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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 Carola Wikström-Nordberg.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

RN § 38/03.11.2016
•
•
•
•
•

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 01.09.2016, provning av
ljudsignaler.
Brandinspektörens delatagande i föreningen för brandutredare utbildningsdagar, Revinge, 23-24.11.2016
Brandskyddsfonden, 01.11.2016, brev, specialunderstöd för byggprojekt
2017.
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, studiedagar och höstmöte 19-20.11.2016, Jakobstad.
Räddningschefens beslut, 26.08.2016 – 03.11.2016.

Föredragandes förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärenden för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
____________
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GETA KOMMUN – SLÄCKNINGSBIL

RN § 22/16.06.2016
Geta kommun är enligt gällande fordonsplan i tur att utbyta släckningsfordon.
Vid anbudstidens utgång 25.5.2016 har tre anbud inkommit.
Ett anbud uppfyller kravspecifikation, dock kan konstateras att anbudspris
är över det för ändamålet budgeterade.
Geta kommunstyrelsen kan anta anbud med upptagande av tilläggsmedel alternativt avbryta upphandlingen och utkomma med en ny reviderad specifikation.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen i
Geta att avbryta upphandlingen.
Vidare föreslår nämnden att kommunstyrelsen i Geta beslutar omgående inleda en ny upphandling med reviderad specifikation.
Beslut:
Enligt förslag.
__________
Geta kommun
Kst § 145/29.6.2016
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen och omgående inleda
en ny upphandling med reviderad specifikation. Den gemensamma räddningsnämnden och räddningschefen får i uppdrag att ombesörja den nya
upphandlingen. Det slutliga beslutet om anskaffningen görs av kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
__________
RN § 39/03.11.2016
Vid anbudstidens utgång 25.10.2016 har två (2) anbud inkommit.
Ett anbud uppfyller kravspecifikation och är inom ramen för av ändamålet
budgeterande medel.
./.

Bilaga A-RN § 39, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen i
Geta att anbud från Veho Oy Ab antas enligt anbud.
Protokolljustering:
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Anbudet uppfyller kravspecifikation och är inom ramen för av ändamålet
budgeterade medel.
Vidare föreslår nämnden att kommunstyrelsen i Geta därtill beslutar att
upphandling och komplettering av nödvändigt materiel och utrustning för
fordonet kan göras inom ramen för det upptagna totala anslaget om 290 000
euro.
Beslut:
Enligt förslag.
__________
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SUNDS KOMMUN – SLÄCKNINGSBIL

RN § 23/16.06.2016
Sunds kommun är enligt gällande fordonsplan i tur att utbyta släckningsfordon.
Vid anbudstidens utgång 6.6.2016 har ett anbud inkommit vilket konstateras inte uppfylla ställd kravspecifikation.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen i
Sund att avbryta upphandlingen.
Vidare föreslår nämnden att kommunstyrelsen i Sund beslutar omgående inleda en ny upphandling med reviderad specifikation.
Beslut:
Enligt förslag.
________
Sunds kommun
Kst § 156/04.07.2016
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter avbryta upphandlingen och meddela anbudsgivarna detta.
Kommunstyrelsen besluter vidare att inleda en ny upphandling med reviderad specifikation. En ekonomisk och teknisk konsekvensanalys fogas till
den reviderade specifikationen.
Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------Kst bilaga nr 2/04.07.2016
-------------------Sunds kommun
Kst § 191/05.09.2016
För att upphandlingen skall falla inom budget, har räddningschefen och kåren bantat på kravspecifikationen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att göra en EU-upphandling på en brandbil för
Sunds kommun i enlighet med räddningschef Lennart Johansson förslag
som framgår i bilaga.
Protokolljustering:
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Beslut:
Bengt Hagström föreslog återremiss. Karin Karlsson understödde förslaget
om återremiss. Minst hälften av ledamöterna bör understöda en återremiss
för att det skall bli återremiss.
Kommundirektören understöddes av Jonas Back. Kommundirektörens förslag blev kommunstyrelsens beslut.
Bengt Hagström och Karin Karlsson reserverade sig mot beslutet.
-------------------Kst bilaga nr 3/05.09.2016
-------------------RN § 40/03.11.2016
Vid anbudstidens utgång 25.10.2016 har ett (1) anbud inkommit vilket konstateras uppfylla ställd kravspecifikation och är inom ramen för av ändamålet budgeterande medel.
./.

Bilaga A-RN § 40, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar inför kommunstyrelsen i
Sund att anbud från Sala Brand Ab den 25.10.2016 antas.
Beslut:
Enligt förslag.
________
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SALTVIKS KOMMUN - TANKBIL 2017

RN § 41/03.11.2016
Saltviks kommun är enligt gällande fordonsplan i tur att utbyta släckningsfordon, tankbil för Östra Saltvik FBK 2017.
Förhandsbesked om beviljande av stödandel har av landskapsregeringen inkommit 20.7.2016.
Vid anbudstidens utgång 29.9.2016 har anbud inkommit från sex (6) leverantörer fördelat på tre (3) chassileverantörer, en (1) påbyggnadsleverantör
samt två (2) leverantörer som kan leverera chassi och påbyggnad alternativt
enbart påbyggnad.
Östra Saltvik FBK har inkommit med sitt utlåtande per e-mail den
09.10.2016.
./.

Bilaga A-RN § 41, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar, förutsatt att kommunfullmäktige i Saltvik upptar medel för anskaffningen i budget 2017, att för
Chassi anta anbud från Scania Suomi Oy för 101 080 euro vilket är det
förmånligaste anbudet. Vidare beslutar den gemensamma nämnden att optioner om 25 070 euro kan upphandlas varpå det totala värdet kan uppgå till
126 150 euro.
För påbyggnad antar den gemensamma räddningsnämnden anbudet från
Sammutin Oy för 108 630 euro, därtill beslutar den gemensamma räddningsnämnden att optioner om 44 124 kan upphandlas varpå det totala värdet kan uppgå till 152 754 euro.
Beslut:
Enligt förslag.
Vidare beslutar den gemensamma räddningsnämnden att ett anslag om
15 000 euro kan användas för anpassande av färskvattenleverans, oförutsedda ändringar och resor under byggnationen.
__________
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ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. – ANHÅLLAN
Ålands Brand och- Räddningsförbund anhåller om extern finansiering från
kommunerna för inrättande av en tjänst som utbildningssamordnare på deltid (20 %).
Kommunerna är medlemmar i Ålands Brand och Räddningsförbund och
medlemsavgiften idag är 35 euro/år + 0,03 euro/innevånare.
Styrelsen har föreslagit att medlemsavgiften för kommunerna från 2017
skulle höjas till 40 euro/år + 0,03 euro/innevånare.
Anhållan utgår från att var kommun för varje frivillig brandkår skulle betala
en avgift om 450 euro förutom de så kallade skärgårdskommunerna
(Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga) som skulle erhålla en
sänkning med
50 % till 225 euro/år med motiveringen utgående från deras geografiska
läge och därmed svårt att fullt ut delta i förbundets verksamhet.
Inom räddningsområdet skulle detta innebära att kommunerna Saltvik och
Jomala skulle få en avgift om 900 euro/år och de övriga samarbetskommunerna 450 euro/år vardera oberoende av storlek av kommun eller kår.
Totalt från räddningsområdets samarbetskommuner innebär detta en årlig
avgift om 4 950 euro tillsammans. Övriga kommuner på Åland (7 st) skulle
totalt tillsammans ha en avgift om 2 025 euro årligen.
Det framförs i anhållan att det skulle stärka den utbildning som idag erbjuds
till medlemskårerna och framledes även ge möjligheter att gemensamt utveckla utbildnings- och kursverksamheten.
Konstateras att Ålands Brand och Räddningsförbund skulle må bra och en
resursförstärkning av en utbildningssamordnare gagnar säkerligen verksamheten.
Dock bör ett avgiftsystem där nyttjandegraden eller befolkningsmängd
kunde vara utgångspunkten, inte styras av antal avtalsbrandkårer eller avtalsbrandkårs geografiska säte. Det är också av stor vikt att kurs kan ordnas
lokalt oberoende av geografiskt läge där behovet finns.
Ålands Brand och- Räddningsförbund har idag ett uppdrag att arrangera de
kurser som ingår i av landskapsregeringen utbildningstrappa för avtalsbrandkårerna. För var sådan kurs finns ett för ändamålet kursledararvode
och en översyn av detta kunde vara ett av flera alternativ som kunde utredas.

./.

Bilaga A-RN § 42, Ålands Brand och Räddningsförbund, anhållan.
Räddningschefens förslag:
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Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar och ser positivt om en
utbildningssamordnare kunde anställas för att stärka utbildnings- och kursverksamheten för avtalsbrandkårsverksamheten.
Den gemensamma räddningsnämnden önskar att Ålands Brand och- Räddningsförbund r.f inkommer med utförligare information om tjänstens innehåll, antal beräknade kurser och en arbetsbeskrivning samt upplägg.
Vidare konstateras att i lagt budgetförslag för 2017 finns inga medel i samarbetskommunerna upptagna för ändamålet.
Beslut:
Enligt förslag.
Vidare anser den gemensamma räddningsnämnden att Ålands Brand och
Räddningsförbunds egna medlemmar besluter om hur kostnaderna för utbildningssamordnaren skulle kunna finansieras via medlemsavgifter.
Nämnden anser att avgiften bör utgå från nyttjandegraden och befolkningsmängd därtill att det är av stor vikt för att kursarrangemanget kan ordnas lokalt oberoende av geografiskt läge där behov finns.
Den gemensamma räddningsnämnden är öppna för att vidare diskutera frågan för att om möjligt nå en lösning.
_______
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ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. - 80 ÅRS JUBILEUM

RN § 43/03.11.2016
Den 12 november 2016 arrangerar Ålands Brand och Räddningsförbund 80års jubileum i samband med sitt ordinarie höstmöte.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar om deltagande samt uppvaktning.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden representeras av vice ordförande
Alexandra Lillie.
________
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MÖTETS AVSLUTNING

RN § 44/03.11.2016
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.30
./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

3.11.2016

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 38-40.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 37,41-44.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
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
22151 Jomala
Paragrafer: § 37,41-44.
Yrkandet skall 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 skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
Protokolljustering:
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsskrift
I besvärsskiften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort
och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden
går ut.
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