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Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

26 §
RN § 26/13.09.2017

13.9.2017

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 Simon Karlsson.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

27 §
RN § 27/13.09.2017

13.9.2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN
•

•
•
•
•

Ålandsdelegationen, 20.7.2017, utlåtande angående landskapslag om en
gemensam kommunal räddningsmyndighet samt ändring i räddningslagen för landskapet Åland.
Saltviks kommun, kommunstyrelsen, 14.8.2017, befrielse för byggnadskommitté brandstation.
Räddningschefens deltagande i Skadeplats 2017, 26-28.9.2017,
Helsingborg.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 29.8.2017, provning av
ljudsignaler den 20.9.2017.
Räddningschefens beslut, 21.6.2017 – 12.9.2017.

Föredragandes förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärenden för kännedom.
Beslut:
För kännedom.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

28 §
RN § 28/13.09.2017
./.

13.9.2017

TAXOR, EXTERNA TJÄNSTER
Förslag till taxor för de externa tjänsterna för räddningsområdet 2018.
Bilaga A-RN § 28, taxor, externa tjänster.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar
förslaget till taxor för externa tjänster 2018 enligt bilaga A-RN § 28.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljustering:
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29 §
RN § 29/13.09.2017

./.

13.9.2017

TAXOR, KOMMUNERNAS BRANDVÄSENDE
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2018.
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor.
Bilaga A-RN § 29, taxor kommunernas brand- och räddningsväsende.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar
förslaget till taxor för kommunernas brand- och räddningsväsende 2018 enligt bilaga A-RN § 29.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5
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kl. 18:30

30 §
RN § 30/13.09.2017

13.9.2017

BUDGET 2018
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2018 har uppgjorts.
Brandkårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:

./.

Bilaga A – RN § 30, Eckerö
Bilaga B – RN § 30, Finström
Bilaga C – RN § 30, Geta
Bilaga D – RN § 30, Hammarland
Bilaga E – RN § 30, Jomala
Bilaga F – RN § 30, Lumparland
Bilaga G – RN § 30, Saltvik
Bilaga H – RN § 30, Sund
Bilaga I – RN § 30, Vårdö
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN §
30.
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma brandnämnden omfattar budgetförslaget för 2018 enligt
bilaga A-I RN § 30.
Beslut:
I bilaga H-RN § 30, Saltvik föreslår ledamot Simon Karlsson med understöd av ledamot John Hilander att moment 8010 – 4320 minskas med 1 840
euro till 25 000 och moment 8020 - 4320 minskas med 1 788 euro till totalt
28 000 euro. En total minskning med 3 628 euro.
____________

Protokolljustering:
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Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

31 §
RN § 31/13.09.2017

13.9.2017

BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-JUNI 2017
Räddningschefen presenterar uppföljning för perioden januari-juni 2017.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma brandnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
___________

Protokolljustering:
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32 §

13.9.2017

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.
________
RN § 32/13.9.2017
Tre anbud inkom vid anbudstidens utgång.
Öppen auktion arrangerades den 12 juni 2017 och slutligt högsta anbud
kom från Ålands Schakt Ab, pris 7 000 euro exklusive moms, vilket godtogs.

Protokolljustering:
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kl. 18:30

13.9.2017

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar uppdraget slutfört och
antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom, delges kommunstyrelsen i Saltvik.
_______

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
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33 §
RN § 33/13.09.2017

13.9.2017

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.30.

./.

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: 27-32.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 26, 33.
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: 26, 33.
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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BESVÄRSANVISNING
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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden
går ut.

Protokolljustering:

