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Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

17 §
RN § 17/25.4.2018

25.4.2018

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.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

18 §
RN § 18/25.4.2018

25.4.2018

ANMÄLNINGSÄRENDEN

•
•
•
•
•

Mariehamns stad, infrastrukturdirektören, 13.4.2018, t.f räddningschef
14.5 - 31.12.2018.
Brandskyddsfonden, beslut, 17.4.2018, stödandel byggprojekt Vårdö
kommun.
Finströms FBK, verksamhetsberättelse 2017.
Jomala FBK årsberättelse 2018.
Räddningschefens beslut, 23.3.2018-25.4.2018.

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

Protokolljustering:
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19 §
RN § 19/25.4.2018

25.4.2018

FINSTRÖMS KOMMUN - UPPHANDLING AV MANSKAPSBIL
I budget för 2018 har medel upptagits för anskaffande av manskapsbil för
verksamheten till Finströms FBK.
Anbud har inkommit från fem (5) leverantörer på totalt fem (5) olika bilmodeller.
Tre anbud (3) är inom budgeterade medel varav en (1) modell uppfyller
samtliga krav.
Två anbud är över budgeterade medel.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Mariehamns
Motorcompany Ab av en Ford Tourneo Custom 320 2,0TDCI 130 hk L2
H1 Trend A6 enligt anbud för 34 055,34 euro, vilket är lägsta pris och inom
ramen för budgeterade medel, därtill uppfyller anbudet samtliga ställda
krav.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

Protokolljustering:
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20 §
RN § 20/25.4.2018

25.4.2018

GDPR
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
För myndigheter innebär förordningen att vissa förebyggande åtgärder ska
vidtas.
Som ett led i arbetet har RÅL tillsammans med Mariehamns räddningsverk,
landskapsalarmcentralen och Ålands Brand- och Räddningsförbund inlett
diskussioner för att finna gemensamma möjliga samarbeten.
Räddningschefen informerar den gemensamma räddningsnämnden.
Räddningschefen förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
________

Protokolljustering:
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21 §
RN § 21/25.4.2018

25.4.2018

FSB R.F. – KONGRESS 19-20 MAJ 2018.
Den 19-20 maj 2018 arrangerar Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f sin kongress i Mariehamn.
På programmet står förutom sedvanliga redskapstävlingar, parad, vårmöte,
middag på Alandica även en föreläsning om händelsen av terrorattacken på
Drottninggatan i Stockholm.
Anmälningsavgift är 80 euro per person.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar om deltagande och representation i Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds r.f kongress i Mariehamn den 19-20 maj 2018.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden utser ledamot Simon Karlsson samt
ledamot Krister Berndtsson för deltagande i Finlands Svenska Brand- och
Räddningsförbunds r.f kongress i Mariehamn den 19-20 maj 2018.
________

Protokolljustering:
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22 §
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MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.05

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

25.4.2018

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, 20,
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 17, 19, 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, 19, 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:
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00520 Helsingfors
tel 029 56 43300
fax 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet: 22.
Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
Besvärsskrift
En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder
som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i
94 § i lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, dvs. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som
anför besvär yrkar på gottgörelseavgift, ska denne ange det yrkade beloppet.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker 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 lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro.

Protokolljustering:

