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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

14 §
RN § 14/17.05.2016

17.5.2016

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 Karl-Erik Björnhuvud.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

15 §

17.5.2016

ANMÄLNINGSÄRENDEN

RN § 15/17.05.2016
•
•
•
•
•
•

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 30.3.2016, inspektionsprotokoll Saltviks kommun
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 5.4.2016, beredskapskurs,
1-2.6.2016.
Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund, kongress 28-29.5.2016,
Lovisa.
Jomala kommun, kommunfullmäktige, 25.4.2016, policy frisk-och
sjukfrånvaro.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 22.4.2016, manuella strålningsmätningar 19.5.2016.
Räddningschefens beslut, 14.3.2016 – 17.5.2016.

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

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

16 §
RN § 16/15.04.2015

17.5.2016

INTERNKONTROLL
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 § 16/17.05.2016
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:
Antecknas för kännedom.
________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

17 §
RN § 49/10.12.2015

17.5.2016

NYCKELHANTERING KOMMUNERNAS AVTALSBRANDKÅRER
I samband med internkontrollen och inventeringen av avtalsbrandkårerna
uppdagades ett behov av enhetlig nyckelhantering.
För att stödja avtalsbrandkårerna bör den gemensamma räddningsnämnden
införa ett för alla avtalsbrandkårer likvärdigt låssystem med loggningsfunktion.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att införa ett likvärdigt system med loggningsfunktion för samtliga avtalsbrandkårer inom räddningsområdet.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar behovet av ett likvärdigt
hanteringssystem alternativt motsvarande övervakningssystem.
Ärendet återremitteras för fortsatt utredning över olika alternativ samt en
kostnadsbild av dessa.
______________

RN § 17/17.05.2016
För ändamålet finns på marknaden ett antal olika möjligheter för övervakning och hantering av nycklar och liknande utrustning inom ett brett ekonomiskt fält.
Räddningschefens förslag:
En redovisning alternativt åtgärdsplan begärs in från respektive avtalsbrandkår på huruvida ett för kåren hanterbart övervakningssystem finns eller kunde gemomföras.
Kår som utgår för ett utbyte eller nyanskaffning av övervakningssystem bör
tillika redovisa en prisbild över förslaget.
Svar över redovisningen eller åtgärdsplan skall vara tillhanda i samband
med inlämnande av kårens äskande för budget inför 2017.
Beslut:
Enligt förslag.
_____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

18 §
RN § 18/17.05.2016

17.5.2016

INSTRUKTION DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN
En översyn och revidering av instruktionen för den gemensamma räddningsnämnden har utförts.

./.

Bilaga A-RN § 18, förslag ny instruktion.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför huvudmannens kommunstyrelse förslaget till ny instruktion enligt bilaga A-RN § 18.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

19 §

17.5.2016

MÖTETS AVSLUTNING

RN § 19/17.05.2016
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 18.55
./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

17.5.2016

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: §§ 15,16,18.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 14,17,19.
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: § 14,17,19.
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:

