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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

7§
RN § 7/18.2.2021

18.2.2021

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 Krister Berndtsson.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

8§
RN § 8/18.2.2021

18.2.2021

ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, beslut, 28.1.2021, begränsning om offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster 1.2-28.1.2021
Jomala kommun, kommunfullmäktige, § 8, 2.2.2021, inrättande av
tjänst, brandmästare.
Mariehamns stad, infrastrukturchef, 17.2.2021, försäljning av begagnad
skylift, återbetalning av Jomala kommuns anskaffningsandel.
Hammarlands kommun, kommunstyrelsen, § 43 16.2.2021, manskapsbil
Hammarlands FBK.
Räddningschefens beslut, 21.1.2021-18.2.2021.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärenden till kännedom.
Beslut:
Antecknas till kännedom.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

9§
RN § 9/18.2.2021
./.

18.2.2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Verksamhetsberättelse för år 2020.
Bilaga A-RN § 9, verksamhetsberättelse 2020.
Räddningschefens förslag: Att den gemensamma räddningsnämnden
godkänner verksamhetsberättelsen 2020 enligt bilaga A-RN § 9.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

10 §
RN § 5/21.1.2021

18.2.2021

SALTVIKS KOMMUN - SLÄCKNINGSBIL
I budget för 2021 har medel upptagits för utbyte av Västra Saltviks FBK
släckningsbil. Investeringen följer den av Ålands landskapsregering
12.9.2018 fastställda fordonsplan. Upphandlingen har utförts genom eavrop.
Inom utsatt tid har anbud har inkommit från tre (3) leverantörer.

./.
./.

Bilaga A-RN § 5, utvärderingsprotokoll.
Bilaga B-RN § 5, anbudssammanställning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Floby
Rescue Ab till ett pris om 381 000 euro netto. Priset är det lägsta och inom
ramen för budgeterade medel.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Floby
Rescue Ab till ett totalpris inkluderade alla ska krav och optioner om
457 931 euro netto. Den gemensamma räddningsnämnden avser teckna avtal gällande en släckningsbil som uppfyller alla ska-krav i upphandlingen
vilket uppgår till 381 000 euro. Huruvida optioner kommer att nyttjas beslutas vid avtalsteckning.
Kåren kan nyttja resterande budgeterade medel för omkostnader och resor i
samband med projektet.
___________

RN § 10/18.2.2021
Efter att besvärstiden löpt ut konstateras inget besvär inlämnat och arbetet
med ett avtal går vidare. En första preliminär tid för leverans är andra kvartalet 2022. Räddningschefen informerar i ärendet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Antecknas till kännedom.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

11 §

18.2.2021

JOMALA FBK - ANHÅLLAN OM UPPFÖRANDE AV FRISTÅENDE FÖRRÅD

RN § 11/18.2.2021
Jomala Frivilliga Brand- och Räddningskår r.f. har inkommit med anhållan
om att på den av kåren nyttjande Jomala kommuns fastighet Brandstation 1,
RNr 6:9, Ingby by uppföra en fristående förrådsbyggnad i storleken 9 x 21
meter.
Sedan den nu befintliga brandstationsbyggnaden färdigställdes 2009 på fastigheten har kommunens invånarantal växt med över 30 % (2009-2019) därtill har en omfattande tillkomst av affärsverksamhet och uppförande av
större objekt ur åländska mått sett tillkommit.
Kommunens båda kårer, Jomala respektive Gottby FBK, har föredömligt i
nära samarbete med kommunen ett framåtstävande i sin verksamhet och
uppgraderat material och utrustning vartefter för att möta de utmaningar
som en tillväxtkommun i Jomalas situation förväntas ha. I båda kårer har
stationerna underhållits och utrymmen omdisponerats och anpassats efter
bästa förmåga och möjlighet.
Därtill, efter sommaren 2018, har även Jomala FBK i samarbete med
kommunen ett flerårigt projekt för uppgradering av material för hantering
av mark- och terrängbränder vilket naturligt medför ett ökat placeringsutrymme av utrustning och material.
I anhållan efterfrågas förutom ett godkännande av kommunen för att uppföra byggnaden att kommunen handhar bygglovsansökan, rätt att ansluta
drift av el och värme samt ansluta sig till befintlig brandalarmanordning till
brandstationen samt beaktande av en ringa förhöjning som dessa driftkostnader medför. Avslutningsvis önskar kåren att kommunen ingår borgenärsförbindelse för det planerade banklån för projektet.
På fastigheten finns en byggrätt om 1220 m2, nuvarande byggnader, brandstationen samt skyddstaket för avbrottsfri kraft utgör en storlek om totalt
782 m2.
Den i anhållan planerade bygganden skulle få en storlek om 189 m2 vilket
konstateras inrymma inom befintlig byggrätt. Placeringen av planerad
byggnad är o nord-sydlig riktning på fastighetens östra del inom byggruta.
./.
./.

Bilaga A-RN § 11, anhållan.
Bilaga B-RN § 11, utlåtande.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar utlåtande enligt Bilaga BRN § 11 inför kommunstyrelsen i Jomala.
Beslut:
Enligt förslag.
__________
Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

12 §
RN § 12/18.2.2021

18.2.2021

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.35

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

18.2.2021

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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 8-11
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 7
Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:
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 i medlemskommunerna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Räddningsområde Ålands landskommuner
PB 2
AX-22 151 JOMALA
Paragrafer i protokollet:
Yrkandet ska 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 den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet
finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det
Protokolljustering:

