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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

16 §

20.6.2017

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

RN § 16/20.6.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdes 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 Karl-Fredrik Björnhuvud.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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kl. 18:30

17 §

20.6.2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

RN § 17/20.6.2017
•
•
•
•
•
•

Noab produktion Oy/Ab, konsert Eckerö Post och Tullhus 13.8.2017.
Brandskyddsfonden, 10.4.2017, stödandel brandstation Geta kommun,
beviljat.
Brandskyddsfonden, 14.6.2017, stödandel Jomala kommun släckningsbil, avslag.
Brandskyddsfonden, 14.6.2017, stödandel Saltviks kommun tankbil,
avslag.
Eckerö FBK, årsberättelse 2016.
Räddningschefens beslut, 17.5.2017 - 20.6.2017.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärenden för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 §

20.6.2017

PROJEKTGRUPP - RUTINER FÖR LEDNING AV INSATS

RN § 13/17.5.2017
Ett gemensamt samarbetsprojekt, på uppdrag av räddningscheferna, har en
projektgrupp från Mariehamns räddningsverk och Räddningsområde
Ålands landskommuner under våren 2017, arbetat med syfte att ta fram gemensamma taktiska rutiner för ledning vid räddningsinsatser.
I projektgruppen har från RÅL:s sida brandinspektör Henrik Olofsson och
kårchef Christian Rögård Finströms FBK ingått.
Rögård har under privat tid deltagit i projektgruppens möten och därmed
utebliven förvärvsinkomst.
Projektgruppen har sammanträtt 5 gånger och i maj 2017 skall en sammanställning vara färdig.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden besluter att Christian Rögård erhåller
ett arvode om 45 euro jämte körersättning per uppvisat möte vilket följer
arvodesstadgan för Jomala kommun.
Belastar 42001.
Beslut.
Enligt förslag.
________
RN § 18/20.6.2017
En rutin för ledning av insats har av arbetsgruppen färdigställts.
Brandinspektör Henrik Olofsson, medlem i arbetsgruppen, presenterar
framtaget innehåll.
Den gemensamma nämnden informeras angående fortsättning av projektet.
./.

Bilaga A-RN § 18, rutiner för ledning av insats.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut.
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:
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19 §

20.6.2017

INTERNKONTROLL

RN § 16/15.4.2015
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
Internkontrollplanen visar specifika fokusområden under pågående år och
utgör bara en del av den interna kontrollen.
Internkontrollen skall säkra att kommunernas verksamhet är ekonomisk och
resultatrik, att den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig, att lagens bestämmelser, anvisningar av myndigheterna och beslut
av kommunens organ iakttas och att egendom och resurser tryggas.
./.

Bilaga A-RN § 16, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
________

RN § 16/17.5.2016
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
./.

Bilaga A-RN § 16, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
________

RN § 19/20.6.2017
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
./.

Bilaga A-RN § 19, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Protokolljustering:
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Beslut:
Enligt förslag.
_____

Protokolljustering:
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20 §

20.6.2017

SAMARBETSKOMMUNERNAS BEFOLKNINGSSKYDDSINSPEKTÖRER

RN § 20/20.6.2017
Samarbetskommunerna ska tillse att det finns en utsedd befolkningsskyddsinspektör eller – chef i respektive kommun som lokal resurs för beredskapsoch befolkningsskyddsärenden.
I de samarbetskommuner som för tillfället inte har någon person utsedd för
att sköta denna uppgift bör denna fråga snarast få sin lösning.
Befolkningsskyddsinspektören bistår räddningsområdet i dess uppgift som
koordinator inom beredskaps- och befolkningsskyddsärenden.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden ber samarbetskommunerna delge och
inkomma med utsedd befolkningsskyddsinspektör i respektive kommun
senast 30 september 2017.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:
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BRÄNSLEKORT VÅRDÖ FBK

RN § 21/20.6.2017
Vårdö kommun och Vårdö FBK har från tidigare överenskommit att kommunen direkt står för kårens drift gällande bränsle och smörjmedel.
Under våren 2017 har på orten bränsledistributör förändrat möjligheten att
erhålla drivmedel lokalt i Vårdö även med bränslekort.
För enklast möjliga handhavande bör bränslekort vara disponibelt gentemot
kårens verksamhet för Vårdö 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 räddningsväsendets anslag av räddningschefen.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att Vårdö FBK ges rätt att
disponera bränslekort för Vårdö kommuns räkning enligt ovan.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:
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22 §
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JOMALA KOMMUN – SLÄCKNINGSBIL

RN § 22/20.6.2017
Jomala kommun är enligt gällande fordonsplan i tur att utbyta släckningsfordon 2017 (Gottby FBK).
Vid anbudstidens utgång 5.6.2017 har ett (1) anbud inkommit vilket konstateras uppfylla ställd kravspecifikation och är inom ramen för av ändamålet
budgeterade medel.
Leveranstid är beräknat mellan 7-9 månader efter avtal undertecknats.
./.

Bilaga A-RN § 22, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från GIMAEX
GmbH.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

Protokolljustering:
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SALTVIKS KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION

RN § 23/20.6.2017
Redovisning för byggandet av brandstation i Nääs.
I budget beviljades 480 000 euro netto för projektet.
Kostnaderna uppgår till 707 594 €
Erhållna stödandelar totalt är 229 478€
Nettokostnad för Saltviks kommun 478 116 €
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig redovisningen för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:
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SALTVIKS KOMMUN - FÖRSÄLJNING AV TANKBIL

KMST 113 §/8.5.2017
I budgeten 2017 finns anslag för byte av tankbil, ÖSFBK. En ny tankbil har
beställts och den gamla tankbilen kan därmed bjudas ut till försäljning.
Förvaltningsstadgan
67 § Försäljning av anläggningstillgångar
Beslut om försäljning av fasta anläggningstillgångar fattas av kommunstyrelsen enligt de grunder som kommunfullmäktige godkänt.
Beslut om försäljning av lösa anläggningstillgångar och annan lös egendom
fattas, i enlighet med kommunstyrelsens direktiv, av den myndighet som
ansvarar för ifrågavarande tillgångar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger gemensamma räddningsnämnden i uppdrag att i samråd med kåren för kommunens räkning avyttra den gamla tankbilen, då den
nya tankbilen är i full drift.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
------------RN § 24/20.6.2017
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar om förfaringssätt för avyttrande av den gamla tankbilen i Saltviks kommun.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden ger räddningschefen i uppdrag att ta
in anbud och därefter i samråd med kåren på de tre högsta anbuden arrangera öppen auktion.
Vidare kan räddningschefen i samråd med kåren på inkomna anbud eller på
slutligt anbud vid den öppna auktionen förkasta alternativt avbryta försäljningen om priset anses oskäligt lågt.
________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

25 §

20.6.2017

MÖTETS AVSLUTNING

RN § 25/20.6.2017
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.15
./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:
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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: 17-20, 23.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 16, 21, 24.
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: 16, 21, 24.
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 kommunmedlem 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 undertecknas av den som framställer det.
Protokolljustering:
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00520 Helsingfors
tel 029 56 43300
fax 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet: 22.
Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
Besvärsskrift
En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder
som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i
94 § i lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, dvs. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som
anför besvär yrkar på gottgörelseavgift, ska denne ange det yrkade beloppet.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro.

Protokolljustering:

