…. 2010. 
 
 
 
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 .…/…. 2010. 
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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. 
 

  


