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2.10.2019

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnades kl 18.30 av den gemensamma räddningsnämndens
ordförande Kristian Aller.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutsfört.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till att justera protokollet utses Simon Karlsson.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________
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42 §
RN § 42/2.10.2019
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

•
•
•
•
•
•

Hammarlands kommun, kommunstyrelsen 17.9.2019, överföring av
tillgångar från HFBK till kommunen.
Geta kommun, räddningsplan Geta Hemgård.
Eckerö kommun, kommunstyrelsen 10.9.2019, gemensam räddningsmyndighet.
Hammarlands kommun, kommunstyrelsen 17.9.2019, gemensam räddningsmyndighet.
Lumparlands kommun, kommunfullmäktige 26.9.2019, gemensam
räddningsmyndighet.
Räddningschefens beslut, 13.9.2019-2.10.2019.

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

43 §
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LUMPARLANDS KOMMUN - REDOVISNING MANSKAPSBIL

RN § 43/2.10.2019
Redovisning för investering manskapsbil Lumparlands kommun.
I budget beviljades 25 000 euro netto för projektet.
Kostnaderna uppgår till 25 042,08 euro.
Landskapsstöd har ej beviljats.
Nettokostnad för Lumparlands kommun 25 042,08 euro.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden konstatera projektet verkställt med
en överskridning av budgeterade medel om 42,08 euro.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:
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JOMALA KOMMUN - UPPHANDLING AV TANKMODUL

KST § 159/19.8.2019:
Efter den torra sommaren 2018 framkom behovet av tillgång till ytterligare
vattenresurser och i ekonomiplan för 2020 och 2021 har medel upptagits för
ändamålet. För att i god tid innan sommaren 2020 kunna ha i drift en tankmodul för vattentransport anhåller räddningsförvaltningen om att tidigarelägga investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro till 2019.
Räddningschefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå till kommunfullmäktige att investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro tidigareläggs till 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå till kommunfullmäktige att investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro tidigareläggs till 2019.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 36/27.8.2019:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
RN § 44/2.10.2019
Upphandling har utförts med ett riktat förfarande.
Anbud har inkommit från två (2) leverantörer vilka uppfyller anbudsförfrågan.
./.

Bilaga A-RN § 44, öppningsprotokoll.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Sala Lack &
Teknik AB till ett pris om netto 430 000 SEK vilket är lägsta anbud.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

Protokolljustering:
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ALFRIDA
Natten och morgonen mot den 2 januari 2019 drabbades Åland av ett stormoväder vilket ledde till stora störningar och påfrestningar i samhället.
Vindfällen försatte delar av vägnätet oframkomligt, el- och kommunikationsfunktioner upphörde i en omfattning vi inte tidigare upplevt och kommunerna belastades med mycket arbete för att upprätthålla sin basservice,
inte minst sin äldreomsorg.
Räddningschefen håller en första information angående stormovädret Alfrida.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
_______

RN § 23/15.5.2019
Ålands landskapsregering beslöt 12.2.2019 tillsätta en arbetsgrupp för att
rapportera och bedöma de operativa insatserna, myndigheternas stabsarbete
och kommunikationen till allmänheten i samband med stormen Alfrida.
Syftet är att ta tillvara erfarenheterna och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden. Utredningen ska sammanställas i en rapport som också
ska innehålla utvecklingsförslag. I arbetsgruppen ingår räddningschef
Lennart Johansson och brandinspektör Thomas Mattsson.
Räddningschefen informerarar om arbetets gång och framtagna sammanställningar.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
_______
RN § 45/2.10.2019
Den av Ålands landskapsregering tillsatta arbetsgrupp har beviljats förlängt
uppdrag i två repriser och nu gällande datum för inlämnande av rapport är
31.10.2019.
Räddningsområde Ålands landskommuner har färdigställt och delgivit arbetsgruppen sitt material. Den innehåller från händelsen bland annat kommunernas oförutsedda situationer, el- och kommunikationsbolagens situationer, myndighetsradionätets händelser, rapportering angående jourtelefon,
stödfunktioner från Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på
Åland, de operativa styrkornas arbete, information och medias hantering, en
Protokolljustering:
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sammanställning från RÅL:s räddningsledare av erfarenheter under arbetets
gång samt förslag för åtgärder, statistik från RÅL:s samarbetskommuners
operativa styrkor, lägesrapporteringar, meddelanden och beslut. Därtill återfinns den information som riktades till allmänheten från RÅL:s samarbetskommuner Eckerö. Finström, Geta , Hammarland, Jomala, Lumparland,
Saltvik, Sund och Vårdö kommuner.
Räddningschefen informerar den gemensamma räddningsnämnden om innehållet i materialet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
_____________

Protokolljustering:
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ALARMERINGSRUTINER
Då landskapsalarmcentralen på Åland för närvarande implementerar nytt
alarmutgivningsprogram bör alararmeringsrutiner ses över.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att nuvarande alarmeringsrutiner och nivåer ses över.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

RN § 46/2.10.2019
Räddningschefen presenterar en sammanställning över de befintliga rutinerna.
Gällande landskapsalarmcentralens installering av nytt alarmutgivningsprogram har inte de kommunala räddningsmyndigheterna hörts eller erhållit
möjlighet för input och önskemål i upphandlingsskedet för dels mottagningsutrustning för utgivet larm dels för eventuella synergieffekter till sin
verksamhetsutövning enligt räddningslagen ÅFS 2006:106. Risken bör anses påtaglig att kostnader tillkommer för tilläggstjänster där kommunala
räddningsmyndigheten kan och får inhämta uppgifter för egen lagstadgad
hantering.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom. Vidare beslutar nämnden kalla alarmmästaren för en presentation
över det nya alarmutgivningsprogrammet till landskapsalarmcentralen.
Beslut:
Antecknas för kännedom. Vidare beslutar nämnden kalla alarmmästaren för
en presentation över det nya alarmutgivningsprogrammet till landskapsalarmcentralen. Därtill får räddningschefen i uppdrag att komplettera sammanställningen över rutinerna samt sammanfatta nuvarande avtal.
___________

Protokolljustering:
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MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20.55

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:
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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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 42,43,45,46.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 41,44,47.
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/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: 41,44,47.
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:

