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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

15 §
RN § 15/2.4.2020

2.4.2020

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 Krister Berndtsson.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

16 §
RN § 16/2.4.2020

2.4.2020

VAL AV ORDFÖRANDE
Den gemensamma räddningsnämnden utser inom sig ordförande för perioden 2020-2023.
Beslut:
Till ordförande i den gemensamma räddningsnämnden perioden 2020-2023
valdes Kristan Aller.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

17 §
RN § 16/2.4.2020

2.4.2020

VAL AV VICE ORDFÖRANDE
Den gemensamma räddningsnämnden utser inom sig vice ordförande för
perioden 2020-2023.
Beslut:
Till vice ordförande i den gemensamma räddningsnämnden perioden 20202023 valdes Fanny Sjögren.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

18 §
RN § 18/2.4.2020

2.4.2020

VAL AV SEKRETERARE
Sekreterare utses för den gemensamma räddningsnämnden under perioden
2020-2023.
Beslut:
Till sekreterare för den gemensamma räddningsnämnden perioden 20202023 valdes räddningschef Lennart Johansson.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

19 §
RN § 19/2.4.2020

2.4.2020

ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•
•

•

•

RÅL, 11.3.2020, utlåtande över förslag till ändring av 21 § räddningsförordningen (2006:111) för landskapet Åland.
Ålands Brand och Räddningsförbund, 15.3.2020, inställd kårchefsdag
21.3.2020
Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund, 17.3.2020, Inhiberad
kongress 16-17.5.2020.
Ålands landskapsregering, 17.3.2020, beslut, förbjudande av offentliga
tillställningar.
Ålands landskapsregering, 18.3.2020, beslut, branscher som är kritiska
med samhällets funktion.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 24.3.2020 med konstaterande att undantagsförhållande råder i Finland på grund av coronavirusutbrott.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden 25.3.2020, rekommendation att kommunerna ser över sina beredskapsplaner och vid behov
övergå till effektiverad beredning och beslutsfattande.
Räddningschefens beslut, 5.3.2020-2.4.2020.

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

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

20 §
RN § 20/2.4.2020

2.4.2020

ECKERÖ KOMMUN – MANSKAPSBIL
I budget för 2020 finns medel i driftbudget för uppgradering av manskapsbil till Eckerö FBK:
Anbud har utgått med riktat förfarande till åtta (8) lokala bilfirmor på
Åland.
Ett anbud har inkommit inom utsatt tid, ingen har begärt förlängd anbudstid.

./.

Bilaga A-RN § 20, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden besluta anta anbud från Bifa Ab för
manskapsbil till Eckerö kommun / Eckerö FBK till ett pris om 8 431,45
euro netto. Anbudet är inom ramen av budgeterade medel.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

21 §
RN § 21/2.4.2020

2.4.2020

RÄDDNINGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2020-2023
Enligt förvaltningsstadgan håller den gemensamma räddningsnämnden sina
sammanträden vid tidpunkt och på den plats som nämnden besluter. Likaså
beslutar nämnden hur kallelse sänds ut.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden besluter beträffande sammanträdena
för år 2020-2023 följande:
1. Sammanträden hålls vid behov efter kallelse av ordförande.
Sammanträdena hålls i allmänhet på kommungården i Jomala och inleds så
vitt möjligt kl.18.30.
2. Kallelse till sammanträden bör vara de ordinarie ledamöterna tillhanda
minst tre dagar före sammanträdet.
3. Den gemensamma räddningsnämndens protokoll framläggs till allmänt
påseende på respektive senast 5 dagar efter sammanträdet. Platsen för framläggandet skall på förhand meddelas på respektive kommuns anslagstavla.
Även kallelse per telefon till sammanträdet kan ske i undantagsfall då ett
ärende är av sådan brådskande natur och handläggningen av ärendet måste
ske med beaktande av någon särskild tidsfrist. För att minska administration
och uppnå positiva miljökonsekvenser i form av mindre transporter och
papper bör den gemensamma räddningsnämnden ta ställning till om kallelse
samt föredragningslistor jämte bilagor kan skickas ut elektroniskt.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden besluter beträffande sammanträdena
för år 2020-2023 följande:
1. Sammanträden hålls vid behov efter kallelse av ordförande.
Sammanträdena hålls i allmänhet på kommungården i Jomala och inleds så
vitt möjligt kl.18.30.
2. Kallelse till sammanträden bör vara de ordinarie ledamöterna tillhanda
minst sju (7) dagar före sammanträdet och fullständig föredragningslista
minst tre (3) dagar före sammanträdet. Kallelse sänds ut både elektroniskt
och postledes.
3. Den gemensamma räddningsnämndens protokoll framläggs till allmänt
påseende på respektive senast 5 dagar efter sammanträdet. Platsen för framläggandet skall på förhand meddelas på respektive kommuns anslagstavla.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8
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kl. 18:30

2.4.2020

Även kallelse per telefon till sammanträdet kan ske i undantagsfall då ett
ärende är av sådan brådskande natur och handläggningen av ärendet måste
ske med beaktande av någon särskild tidsfrist.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

22 §
RN § 22/2.4.2020

2.4.2020

CORONAVIRUSET COVID-19
Finlands regering meddelade16.3.2020 att undantagsförhållande råder i Finland från 18.3.2020 på grund av coronavirusutbrottet. Undantagsförhållandets syfte är att skydda befolkningen och trygga samhällets samt näringslivets funktion. Inledningsvis skulle undantagsförhållande gälla fram till
13.4.2020 men regeringen tog ånyo beslut den 30.3.2020 att förlänga begränsningsåtgärderna till den 13.5.2020.
Information och begränsande åtgärder till samarbetskommunernas avtalsbrandkårer inleddes redan 13.3.2020 och sedan följts upp kontinuerligt den
16.3.2020, 25.3.2020 samt den 27.3.2020.
Räddningschefen informerar om informationen och direktiven över vidtagna åtgärder för avtalsbrandkårerna samt därtill för myndighetsutövningens arbets- och förhållningssätt.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

23 §
RN § 23/2.4.2020

2.4.2020

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.30

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

2.4.2020

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:19, 22.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:15-18, 20, 21.
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:
Räddningsområde Ålands landskommuner
PB 2
AX-22 151 JOMALA
Paragrafer i protokollet: 15-18, 20, 21.
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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
Protokolljustering:

