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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

38 §
RN § 38/11.10.2018

11.10.2018

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 Yngve Bjurne.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

39 §
RN § 39/11.10.2018

11.10.2018

ANMÄLNINGSÄRENDEN

•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, 12.9.2018, stödandel släckningsbil Jomala
kommun.
Ålands landskapsregering, 12.9.2018, fastställd plan över anskaffning
av fordon för kommunernas räddningstjänst.
Jomala kommun, kommundirektören, beslut 6.9.2018, brandinspektören
beviljad avsked i samband med pension.
Avtackning brandinspektör, 30.9.2018.
Jomala kommun, 1.10.2018, principer för inköp och inlösen av ITutrustning.
Räddningschefens beslut, 14.9.2018 - 10.10.2018.

Räddningschefens 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

40 §
RN § 22/20.6.2017

11.10.2018

JOMALA KOMMUN – SLÄCKNINGSBIL
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.
________

RN § 40/11.10.2018
Anskaffningen är verkställd och avslutad.
Budgeterande medel för ändamålet var 250 000 euro och en stödandel om
87 500 euro, nettokostnad om 162 500 euro.
Slutkostnaden är 250 000 euro, beslutad stödandel uppgår till 87 500 euro,
nettokostnad 162 500 euro.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

41 §
RN § 41/11.10.2018

11.10.2018

SOTNING - UPPSÄGANDE AV AVTAL SUND-VÅRDÖ
Skorstensteknik Ab har meddelat 1.10.2018 att ingått avtal gällande sotningstjänster i Sund och Vårdö kommuner sägs upp.
Uppsägningstiden är två månader.
Enligt räddningslagen 2006:106 är det kommunens räddningsmyndighet
som beslutar hur sotning skall ordnas. Sotningstjänster kan ordnas enligt
följande;
• Kommunen/-er alternativt räddningsmyndigheten handhar sotningen
inom sitt eget område med egen anställd personal.
• Inom kommun/-er eller räddningsmyndigheten tillämpa system för områdes-sotare och genom avtal med entreprenör/sotare för utförande av sotningstjänster.
• Besluta om att fasighetsägare fritt påkallar sotare.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Vidare att Skorstensteknik, enligt avtal, inkommer med sammandrag av
sotningsförteckningen samt statistik över utfört arbete i Sund och Vårdö
kommuner för 2018.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

42 §
RN § 42/11.10.2018

11.10.2018

BRANDINSPEKTÖR
Tjänsten har varit lediganslagen att sökas under 18.9-3.10.2018. Under ansökningstiden har fyra ansökningar inkommit, varav två sökanden uppfyller
föreskriven behörighet.
Det är kommundirektören i Jomala som beslutar om anställning av brandinspektör efter hörande av den gemensamma räddningsnämnden.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar till tjänsten som brandinspektör i första förslagsrum Thomas Mattsson och i andra förslagsrum Johans Söderberg. Vidare önskar den gemensamma räddningsnämnden att
tillträde ska ske enligt överenskommelse så snart som möjligt.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

43 §
RN § 43/11.10.2018

11.10.2018

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.10

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

11.10.2018

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: 39,40, 42.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 38, 41, 43.
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: 38, 41, 43.
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:

