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76 § 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 John Hilander. 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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77 § 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. 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 

____________
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78 § TJÄNSTEMANNABESLUT 

Till den gemensamma räddningsnämnden meddelas tjänstemannabeslut un-
der tiden 11.10.2011- 13.12.2011. 

§ 17 Eldningslov, Jomala 
§ 18 Arbetsavtal, Sund 
§ 19  Arbetsavtal Jomala 
§ 20  Övertagande av brandbrunn, Hammarland 
§ 21  Arbetsavtal, Jomala 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 

_______________ 
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79 § 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 § 62 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 § 62, 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 Motor-
company 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. 

__________ 

RN § 79 13.12.2011 
Förfrågan om liknande chassin har utgått både till riket och Sverige. Ingen 
leverantör har inkommit med fördelaktigare alternativ eller mer tidseffektiv 
leverans. 
Mariehamns Motorcompany har inkommit med uppgifter att beräknad leve-
rans kunde ske v4/2012. 

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta chassi, Transit förlängd 
hytt 350M EF 2,2TDCi 125 hk AWD Trend från Mariehamns Motor-
company Ab för 26 207,80 €. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta chassi, Transit förlängd 
hytt 350M EF 2,2TDCi 125 hk AWD Trend från Mariehamns Motor-
company Ab för 26 207,80 €. 

____________ 
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80 § SALTVIKS KOMMUN - YTBELÄGGNING RANGSBY BRAND-
STATION 

Arbetet med ytbeläggning vid brandstationen i Rangsby har slutförts. 
Kostnaderna uppgår till 6 334,58 € vilket är 1 234,58 € över budgeterade 
medel. 
Orsaken beror på beaktande av Annebergsvägens dragning och för att er-
hålla en enhetligare plan som en helhet samt att underlagsarbeten därmed 
översteg beräkningar.   

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar arbetet slutfört och anhål-
ler om att kommunstyrelsen i Saltvik konstaterar överskridningen för kom-
mande bokslut.  

Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar arbetet slutfört och anhål-
ler om att kommunstyrelsen i Saltvik konstaterar överskridningen för kom-
mande bokslut.  
__________ 
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81 § SALTVIKS KOMMUN – ALARMUTRUSTNING 

I budget för Saltviks kommun 2011 finns 4 000 € budgeterat för alarmut-
rustning. 
Denna post var öronmärkt för införskaffande av utrustning till kårerna i 
samband med att alarmcentralen skulle uppgradera sin utrustning. 
I nuläge pågår arbetena med uppgradering av alarmcentralen vilka beräknas 
klara först tidigast i medlet på 2012 varpå nämnda anskaffning inte utföres 
under budgetåret 2011. 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

__________ 
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82 § LEMLANDS KOMMUN – FASADOMBYGGNAD  

Lemlands kommun har i budget för år 2011-2012 beviljat medel för fasad-
ombyggnad och tilläggsisolering vid brandstationen i Söderby. 

Inom utsatt tid har anbud inkommit från sju firmor. 

 ./. Bilaga A-RN § 82, protokoll anbudsöppning. 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar inleda förhandlingar med 
Citybygg Ab till ett pris om 58 800 €, inkluderar ej breddning av lilla por-
ten. 
Vidare utser den gemensamma räddningsnämnden en arbetsgrupp för upp-
följning av åtgärden samt utser en byggkontrollant. 

Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar inleda förhandlingar med 
Citybygg Ab som till sin helhet bedöms ha det totalt förmånligaste anbudet 
till ett pris om 58 800 €, inkluderar ej breddning av lilla porten. 
Vidare till en arbetsgrupp utses räddningschefen och Joakim Sjögren som 
vid behov, mot timersättning, har rätt att inkalla Hans Eriksson, a1k Part-
ners Ab som byggkontrollant. 

__________ 
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83 § BUDGET 2012 SUNDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen i Sund har den 18.10.2010 § 199 återremitterat budget-
förslagen till respektive nämnd.  

 ./. Bilaga A-RN § 83, räddningsnämnden Sunds kommun, reviderat förslag. 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar reviderat budgetförslag för 
Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 83. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar reviderat budgetförslag för 
Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 83. 

__________ 
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84 § BUDGET 2012 VÅRDÖ KOMMUN 

Kommunstyrelsen i Vårdö har den 2.11.2011 § 143 återremitterat budget-
förslagen till respektive nämnd med uppmaning att ytterligare spara 2,2 %. 

 ./. Bilaga A-RN § 84, räddningsnämnden Vårdö kommun, reviderat förslag. 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar  
reviderat budgetförslag för Vårdö kommun enligt bilaga A-RN § 84. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar  reviderat budgetförslag för 
Vårdö kommun enligt bilaga A-RN § 84.
__________ 
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85 § ARBETSGRUPP, BRANDSTATION 

BRN § 14/22.02.2006: 
Jomala kfg har godkänt vid sin budgetbehandling, § 92/20.12.2005, medel 
för projektering av ny brandstation i Jomala. 
En planeringsgrupp bör tillsättas med uppdrag ta fram nödvändiga hand-
lingar för ett förverkligande av brandstation. 

Brandchefens förslag:
Att den gemensamma brandnämnden tillsätter en planeringsgrupp med re-
presentanter från kommunen respektive Jomala FBK. 

Beslut:
Den gemensamma brandnämnden tillsätter en planeringsgrupp bestående av 
nämndens ordf. Thore Fagerlund, tekn chef Michel Lindbäck, branchef 
Lennart Johansson samt Jomala FBK 2 platser.  
Representanterna är också nämndens förslag om kommunstyrelsen ämnar 
tillsätta en projekteringsgrupp. 
_____________ 

KST § 93/13.03.2006: 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för planering av ny 
brandstation bestående av  
- Thore Fagerlund, ordförande        (Brandnämnden) 
- Edgar Kalm, vice ordförande       (Jomala FBK) 
- Michael Lindbäck, sekreterare     (Teknisk chef) 
- Lennart Johansson, medlem        (Brandchef) 
- Johan Aller, medlem                    (Jomala FBK) 

BESLUT: 
Ärendet återremitteras. 
____________ 

KST § 119/27.03.2006: 
Kommundirektören konstaterar att ärendet återremitterades 13.03.2006 med 
hänvisning till behovet av jämn representation av kvinnor och män. Ut-
gångspunkten vid beredningen har dock varit den att det i detta skede inte är 
fråga om utövande av s.k. offentlig makt, något som i sig utgör själva grun-
den för tillämpning av jämställdhetslagen. Vidare kan även de i jämställd-
hetslagen omnämnda särskilda skälen åberopas för att i detta tekniska skede 
av processen avvika från kravet om minst 40 procent representation av 
bägge kön. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för planering av ny 
brandstation bestående av  
- Lennart Johansson, ordförande   (Brandchef)     
- Edgar Kalm, vice ordförande       (Jomala FBK) 
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- Michael Lindbäck, sekreterare     (Teknisk chef) 
- Johan Aller, medlem                    (Jomala FBK) 

Edgar Kalm föreslår, understödd av Marianne Grönholm, att Thore Fager-
lund utses till medlem i arbetsgruppen. 
Carina Aaltonen föreslår, understödd av Marianne Grönholm, att Sofia 
Åhlund utses till medlem i arbetsgruppen. 

BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattar enhälligt Edgar Kalm och Carina Aaltonens 
förslag. 
I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 
___________ 

KST § 277/12.06.2006: 
Jomala frivilliga brand- och räddningskår r.f. anhåller om att få bygga ett 
radhus med fyra till sex lägenheter på den del av tomten för den nya brand-
stationen i Ingby vilken kommunen ämnar köpa från landskapsregeringen. 
Anhållan; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 277. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen, som ställer sig positiv till en satsning på radhus på den 
nya tomten för brandstation, beslutar att JFBK:s anhållan överförs till ar-
betsgruppen för planering av ny brandstation och att uppdraget utvidgas till 
att även omfatta förverkligande av projektet med lägenheter. 

BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
______________ 

KST § 180/07.05.2007: 
Arbetsgruppen för planering av ny brandstation genom ordförande Lennart 
Johansson har den 4 april 2007 överlämnat slutrapport; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 180. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig slutrapporten för kännedom och tar 
ställning till den fortsatta handläggningen av ny brandstation i anslutning 
till verksamhets- och ekonomiplanen 2008-2010. 

BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
___________ 

KST § 66/11.02.2008: 
Konstateras att anslag för byggande av ny brandstation upptagits i budgeten 
för år 2008 och att ansökan om bidrag inlämnats till Brandskyddsfonden. I 
avvaktan på fondens besked bör projekteringen fortsätta och lämpligast 
inom ramen för en byggnadskommitté.  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 13  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Räddningsområde Ålands landskommuner 13.12.2011 kl. 18:30 

    Protokolljustering:    

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en byggnadskommitté med uppdrag att 
detaljplanera en ny brandstation i Ingby utgående från av kommunfullmäk-
tige fastställd kostnadsram och delegerar samtidigt, med stöd av instrukt-
ionen för byggnadskommittéer, rätten att utse entreprenörer och under-
teckna kontrakt på den för ändamålet tillsatta kommittén. Kommittén upp-
märksamgörs samtidigt om att i händelse av att Brandskyddsfondens beslut 
om medfinansiering avviker från de av kommunfullmäktige godkända ra-
marna, skall ärendet föras till kommunstyrelsen för ny behandling. I övrigt 
skall kommittén i sitt arbete följa anvisningarna i instruktionen för bygg-
nadskommittéer. 

Kommunstyrelsen beslutar att byggnadskommittén får följande samman-
sättning: 
Lennart Johansson, ordförande 
Marianne Grönholm, vice ordförande 
Johan Aller, medlem (representant för JFBK) 
Ralf Manelius, medlem (representant för JFBK) 
Sophia Ålund, medlem 

Vidare utser kommunstyrelsen tekniska chefen Michael Lindbäck till sak-
kunnig och sekreterare i kommittén. 

BESLUT: 
Stig-Göran Nyman föreslår, understödd av Sture Skogberg, att Anders 
Karlsson utses till ordförande, Lennart Johansson till sekreterare och Mi-
chael Lindbäck till sakkunnig i kommittén. 
Kommunstyrelsen omfattar enhälligt Stig-Göran Nymans förslag. 
Marianne Grönholm föreslår, understödd av Jorma Lehtinen, att Saija 
Petäjä ersätter henne i byggnadskommittén. 
Kommunstyrelsen omfattar enhälligt Marianne Grönholms förslag. 
I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 
___________ 

KST § 242/16.06.2008: 
Styrelsen för Brandskyddsfonden har den 13 maj 2008 beviljat maximalt 
350.000 euro i understöd för byggandet av brandstation utgående från god-
kända kostnader om högst 1.124.840 euro. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar anteckna ovanstående för kännedom. 

BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 

_____________ 
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RN § 84/13.12.2011  
Byggnadskommittén har den 7 december 2012 hållit 2 års garantisyn. 

 ./. Bilaga A – RN § 84, protokoll garantisyn. 

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar att garantisyn hållits samt  
föreslår inför kommunstyrelsen att byggnadskommittén beviljas befrielse 
från sitt uppdrag. 

Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar att garantisyn hållits samt  
föreslår inför kommunstyrelsen att byggnadskommittén beviljas befrielse 
från sitt uppdrag. 
Ärendet justeras omedelbart. 
______ 
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86 § MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 18.55 

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: §§ 77-,81,83-85 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: §§ 76,82,86 

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: § 76,82,86. 

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. 


