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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

3.7.2013

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 Per-Sune Söderlund.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

3.7.2013

18 §
ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, 19.4.2013, ÅLR2013/3547, förteckning om
handbrandsläckaraffärer.
Brandskyddsfonden, beslut, 23.4.2013, Jomala kommun, lastväxlare.
Brandskyddsfonden, beslut, 23.4.2013, Lemlands kommun, renovering
brandstation.
Saltviks kommun, kommunstyrelsen, 15.4.2013, brandstation.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 9.5.2013, provning av
ljudsignaler
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 9.5.2013, manuella strålningsmätningar
Oljeskyddsfonden 20.5.2013, Jomala kommun, lastväxlare
Saltviks kommun, kommunfullmäktige, 3.6.2013, brandstation
Ålands landskapsregering, 12.6.2013, ÅLR2013/5358, ersättning för
kurskostnader.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 13.6.2013, Övning Havsörn
Eckerö FBK, årsberättelse 2012.
Västra Saltvik FBK, verksamhetsberättelse 2012.
Finströms FBK, verksamhetsberättelse 2012.
Gottby FBK, årsberättelse 2012.
Räddningschefens beslut, 3.4.2013-3.7.2013

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

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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19 §

3.7.2013

INITIATIV ANGÅENDE INKÖP AV BRANDFORDON

./.

Till den gemensamma räddningsnämnden har inkommit från ledamot Per
Lindblom ett initiativ till behandling angående diskussion för tillvägagångssätt vid anskaffning av brandfordon.
Bilaga A-RN § 15, skrivelse.
Beslut:
Remitteras för beredning.
____________

RN 19 §/03.07.2013
Räddningschefen framför en presentation av regelverk.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom och ärendet föranleder inga vidare åtgärder.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom och ärendet föranleder inga vidare åtgärder.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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20 §

3.7.2013

JOMALA KOMMUN – LASTVÄXLARE
Jomala kommun har upptagit medel 2013 för anskaffande av lastväxlare.
Tre riktade anbud har begärts och inom utsatt tid har två anbud inkommit.
Anbudens sammanställning enligt bilaga, båda anbud ryms inom budgetram.
Eftersom olika stödandelar erhålls för chassi respektive växlaraggregat skiljer sig nettopriset marginellt åt Volvo Truck Centers fördel. Enligt kravspecifikationen har dock fordon med motor som inte kräver bränsletillsatts fördel gentemot andra alternativ. Scanias offererade alternativ uppfyller detta.
Jomala FBK har efterhörts i frågan.
./.
./.

Bilaga A-RN § 20- protokoll offertöppning jämte sammanställning.
Bilaga B-RN § 20- Jomala FBK, utlåtande.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att anta offert från Scania
Suomi Oy chassi Scania P 480 LB8X4*4HNA för 107 750 € exkl moms
samt krokaggregat HIAB Multilift XR24SL.59/58 för 53 500 € exkl moms.
Vidare att kåren erhåller rätt att göra mindre ändringar och tilläggsbeställningar under pågående leverans under förutsättning att totala summan hålls
inom av kommunfullmäktige beslutad ram.
Beslut:
Godkänns enligt förslag.
_______________

Protokolljustering:
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21 §

3.7.2013

BYTE AV LEDNINGSBIL
Offert har begärts från sju olika lokala bilfirmor.
Inom utsatt tid har anbud från sex inkommit.
./.
./.

Bilaga A-RN § 21, protokoll offertöppning.
Bilaga B-RN § 21, sammanställning av anbud.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbudet från HåWe bil
Ab, Kia Sorento 2,2 CRDi AWD EX A/T 5P exkl vinterdäck, nettokostnad
10 420,67 €.
Beslut:
Godkänns enligt förslag.
____________

Protokolljustering:

22 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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LUMPARLANDS KOMMUN – SLÄCKNINGSBIL
Lumparlands kommun har inkommit med uppdrag att bereda ärendet för
anskaffande av släckningsbil samt anhålla om förhandsbesked från Ålands
landskapsregering.
Anhållan om förhandsbesked är till Ålands landskapsregering inlämnad
13.6.2013.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
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23 §

3.7.2013

LEMLANDS KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION
Redovisning för byte av fasad och tilläggsisolering brandstation i Söderby.
Budgeterade kostnader 106 000 €
Budgeterade intäkter 52 000 €
Budgeterat netto 54 000 €
Kostnader 102 118,19 €
Intäkter 38 345 €
Nettokostnad för Lemlands kommun 63 773,19 €
Kostnaderna har hållits inom ram men intäkterna är mindre än budgeterad
varvid en överskridning netto är 9 773,19 €.
./.

Under renoveringen har uppdagats och tillkommit tilläggsarbeten, sammanställning enligt bilaga A-RN § 23.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar arbetet slutfört och anhåller om att kommunstyrelsen i Lemland godkänner nettoöverskridningen för
slutregleringen av projektet.
Beslut:
Godkänns enligt förslag.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
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24 §

3.7.2013

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.35
./.

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 18-19, 22-24.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 17, 20-21.
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: § 17, 20-21.
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:

JOMALA KOMMUN
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BESVÄRSANVISNING
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 fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
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 byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget …./…. 2013.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagit på den anslagstavlan. Beslutet är anslaget .…/…. 2013.

Protokolljustering:
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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.

Protokolljustering:

