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38 §
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

4.11.2020

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
RN § 38/4.11.2020
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 Ralf Göstas.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

39 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2
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4.11.2020

ANMÄLNINGSÄRENDEN
RN § 39/4.11.2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, 15.9.2020, framflyttning av investeringar enligt plan över anskaffning av fordon för kommunernas räddningstjänst.
Hammarlands kommun, 15.9.2020, uppdaterade beredskapsplaner gällande socialservicen samt delområde Näfsby skola.
Ålands landkapsregering, beslut, 12.10.2020, begränsning om offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster 13-31.10.2020.
Brandskyddsfonden, 28.10.2020, specialunderstöd 2021 byggprojekt.
Ålands landskapsregering, beslut, 30.10.2020, handlingsplan för hantering av COVID-19 epidemin på Åland.
Ålands landkapsregering, beslut, 30.10.2020, begränsning om offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster 1-30.11.2020.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f, verksamhetsberättelse 2019.
Räddningschefens beslut, 18.9.2020-4.11.2020

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

Protokolljustering:
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40 §
RN § 36/17.9.2020

4.11.2020

BUDGET 2021
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2021.
Avtalskårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:

./.

Bilaga A – RN § 36, Eckerö
Bilaga B – RN § 36, Finström
Bilaga C – RN § 36, Geta
Bilaga D – RN § 36, Hammarland
Bilaga E – RN § 36, Jomala
Bilaga F – RN § 36, Lumparland
Bilaga G – RN § 36, Saltvik
Bilaga H – RN § 36, Sund
Bilaga I – RN § 36, Vårdö
De gemensamma kostnaderna (RÅL) ingår som separata förslag i Bilaga ERN § 36.Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2021
enligt bilaga A-I RN § 36.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2021
enligt bilaga A-I RN § 36 med följande ändringar;
I bilaga D-RN § 36 Hammarland under 7000 släckning och räddningsverksamhet ändras;
4560 bränsle o smörjmedel- ökas till 2000 euro
4571 elektricitet - ökas till 3000 euro
I bilaga G-RN § 36 Saltvik stryks investering om 35 000 euro för losstagningsutrustning.
8001 räddningsnämnden höjs 4413 släckningskostnader till 2 000 euro.
8010 V Saltvik FBK minskas 4405 renhållnings och tvätteritjänster till 250
euro samt 4591 material, maskiner och inventarier stryks 900 euro.
8011 Ö Saltvik FBK minskas 4580 inventarier till 3 000 euro.
I textdelen utökas nyckeltalrutorna under VSFBK samt ÖSFBK med en rad
för summan ”utbetalas till kåren” .
____________

Protokolljustering:
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RN § 40/4.11.2020
Då samarbetskommunernas ekonomi är synnerligen ansträngd och då den
gemensamma räddningsnämnden i sin budgetberedning och beslut av budget för 2021 den 17.09.2020 infört en brandmästartjänst om 100 % vilket
innebär i praktiken att en anställning inte påbörjas förrän 1.3.2021 då en
rekryteringsprocess tar sin tid. Personalkostnaden beräknas då uppgå till
83,3 % av årlig totalkostnad och kunde då reduceras i antagen budget för
2021.
I bilaga A-RN § 40 framgår ett förändringsbelopp kommunvis som kan justeras för andelen av kostnaderna för samarbetet 2021.
Samarbetskommunernas är informerade i ärendet.
./.

Bilaga A-RN § 40, förändringsbelopp kommunvis.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetjusteringen av budget för 2021.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

41 §

4.11.2020

SALTVIKS KOMMUN - AVBROTTSFRI KAFT BRANDSTATIONEN NÄÄS

RN § 29/17.6.2020
I investeringsplanen för 2020 gällande Saltviks kommun finns medel upptaget för generator/avbrottsfri kraft för brandstationen i Nääs som ett reservationsanslag.
Från 2019 års budget numera överfört till 2020 finns även ett anslag för
”Kommungården, säkrande av backupström och reservel”. Innan Alfridas
framfart var linjen att kommunkansliet kanske inte var i behov av eget reservaggregat vilket i dagsläget är i behov att omprövas med tanke på behov
och möjlighet av information till kommuninnevånarna.
För att komma vidare med ett helhetsperspektiv för kommunens samtliga
fastigheter har brandinspektören, kommuningenjören och ordförande/kårchefen för Västra Saltviks FBK arbetat fram en inventering av nuläget med förslag till åtgärder samt en prioriteringsordning för verkställighet.
./.

Bilaga A-RN § 29, sammanställning av reservkraftläget i Saltviks kommuns
fastigheter samt förslag till åtgärder.
Tekniska nämnden i Saltviks kommun upptar ärendet för behandling den 24
juni 2020.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
reservationsanslaget för generator till brandstationen i Nääs frigörs och
verkställs. Vidare omfattar den gemensamma räddningsnämnden inför
kommunstyrelsen förslaget till prioritetsordning och verkställighet av reservkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter enligt Bilaga A-RN § 29.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

KMST § 185/7.9.2020
Sammanställning av reservkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter samt
förslag till åtgärder samt utdrag från Räddningsområde Ålands landskommuners protokoll bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar den gemensamma räddningsnämndens förslag
till prioritetsordning gällande reservkraft i kommunen och för förslaget vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reservationsanslaget för generator till brandstationen i Nääs frigörs och verkställs.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen omfattade den gemensamma räddningsnämndens förslag
till prioritetsordning gällande reservkraft i kommunen och för förslaget vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reservationsanslaget för generator till brandstationen i Nääs frigörs och verkställs.
_________
KFGE § 57/21.9.2020
Sammanställning av reservkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter samt
förslag till åtgärder samt utdrag från Räddningsområde Ålands landskommuners protokoll bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade den gemensamma räddningsnämndens
förslag till prioritetsordning gällande reservkraft i kommunen för kännedom.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att reservationsanslaget för generator
till brandstationen i Nääs frigörs och verkställs.
Sammanställning av reservkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter bifogas
protokollet.
_________
RN § 41/4.11.2020
Upphandling av generator för placering vid brandstationen i Nääs. Upphandlingen har utförts genom riktat förfarande till fyra (4) leverantörer.
Inom utsatt tid har två (2) anbud inkommit från en (1) leverantör.
./.

Bilaga A-RN § 41, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Harrys El
Ab av generator utan vagn Stage 3A (FE30) till ett pris om 15 945 euro
netto. Priset är det förmånligaste och inom ramen för budgeterade medel.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

Protokolljustering:
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42 §
RN § 42/4.11.2020

4.11.2020

SAMARBETSRUTINER BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
På initiativ av RÅL har framförts framtida möjliga samarbetsrutiner över
operativ samverkan inom räddningsväsendet på Åland efter att den gemensamma befälsjouren och samarbetsavtalen mellan Mariehamn och Jomala
upphör.
En gränslös samverkan på avtalsbrandkårsnivå, nyttjande av höjdfordon och
tung räddningsbil, insats vid kemdykning, insats vid vattendykning men
även förstärkningslarm samt handräckning på räddningsledarnivå har diskuterats.
Svar inväntas innan de nya larmrutinerna fastställs.
Räddningschefen framför en information i ärendet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
_________

Protokolljustering:
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43 §
RN § 43/4.11.2020

4.11.2020

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.15

./.

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: 39,40,42.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 38,41.
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: 38,41.
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:

