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17 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 
 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnades kl 19.00 av den gemensamma räddningsnämndens 
ordförande Kristian Aller. 
 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört. 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
Till att justera protokollet utses Per Lindblom. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes med ett extra ärende enligt; 
§ 26 Personal information. 
___________ 
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18 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
• Jomala kommun, 12.4.2010, kommunstyrelsen 119 §, kommunkansliet 

semesterstängt. 
• Jomala kommun, 29.4.2010, kommunstyrelsen 125 §, upphandlingsdi-

rektiv. 
• Jomala kommun, 29.4.2010, kommunfullmäktige 33 §, ersättning enligt 

avtal Jomala FBK. 
• Brandskyddsfonden, 29.4.2010, beslut angående Eckerö kommun - 

manskapsbil. 
• Brandskyddsfonden, 29.4.2010, beslut angående Lemlands kommun - 

Utbyte av tak på brandstationen. 
• Brandskyddsfonden, 29.4.2010, beslut angående Jomala kommun - 

värmekamera. 
• Brandskyddsfonden, 29.4.2010, beslut angående Saltviks kommun - 

Alarmutrustning. 
• Brandskyddsfonden, 29.4.2010, beslut angående Finströms FBK - vär-

mekamera. 
• Statens ämbetsverk på Åland, 4.5.2010, skrivelse angående Komforthus 

Ab, Hammarland. 
• Västra Saltvik FBK, verksamhetsberättelse 2009. 
• Östra Saltvik FBK, verksamhetsberättelse 2009. 
• Vårdö FBK verksamhetsberättelse 2009. 
• Jomala FBK årsberättelse 2009. 
• Uppvaktning 15.5.2010, Sven Sjölund kårchef Vårdö FBK 50 år. 
• Eckerö FBK, årsberättelse 2009. 
• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 17.5.2010, provning av 

ljudsignaler samt manuella strålningsmätningar 7.6.2010. 
• Finströms FBK, verksamhetsberättelse 2009. 
 

 
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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19 § SEMESTER 2010 
 
Räddningsområdets tjänstemän håller semester enligt bilaga. 

 ./. Bilaga A-RN § 19, semesterlista. 
 
Räddningschefen har för tidigare år 21 dgr outtagen semester. 
 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner tjänstemännens semester 
enligt bilaga A-RN § 19. 
Vidare att räddningschefens outtagna semester om 21 dagar kan sparas. 
 
Beslut: 
Godkänns. 
_____________ 
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20 § SALTVIKS KOMMUN - RAMAR FÖR VERKSAMHETS- OCH 
EKONOMIPLAN 2011-2013 
 
Nämnderna skall i verksamhets- och ekonomieplanen göra en behovsanalys 
för den kommande planperioden. 
 
Kommunstyrelsen begär in förslag enligt 7.4.2009 § 126 för perioden 2011-
2013 där nämnderna skall inkomma med förslag inom april 2009. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 20. 
 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden förordar förslag inför kommunstyrel-
sen enligt bilaga A-RN § 20. 
 
Beslut:  
Den gemensamma räddningsnämnden förordar förslag inför kommunstyrel-
sen enligt bilaga A-RN § 20. 
 
____________ 
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21 § ECKERÖ KOMMUN - MANSKAPSBIL 
 
Eckerö kommun har i budget anslag för införskaffande av manskapsbil för 
Eckerö FBK. 
Medel för anskaffningen har ansökts från brandskyddsfonden som i beslut 
29.4.2010 beviljat ett understöd om högst 15 225 €. 
 
Inom utsatt tid har sju (7) lokala bilfirmor inkommit med anbud på nio (9) 
modeller. 
Eckerö FBK har efterhörts i frågan. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 21, protokoll offertöppning och sammanställning. 
  

 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att 
anta en Mercedes Vito 115 CDI-2,94/32KB Mellanlång A2 från Bilcenter 
för 30 803,28 € totalt. 
Vidare att kåren erhåller rätt att göra mindre ändringar och tilläggsbeställ-
ningar under pågående leverans under förutsättning att totala summan hålls 
inom av kommunfullmäktige beviljad ram. 
 
Beslut:  
Godkänns. 
___________ 
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22 § LEMLANDS KOMMUN - UTBYTE AV TAK PÅ BRANDSTATIO-
NEN 
 
Lemlands kommun har i budget för år 2010 beviljat medel för takombygg-
nad vid brandstationen i Söderby. 
 
Inom utsatt tid har anbud inkommit från två lokala firmor. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 22, protokoll anbudsöppning. 
 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar inleda förhandlingar med 
Byggnadsbyrå J Bergman som givit det förmånligaste anbudet. 
Vidare utser den gemensamma räddningsnämnden en arbetsgrupp för upp-
följning av åtgärden samt utser en byggkontrollant. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar inleda förhandlingar med 
Byggnadsbyrå J Bergman som givit det förmånligaste anbudet. 
Vidare till en arbetsgrupp utses räddningschefen och Joakim Sjögren som 
vid behov, mot timersättning, har rätt att inkalla Hans Eriksson a1k Partners 
Ab som byggkontrollant. 
__________ 
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23 § ANSÖKAN OM BEFRIELSE FÖR SKYDDSRUM - FAB MERIS-
TORP, LEMLAND 
 
Statens ämbetsverk på Åland inbegär utlåtande angående FAB Meristorps 
ansökan om befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum. 
 
Sökande ämnar uppföra bostadshus på tomt nr 4 i kv nr 9 i Bengtsböle by, 
Lemland. 
Bostadshuset har en våningsyta på 677 m2 varav kravet för att skyddsrum 
skall inrättas är 600 m2. 
Sökande hänvisar, enligt bifogad kalkyl, att totalkostnad stiger med 9 % vid 
inrättande av skyddsrum. 
 
Enligt räddningslagens 66 § kan undantag beviljas om synnerliga välgrun-
dade skäl föreligger. Praxis i riket är att överstiger tilläggskostnaden 6 % 
föreligger skäl. Nämnas kan att Lemlands kommun inte heller är någon 
skyddsort. 
Bostadshuset är inte planerat med källarvåning som annars skulle vara nöd-
vändigt för det extra rum som skulle utgöra ett skyddsrum om 25,4 m2. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 23, skrivelse FAB Meristorp 
 ./. Bilaga B-RN § 23, kalkyl skyddsrum 

 
 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar förorda befrielse för FAB 
Meristorp att uppföra skyddsrum i samband med uppförande av planerat 
bostadshus på tomt nr 4 i kv nr 9, Bengtsböle by, Lemland med hänvisning 
av bifogad redovisning. 
 
 
Beslut:   
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar förorda befrielse för FAB 
Meristorp att uppföra skyddsrum i samband med uppförande av planerat 
bostadshus på tomt nr 4 i kv nr 9, Bengtsböle by, Lemland med hänvisning 
av bifogad redovisning. 
 
__________ 
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24 § JOMALA KOMMUN - UTBYTE AV FÖRÅLDRAD ALARME-
RINGSUTRUSTNING 
 
Vid den gamla branddepån i Jomala finns tillhörande alarmeringsutrustning 
för befolkningsskyddet. Delar av utrustningen är föråldrad och trasig varvid 
reparationer inte mer är ändamålsenliga. Då nya brandstationen i Ingby 
uppfördes gjordes förberedande arbeten för ändamålet. 

 
 ./. Bilaga A-RN § 24, kostnadsberäkning. 

 
 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner anskaffningen enligt bila-
ga A-RN § 24. 
Kostnaderna påförs befolkningsskyddet. 
 
Beslut: 
Godkänns. 
________________ 
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25 § JOMALA KOMMUN - KOSTNADSRAM INFÖR BUDGET 2011 
 

RN § 10/11.03.2010: 
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 antecknar sig förslagen för känne-
dom. 
 
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. 
 
_________ 
 
 

KST § 126/12.04.2010: 
Nämnderna har inkommit med förslag om inbesparingar; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A - KST § 126. 
 
Det kan dock inte nog poängteras att varje inbesparing har konsekvenser 
och innebär politiska prioriteringar. 
 
Kommunfullmäktiges önskemål om att ta fram strategier för att sänka kost-
naderna är ett långsiktigt projekt. Kommunens ledningsgrupp och förvalt-
ning arbetar kontinuerligt med denna fråga. Att sänka kostnaderna långsik-
tigt kan till en början innebära ökade kostnader med anledning av framta-
gande av nya rutiner och eventuella tekniska hjälpmedel. För en balanserad 
budget krävs således mer än enbart strukna anslag.  
 
Det viktigaste instrumentet för styrning av en verksamhet är att det finns 
tydliga målsättningar. Beslutet om att frångå verksamhets- och ekonomi-
planen till förmån för ett s.k. strategidokument är ett led i att klargöra och 
förbättra kommunens målsättningar. Genom strategidokumentet tvingas alla 
ta ett steg tillbaka, formulera om och börja tänka i nya banor.  
 
Beredningen föreslår att inbesparingarna är att betrakta som kortsiktiga, ex-
traordinära åtgärder som kan verkställas vid en snabb och kraftig ekono-
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misk nedgång. I slutändan handlar det om kommunens ekonomiska bered-
skap. Tanken är att förenkla dokumentet ytterligare och låta det bli föremål 
för årliga diskussioner inom ledningsgruppen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige de föreslagna inbe-
sparingarna och föreslår att inbesparingarna är att betrakta som kortsiktiga, 
extraordinära åtgärder som kan verkställas vid en snabb och kraftig ekono-
misk nedgång. 
 
BESLUT: 
Ärendet återremitteras till nämnderna. 
_____________ 
 

RN § 25/18.05.2010  
  Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för ny behandling. 
 
 ./. Bilaga A-RN § 25, redogörelse och förslag för brand- och räddningsväsen-

det i Jomala kommun. 
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig bilaga A-RN § 25 till 
kännedom. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar räddningschefens förslag 
enligt bilaga A-RN § 25. 
_________ 
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26 § PERSONAL INFORMATION 
 
Ledamot Jan Lindgren upptog till diskussion ärende angående extra tjäns-
teman. 

 
Beslut:  
Den gemensamma räddningsnämnden anhåller om en personalresurs som 
tillfällig tjänsteman inom ramen för nämndens ansvarsområde. 
 
__________ 
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27 § MÖTETS AVSLUTNING 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.10 
 
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: §§ 18-26. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 17,27. 
 
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: § 17,27. 
 
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. 
 

  


