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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

44 §
RN § 44/21.12.2020

21.12.2020

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

45 §
RN § 45/21.12.2020

21.12.2020

ANMÄLNINGSÄRENDEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, beslut, 30.10.2020, begränsning om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 1-30.11.2020
Ålands landskapsregering, beslut, 30.10.2020, handlingsplan för hantering av Covid-19 epidemin på Åland.
Ålands landskapsregering, 5.11.2020, information angående ansökningar till brandskyddsfonden gällande byggprojekt.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 9.11.2020, manuella strålningsmätningar 8.12.2020.
Ålands landskapsregering, beslut, 26.11.2020, begränsning om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 1-31.12.2020
Ålands landskapsregering, beslut, 26.11.2020, reviderad handlingsplan
för hantering av Covid-19 epidemin på Åland.
Ålands landskapsregering, 30.11.2020, information angående ansökningar till brandskyddsfonden gällande materielprojekt.
Ålands landskapsregering, brev, 15.12.2020, information mindre understöd till avtalsbrandkårerna från brandskyddsfonden.
Ålands landskapsregering, beslut, 17.12.2020, begränsning om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 18.12.2020-17.1.2021.
Sala Brand Ab, 6.12.2020, åtgärdsrapport släckningsbil Sunds kommun.
Finströms FBK, verksamhetsberättelse 2019.
Geta FBK, verksamhetsberättelse 2019.
Jomala FBK, verksamhetsberättelse 2019.
Räddningschefens beslut, 5.11.2020-17.12.2020

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

46 §
RN § 46/21.12.2020

21.12.2020

ÄNDRING AV TJÄNSTEBETECKNING
Av förberedande åtgärder för ett organisationsförtydligande inom räddningsförvaltningen samt därtill motsvara och följa andra räddningsmyndigheters organisationsmodeller föreslås att nuvarande titel om brandinspektör
ändras till ledande brandinspektör/brandingenjör.
I sak utgör förändringen endast en titeländring, tjänsteinstruktionen för
brandinspektör från 17 september 2018 och lön bibehålls i övrig oförändrade.
Brandinspektören som innehar behörighet och kompetens för förändringen
har hörts i ärendet 30.11.2020 och medgivit sitt samtycke.

./.

Bilaga A-RN § 46, tjänstebeskrivning brandinspektör 2018.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslaget om en ändring av
tjänstebeteckning brandinspektör till ledande brandinspektör/brandingenjör
inom räddningsförvaltningen. I tjänstebeskrivningen från 17 september
2018 föreslås ändrad tjänstebeteckning men i övrigt hålls den och lönen
oförändrad.
Ändringen föreslås träda i kraft från 1 mars 2021.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

47 §
RN § 47/21.12.2020

21.12.2020

TJÄNSTEBESKRIVNING BRANDMÄSTARE
I budget för 2021 finns medel för inrättande av en tjänst som brandmästare
vid räddningsförvaltningen. Tjänstebeskrivningen fastställs av kommundirektören i Jomala efter hörande av den gemensamma räddningsnämnden.

./.

Bilaga A-RN § 47, förslag till tjänstebeskrivning brandmästare.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar förslag till tjänstebeskrivning för brandmästare enligt Bilaga A-RN § 47.
Beslut:
Enligt förslag.
_____

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

48 §
RN § 48/21.12.2020

21.12.2020

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK), TILLSYN
Sedan 1.1.2018 ska byggnaders ägare se till att kontroll av byggnaders ventilationssystem görs innan det tas i bruk och för de flesta byggnader ska det
sedan göras regelbundet. Beroende på byggnader och typ av ventilation är
intervallen 3 eller 6 år.
Enligt 65b § plan- och bygglagen (ÅFS 2017:82) framkommer det att
kommunen ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen.
Räddningsförordningen § 21, Rengöringsintervall (ÅFS 2020:44) ändrades
under 2020 för att anpassa OVK till övriga intervaller och byggnader.
Tidigare har samarbetskommunernas räddningsmyndighet (RÅL) avböjt att
åta sig tillsynen för OVK eftersom ökade arbetsuppgifter inte varit möjligt
på grund av arbetsbelastningens storlek i förhållande till personalstyrka. I
samband med ändringen av räddningsförordningen § 21 och förutsatt att
tilltänkt personalökning inom räddningsmyndigheten av en brandmästare
2021 verkställs skulle ett utrymme skapas för att ingå som en uppgift att utföra tillsynsuppgiften av OVK. Detta bör då samtyckas av samarbetskommunerna inom RÅL.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår, förutsatt att den i budget
2021 föreslagna brandmästartjänsten tillsätts, att den gemensamma räddningsmyndigheten (RÅL) kan påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b § plan- och bygglagen (ÅFS2017:82).
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för samarbetskommunernas
kommunstyrelser, förutsatt att den i budget 2021 föreslagna brandmästartjänsten tillsätts, att den gemensamma räddningsmyndigheten (RÅL) kan
påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b
§ plan- och bygglagen (ÅFS2017:82).
________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

49 §
RN § 49/21.12.2020

21.12.2020

FÖRSLAG TILL ANVISNING OM RÖKDYKNING, UTLÅTANDE
Ålands landskapsregering efterhör synpunkter över förslag till anvisning
om rökdykning.
Synpunkterna skall vara Ålands landskapsregering tillhanda senast den 18
december 2020 och räddningsmyndigheterna bör insamla avtalsbrandkårernas åsikter.
Från avtalsbrandkårerna har två kårer inkommit med åsikter vilket sammanställts i bilaga B-RN § 49.

./.
./.
./.

Bilaga A-RN § 49, förslag till anvisning om rökdykning.
Bilaga B-RN § 49, sammanställning av avtalsbrandkårernas åsikter.
Bilaga C-RN § 49, förslag till utlåtande.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden ger sitt utlåtande enligt
Bilaga C-RN § 49.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden gjorde tillägg till utlåtandet och lämnar sina synpunkter enligt Bilaga C-RN § 49.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

50 §
RN § 50/21.12.2020

21.12.2020

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.50

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

21.12.2020

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: 45-50.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 44.
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.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 44.
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:

