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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 13.9.2018 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

28 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 28/13.9.2018 
 

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 Agneta Göstas. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes med ett extra ärende enligt; 
§ 36 Budgetuppföljning januari-juni 2018. 
___________ 
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    Protokolljustering:    

29 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 29/13.9.2018 
 

• Jomala kommun, reviderad förvaltningsstadga, 12.6.2018. 
• Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 30.8.2018, provning av 

ljudsignaler 18.9.2018 
• Ålands landskapsregering, 4.9.2018, utnämning av sakkunnig olje-

skyddsfonden. 
• Jomala kommun, tjänstemannabeslut kommundirektören 6.9.2018, an-

hållan om avsked brandinspektören. 
• Eckerö FBK, årsberättelse 2018. 
• Räddningschefens deltagande i Skadeplats 2018, 25-27.9.2018, 

Helsingborg. 
• Räddningschefens beslut, 24.5.2018-13.9.2018. 
 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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    Protokolljustering:    

30 § TAXOR, KOMMUNERNAS BRANDVÄSENDE 
RN § 30/13.09.2018 
 

Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2019. 
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 30, taxor kommunernas brand- och räddningsväsende. 
 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar 
förslaget till taxor för kommunernas brand- och räddningsväsende 2019 en-
ligt bilaga A-RN § 30. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
________________ 
 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 4  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 13.9.2018 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

31 § TAXOR, EXTERNA TJÄNSTER 
RN § 31/13.09.2018 
 

Förslag till taxor för de externa tjänsterna för räddningsområdet 2019. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 31, taxor, externa tjänster. 
 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar 
förslaget till taxor för externa tjänster 2019 enligt bilaga A-RN § 31. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
________________ 
 
  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 5  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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    Protokolljustering:    

32 § AVTAL HAMARLANDS KOMMUN - HAMMARLANDS FBK 
RN § 32/13.09.2018 

Hammarlands FBK har i en period ägnat stor del av tiden, kraften och eko-
nomin för att förutom upprätthålla kärnverksamheten tillika efter förmåga 
och möjlighet utföra nödvändiga utdragna renoverings- och utvecklingspro-
jekt.    
Ett hanterbart sätt och för att kåren skulle ges möjlighet att rikta in krafterna 
på den viktiga kärn- och juniorverksamheten är att Hammarlands kommun 
och Hammarlands FBK avtalar om att driften av brandstationen påförs di-
rekt kommunens brand- och räddningsväsende. 
Avtalet skulle innebära för helheten ett mer flexibilitet inom ramen för to-
tala brand- och räddningsverksamheten. Flertalet andra kommuner har ge-
nom de senaste åren utfört samma sak. Avtalsförslaget är beaktat och regle-
rat i liggande förslag till budget för 2019. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 32, avtalsförslag.  
 

Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför Hammarlands kom-
munstyrelse avtal enligt bilaga A-RN § 32. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
________________ 
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    Protokolljustering:    

33 § BUDGET 2019 
RN § 33/13.09.2018 

Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2019. 
Avtalskårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.  
Budgetförslag; enligt bilaga: 
 

 ./. Bilaga A – RN § 33, Eckerö 
Bilaga B – RN § 33, Finström 

  Bilaga C – RN § 33, Geta 
Bilaga D – RN § 33, Hammarland 

  Bilaga E – RN § 33, Jomala 
Bilaga F – RN § 33, Lumparland 

  Bilaga G – RN § 33, Saltvik 
  Bilaga H – RN § 33, Sund 

Bilaga I – RN § 33, Vårdö 
 
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 
33. 
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2019 
enligt bilaga A-I RN § 33. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
____________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner 13.9.2018 kl. 18:30 

 
 

 
    Protokolljustering:    

34 § RIKTLINJER AV KURS FÖR ENHETSCHEF 
RN § 34/13.09.2018 

Ålands Brand- och Räddningsförbund arrangerar kurs för ”enhetschef”, to-
talt 70 timmar under tiden 19.10 – 1.12.2018.  
Kursens upplägg och kurstid är veckoslut, kvällstid samt fyra vardagar dag-
tid vilket innebär att kursdeltagare kan vara tvungna att ta ledigt från sin 
huvudsyssla. 
Vid planerande av budget för pågående verksamhetsår fanns inget beslut att 
kursen kunde genomföras under 2018. Konstateras att budgetmedel inte är 
vikta för kursen men vikten av att den kan genomföras är av stor betydelse 
för många kårer. 

 
 ./. Bilaga A-RN § 34, kursprogram enhetschef kurs. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att kursavgiften till de delta-
gare som är inom samarbetsområdet påförs deltagarens kommuns brand- 
och räddningsväsendet för. Vidare att kåren primärt står för sina kårmed-
lemmars inkomstbortfall och andra eventuella ersättningar i samband med 
enhetschefskursen gång där kåren i efterhand sammanställer kostnaderna 
och ansöker om ersättning från respektive kommun via räddningschefen. 
Godkända kostnader är inkomstbortfall för vardag eller från huvudsyssla 
mot uppvisat intyg från arbetsgivare samt godkänt kursintyg för genom-
gången kurs. Som ersättning samt ersättning till eventuella egenföretagare 
och liknande förhållanden godkänns ett belopp av maximum 15,50 €/timme 
som är en meddelön för brandman. 
Ersättningarna gäller för max 2 deltagare/kår. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att kursavgiften till de delta-
gare som är inom samarbetsområdet påförs deltagarens kommuns brand- 
och räddningsväsendet för. Vidare att kåren primärt står för sina kårmed-
lemmars inkomstbortfall och andra eventuella ersättningar i samband med 
enhetschefskursen gång där kåren i efterhand sammanställer kostnaderna 
och ansöker om ersättning från respektive kommun via räddningschefen. 
Godkända kostnader är inkomstbortfall för vardag eller från huvudsyssla 
mot uppvisat intyg från arbetsgivare samt godkänt kursintyg för genom-
gången kurs. Som ersättning till arbetstagare eller egenföretagare och lik-
nande förhållanden godkänns ett belopp av maximum 15,50 €/timme som är 
en meddelön för brandman. 
Ersättningarna gäller för max 2 deltagare/kår. 

 
 

___________ 
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    Protokolljustering:    

35 § TJÄNSTEBESKRIVNING BRANDINSPEKTÖR 
RN § 35/13.09.2018 

I samband med att en nyrekrytering av brandinspektör sker under hösten 
2018 bör nuvarande tjänstebeskrivning från 2008 ses över och vid behov 
revideras. Detta i samband med att nuvarande brandinspektör avgår med 
pension. 
Utkast till tjänstebeskrivning delas ut på mötet. 
Utkast till tjänstebeskrivning fastställs av kommundirektören efter att den 
gemensamma räddningsnämnden blivit hörd. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar utkast till tjänstebeskrivning 
för brandinspektör. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar utkast till tjänstebeskrivning 
för brandinspektör. 
 
_____ 
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    Protokolljustering:    

36 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-JUNI 2018 
RN § 36/13.09.2018 
 

Räddningschefen presenterar uppföljning för perioden januari-juni 2018. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma brandnämnden antecknar sig informationen för känne-
dom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
___________ 
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    Protokolljustering:    

37 § MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 37/13.9.2018 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 21.40 
 
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: 29-36. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 28, 37. 
 
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: 28, 37. 
 
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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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: -. 
 
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 marknadsdomsto-
len. 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 upphandlingsförfaran-
det 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. Besvärs-
handlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsända-
rens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rätte-
gångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro. 
 

  


