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Sammanträdestid
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Sammanträdesplats
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Beslutande

Nordberg Mika, ordförande,
Holmberg Sarah,
Stenroos Fredrica,
Sjölund Jani,
Eriksson Anders,
Eriksson Tage,
Högman Gyrid,
Jansén Dan,
Jansson Dennis,
Karlsson Bo-Yngve, avlägsnar sig under § 20 kl. 20.10,
Sundberg Victoria,
Segerström Hanna,
Sommarhed Jonas,
Slotte Roger,
Stenros Hedvig,
Valve Wille

Frånvarande

Karlström Fredrik,
Aller Kristian,
Ekholm Marie,
Rajamäki Niklas,
Sjöbacka Bäck Christina,
Sjödahl Pamela,

Övriga närvarande

Jansson Harry, kommunstyrelsens ordförande,
Boedeker Tomas, kommunstyrelseledamot,
Milestad-Styrström Suzanne, kommunstyrelseledamot,
Eriksson John, kommundirektör,
Josefsson Emilia, tf. kommunsekreterare, sekreterare,
Mattsson Åsa, planläggare.

Paragrafer

§§ 19-22
Jomala den 16 april 2019

Protokolljustering

Mika Nordberg
Jomala den 16 april 2019

Protokollet framlagt till påseende

Gyrid Högman
Kommunkansliet i Jomala den 18 april 2019

Tf. kommunsekreterare

Emilia Josefsson

Dan Jansén

Emilia Josefsson
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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 19.00.
NAMNUPPROP

Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Fredrik Karlström, Kristian Aller, Marie Ekholm, Christina Sjöbacka Bäck, Niklas Rajamäki och Pamela Sjödahl har anmält förhinder. Fredrik Karlström ersätts
av Sarah Holmberg. Kristian Aller ersätts av Fredrica Stenroos. Marie Ekholm ersätts av Jani Sjölund. Christina Sjöbacka Bäck ersätts av Jonas
Sommarhed. Niklas Rajamäki ersätts av Victoria Sundberg. Pamela Sjödahl
är utan ersättare. Sålunda är sammanlagt 16 ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Gyrid Högman och Dan Jansén.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
_______________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunfullmäktige har delgetts:
1. Information och diskussion om kommunens nuvarande nämnd- och förvaltningsorganisation. Som underlag bifogas den utvärdering Kristian Rhen
vid BDO Audiator Ab gjorde 10.8.2015.
2. Information och diskussion om kommunens byggnadsordning. Ett förslag
till ändring av byggnadsordningen har godkänts av byggnämnden genom
beslut BN § 26/27.3.2019. Förslaget behandlas av den kommitté som är tillsatt för ärendet 12.4.2019. Eventuella ändringar av förslaget till följd av
kommitténs behandling 12.4.2019 skickas ut elektroniskt.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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Dnr: DIARIET
21 §

138/19

ERSÄTTNING FÖR MERKOSTNADER TILL FRIVILLIGA
BRANDKÅRER

KST § 58/1.4.2019:
Jomala FBK och Gottby FBK har nu inrapporterat de arbetstimmar brandkårerna hade i samband med stormen Alfrida 2.1 – 13.1.2019. De arbetstimmar som lades ned inom det kommunala räddnings- och beredskapsarbetet uppgick till totalt 543 timmar där Jomala FBK stod för 409 timmar
och Gottby FBK stod för 134 timmar. Utöver det mycket uppskattade och
omfattande arbete de frivilliga brandkårerna stod för har det även framkommit att manskapet använt egna privata arbetsredskap och eget material
vid arbetet. Kårernas arbetsutrustning och övrigt material har även förbrukats och slitits mer än beräknat.
För att ersätta detta merarbete, täcka merkostnader och visa uppskattning
kan finnas skäl att ge ytterligare ersättning till de frivilliga brandkårerna för
räddnings- och beredskapsarbetet i samband med stormen Alfrida 2.1 –
13.1.2019. Denna ersättning skulle utgå utöver den ersättning som erhålls
genom övriga avtal med Jomala kommun. En fördelningsgrund för den ytterligare ersättningen bör vara konkret nedlagda arbetstimmar. Respektive
kår bör även fritt få välja hur den ytterligare ersättningen ska disponeras
och vilka privata kostnader manskapet ska få ersättning för. Kårerna bör
även fritt få välja ifall ytterligare eller bättre arbetsutrustning och material
för verksamheten ska köpas in än budgeterat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 15 000 euro beviljas
som tilläggsmedel till räddningsförvaltningen för att ge en ytterligare ersättning till de frivilliga brandkårerna i Jomala p.g.a. merarbete och merkostnader i samband med räddnings- och beredskapsarbetet under stormen
Alfrida 2.1 – 13.1.2019.
Kommunstyrelsen beslutar även, under förutsättning att fullmäktige beviljar
tilläggsmedel om 15 000 euro, att ersättningen till Jomala FBK och Gottby
FBK ska fördelas till respektive kår utgående från nedlagda och redovisade
arbetstimmar för kommunalt räddnings- och beredskapsarbete i samband
med stormen Alfrida 2.1 – 13.1.2019. Med en sådan fördelning erhåller
Jomala FBK 11 298,30 euro och Gottby FBK 3 701,70 euro. Respektive kår
får fritt välja hur den ytterligare ersättningen ska disponeras och vilka privata kostnader manskapet ska få ersättning för. Kårerna får även fritt välja
ifall ytterligare eller bättre arbetsutrustning och material för verksamheten
ska köpas in än budgeterat. Ersättningen, skattefrågor och äganderätt till arbetsutrustning och material hanteras som vanligt enligt gällande bestämmelser och avtal.
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BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 21/16.4.2019:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 20.57.

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
________________
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BESVÄRSANVISNING
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 20.

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1)
beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2)
den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer i protokollet: 19, 21.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses 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.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas
från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort
och postadress anges.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går
ut.
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen
avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har
framgång i ärendet.
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