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Sammanträdets laglighet och rätt till beslut
RADD § 29
Räddningsdirektör

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslut
fört.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Justering av protokoll
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Val av protokolljusterare
RADD § 30
Räddningsdirektör

Till protokolljusterare utses Helinä Tuomela och Fredrik Näse.
Protokollet sänds per post för undertecknande.

Beslut

Justering av protokoll

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Föredragningslista
RADD § 31
Räddningsdirektör

Räddningsnämnden godkänner föredragningslistan.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Justering av protokoll
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Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2018
RADD § 32
Enligt 121 § i kommunallagen är det revisionsnämndens uppgift att
bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som
fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.
Stadsfullmäktige har 17.6.2019 godkänt stadens bokslut 2018 och
beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för
räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018. Stadsfullmäktige har
fastställt utvärderingsberättelsen som revisionsnämnden har lagt
fram.
Vad gäller räddningsnämnden konstaterar revisionsnämnden i sin
rapport att


räddningsnämndens lagstadgade skyldigheter har uppnåtts
enligt plan, tillsynsbesöken och egenkontrollen förverkligades
till 100 procent och säkerhetskommunikationens mål
överskreds samt att aktionsberedskapstiderna vad gäller
olyckor uppnåddes



räddningsverket höll sig inom ramen för budgeten och 664 000
euro återbetalades till kommunerna



vad gäller resultaten av arbetshälsoenkäten (2018) fäste
revisionsnämnden uppmärksamhet vid sektorledningen och
ledningssättet. Sektorns öppenhet, interna kommunikation,
utvecklingen av arbetskarriären, arbetshälsan,
rekommendering av arbetsplatsen, mobbning och
åldersdiskriminering var frågor som lyftes fram i nämnda
enkät.

Förbättrandet av räddningsverkets arbetshälsa är en fortgående
process som framskrider i faser på olika arbetsplatser och i olika
arbetstagargrupper. Resultaten av arbetshälsoenkäter har allt sedan
grundandet av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets
räddningsverk (år 2004) varit likriktade, och under årens lopp har
olika åtgärder som stöder förändringsberedskap vidtagits.
Samordningen av olika verksamhetskulturer samt förändringar i
arbetsbeskrivningarna bland personal i speciellt
chefs-/befälsställning liksom förändringen av uppgifter i och med att
sektorn utvecklas förutsätter att hela personalen är beredd på
ständiga förändringar både nu och i framtiden.
Räddningsväsendet har varit och är fortfarande en sektor som
berörs av vård- och landskapsreformen. Detta har sysselsatt
räddningsverkets knappa resurser i flera års tid vid sidan av
Justering av protokoll
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räddningsverkets vardag.
Resultaten från arbetshälsoenkäten 2018 noterades i
räddningsverkets verksamheter och i september 2018 inleddes ett
separat arbetshälsoprojekt för befälet och förvaltningspersonalen
med resurser från stadens personaltjänster och ett externt
expertorgan i frågor som gäller arbetshälsa. Detta separata projekt
pågår enligt en preliminär plan till år 2020.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden beslutar

Beslut

Justering av protokoll

1.

anteckna revisionsnämndens utvärderingar som gäller
räddningsnämnden för kännedom.

1.

att åtgärderna i anknytning till arbetshälsa och ork i arbetet ska
utgöra en fortgående process i arbetsgemenskapen.

1.

Arbetstrivsel och arbetshälsa berör vars och ens egen
verksamhet och räddningsnämnden konstaterar att
utvecklingen av interaktionsfärdigheterna är ett gemensamt
mål för hela personalen.

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Räddningsnämnden

§ 33
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Verksamhetsrapport 1.1.-31.8.2019
RADD § 33
Bererade: Räddningschef Jouni Leppälä 040 748 7670,
räddningschef Terho Pylkkänen 040 040 0906
Bilaga A § 33

Verksamhetsrapport

Räddningsdirektör

Rapporten 1.1. – 31.8.2019 antecknas för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Justering av protokoll
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Budjetutfallet och delårsrapport 1.1.-31.8.2019
663/02.02.02/2018
RADD § 34
Beredare: ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 044 780 9313
Bilaga A § 34

Budgetutfallet 1.1. - 31.8.2019

Räddningsnämndens delårsrapport
Bilaga B § 34

Delårsrapporten presenterades vid
mötet

Beredare:
Budgetutfallet 1.1. - 31.8.2019 och delårsrapporten antecknas för
kännedom.
Räddningsdirektör

Budgetutfallet 1.1. - 31.8.2019 och delårsrapporten antecknas för
kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Justering av protokoll
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Anskaffning av tankbil
RADD § 35
Beredare: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen tfn 040 4892 299.
I investeringsdelen i räddningsverkets budget har för 2019
reserverats 250 000 euro för anskaffning av en tankbil till
stationeringsplatsen i Perho. Brandskyddsfondens styrelse
beslutade i maj 2019 bevilja 56 000 € i understöd för anskaffningen.
Enligt räddningsverkets verksamhetsstadga beslutar
räddningsnämnden om anskaffningar som överskrider 150 000 €.
Räddningsverket har begärt anbud i anknytning till anskaffningen av
nämnda tankbil. Anskaffningsvärdet överskrider i
verksamhetsstadgan fastställda 150 000 €.Preciseringen av
anbuden fortskrider i enlighet med anbudshandlingarna.
Anskaffningen förverkligas i praktiken år 2020 eftersom leveransen
av chassin och karosskonstruktionen tar 10-12 månader.
Anskaffningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden beslutar att

Beslut

Justering av protokoll

1.

en tankbil anskaffas av Saurus Oy enligt Saurus
Oy:s anbud 26.8.2019 till priset 218 450 € på så
sätt att garantin för chassin är två år och garantin
för karossen är fem år.

1.

räddningsverket befullmäktigas att sköta
nödvändiga materiel- och utrustningsanskaffningar
samt att förhandla om nödvändiga optioner för att
säkerställa tankbilens funktionalitet.

1.

räddningsverket befullmäktigas att förhandla med
Perho kommun om finansieringen av
materielanskaffningarna med beaktande av
Brandskyddsfondens understöd på så sätt att
nettobeloppet är förenligt med beslut som fattats.

1.

protokollet justeras på sammanträdet vad gäller
denna paragraf.

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Arbets- och tjänstearrangemang
419/02.02.00/2019
RADD § 36
Tilläggsuppgifter: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen, tfn 040 489
2299
Till personalen vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets
räddningsverk hör en biträdande räddningsdirektör och en
redskapsansvarig-stationsmästare stationerad vid Toholampi
brandstation som har 40 procents arbetstid vid räddningsverket. Den
biträdande räddningsdirektören gick i pension i slutet av 2018 och
under hösten 2018 har behovet av att förnya arbetstiden för den
redskapsansvarige i Toholampi diskuterats med Toholampi
kommun. Båda anställningsförhållanden har hört till 100 procent till
räddningsverket men 60 % av lönen för
redskapsansvarig-stationsmästare har fakturerats av Toholampi
kommun.
Tjänsten som biträdande räddningsdirektör tillsattes inte permanent i
slutet av 2018 eftersom landskaps- och vårdreformen var under
beredning. Istället har uppgifterna skötts med tillfälliga arrangemang.
Hösten 2018 avtalade man med Toholampi kommun om att
räddningsverket övertar ansvaret för fastighetsskötarens arbetstid
på 60 % från kommunen.
Förutom att ha hand om redskapsunderhållet i Toholampi har den
ovannämnda redskapsansvarige i enlighet med den utbildning och
kompetens som arbetet kräver också börjat arbeta som
räddningsverkets utrustningsansvarig med 60 procents arbetstid till
slutet av 2019.
Tf utrustningsansvariges uppgiftsbeskrivning

Justering av protokoll



Underhåll, service, reparation och installation av
brandstationernas larmsystem

Apparaterna hålls i skåp i enlighet med
datasäkerhetsbestämmelser

Avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) till apparater




Installation och underhåll av stationernas intranät
Installation av säkerhetsteknik i lokaler

Kameraövervakning enligt en separat plan

Tjuvlarmssystem enligt en separat plan

Låssystemet Abloy Cliq enligt en separat plan
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Inspektion/reparation/installation av elinstallationer i fordon
Installation av fordonsdatorer
Tekniskt underhåll, service, reparation och installation av
befolkningsskyddslarm
Underhåll, service, reparation och installation av
radioterminaler
Parametrisering av Virve-terminalapparater
Underhåll, service, reparation och installation av befintliga
fordonsdatorer.

På grund av den pågående beredningen av genomförandet
landskaps- och vårdreformen blev den biträdande
räddningsdirektörens uppgifter tillfälligt fördelade till en
visstidsanställd och deltidsanställd kontorschef samt övrig personal.
Tf kontorschefens uppgiftsbeskrivning:









beskrivning av förvaltningens processer
administrativa uppgifter
kontorspersonalens arbetsbeskrivningar + utbildningar
ibruktagande av ärendehantering
digitalisering av avtal
datasäkerhet

dokumenthantering

förvaltningens övriga datasäkerhetsärenden

registerbeskrivningar

GDPR-avtal

säkerhetsavtal

utbildning i datasäkerhet
ärenden i anslutning till ibruktagandet av förvaltningens
säkerhetsnät

främja användningen av säkerhetsnätet i
kontorssystem

främja verksamheten tillsammans med
samarbetsparter; säkerhetsnät i arbetslokaler/vid
videokonferenser mm.

Det är viktigt för verksamheten att de resurser som krävs för
skötseln av räddningsverkets regionala uppgifter är tillräckliga.
I samarbetsavtalet för Mellersta-Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk fastställs den tjänsteinnehavare
som är räddningsdirektörens ställföreträdare och i Karleby
förvaltningsstadga (35 §) konstateras att stadsstyrelsen har allmän
behörighet i fråga om personalfrågor.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden beslutar
Justering av protokoll
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1.



delge Karleby stadsstyrelse att
tjänsten som biträdande räddningsdirektör dras in
ställföreträdare för räddningsverkets direktör är i enlighet med
räddningsdirektörens beslut den räddningschef som arbetar
vid tidpunkten i fråga och i den ordning som de blivit
förordnade som ställföreträdare.

1.

att tjänsten som biträdande räddningsdirektör och befattningen
som redskapsansvarig och fastighetsskötare i Toholampi
sammanslås till en tjänst som förvaltningsplanerare och en
tjänst som utrustningsansvarig. Förvaltningsplaneraren sköter
bl.a. de arbetsuppgifter som nämns ovan i tf kontorschefens
uppgiftsbeskrivning och den utrustningsansvariges
arbetsuppgifter består till 40 procent av lönen vid
kostnadsstället för Toholampi och till 60 procent av de
arbetsuppgifter som hör till en utrustningsansvarig.

Räddningsnämnden konstaterar dessutom att dessa
tjänstearrangemang är kostnadsneutrala på grund av ändringen av
arbetets svårighetsgrad.
Behandling
Räddningsdirektören lade fram ett reviderat beslutsförslag
Räddningsnämnden beslutar

Justering av protokoll

1.



föreslå områdets kommuner att
tjänsten som biträdande räddningsdirektör dras in
ställföreträdare för räddningsverkets direktör är i enlighet med
räddningsdirektörens beslut den räddningschef som arbetar
vid tidpunkten i fråga och i den ordning som de blivit
förordnade som ställföreträdare.

1.

att tjänsten som biträdande räddningsdirektör och befattningen
som redskapsansvarig och fastighetsskötare i Toholampi
sammanslås till en tjänst som förvaltningsplanerare och en
tjänst som utrustningsansvarig. Förvaltningsplaneraren sköter
bl.a. de arbetsuppgifter som nämns ovan i tf kontorschefens
uppgiftsbeskrivning och den utrustningsansvariges
arbetsuppgifter består till 40 procent av lönen vid
kostnadsstället för Toholampi och till 60 procent av de
arbetsuppgifter som hör till en utrustningsansvarig.

1.

räddningsnämnden konstaterar att dessa tjänstearrangemang
är kostnadsneutrala på grund av ändringar i uppgifternas
svårighetsgrad.

1.

Kommunernas utlåtanden begärs senast 31.8.2019.
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Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Räddningsnämnden 26.9.2019
I enlighet med räddningsnämndens beslut har utlåtanden begärts av
kommunerna inom räddningsverkets område om
tjänstearrangemangen i fråga. Utlåtandena finns i bilaga A § 36.
Motiveringar för inrättande av 2 st. tjänster som brandmästare finns i
bilagan B § 36.
Den huvudsakliga linjen i utlåtandena är att de arbets- och
tjänstearrangemang som räddningsnämnden föreslår godkänns. I
utlåtandena hoppas man att tjänsterna fördelas jämt inom
räddningsverkets område samt att ekonomin följs upp och granskas
kritiskt.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden konstaterar att det regionala
räddningsväsendets uppgiftsområde har breddats avsevärt under de
senaste åren vid sidan om den tekniska utvecklingen och
samhälleliga förändringar. Räddningsverkets uppgift är att trygga
områdets säkerhet utan avbrott både under normala förhållanden
och i undantagsförhållanden i alla verksamhetsområdets kommuner.
samt föreslå Karleby stadsstyrelse att

Beslut

Justering av protokoll

1.

tjänsten som biträdande räddningsdirektör (100 %) dras in och
en tjänst som förvaltningsplanerare (100 %) inrättas.
Befattningen som redskapsansvarig och fastighetsskötare i
Toholampi ändras till en tjänst som redskapsansvarig (40 %)
och utrustningsansvarig (60 %). Tjänsternas lönekostnader
täcks med de besparingar som man åstadkommer genom att
tjänsten som biträdande räddningsdirektör dras in;
förvaltningsplanerare 1 årsverke samt utrustningsansvarig 0,6
årsverke.

1.

två tjänster som brandmästare inrättas på räddningsnämndens
verksamhetsområde. Den ena tjänstens lönekostnader täcks
med besparingar i övertidsersättningar som man åstadkommer
genom de jourhavande brandmästarnas arbetsarrangemang
och den andra tjänsten finansieras genom utgiftsökning.

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Budjetförslag för 2020 och förslag till ekonomiplan 2021-2022, 2: a
behandlingen
419/02.02.00/2019
RADD § 37
Beredning: ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 044 780 9313.
Räddningsnämnden beslutade 4.7.2019 sända budgetförslaget för
2020 och förslaget till ekonomiplan för åren 2021-2022 vad gäller
driftsekonomin för hörande till kommunerna. Också
investeringsförslaget för 2020 och för ekonomiplanåren 2021-2022
sändes till kommunerna för hörande.
Räddningsverket arrangerade 13.8.2019 ett informations- och
diskussionsmöte i Kaustby för kommunledningen i räddningsverkets
område om räddningsverkets ekonomi- och investeringsfrågor samt
om samarbetsavtalets utvecklingsbehov.
Bilaga A § 37 utlåtanden från kommunerna
I regel var man enligt utlåtandena från kommunerna redo att
godkänna förslagen till budget och tjänstearrangemang vilka
presenterades i samband med den första behandlingen.
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
administrerar åtminstone till slutet av 2020 räddningsverkens
gemensamma ICT-projekt. Projektets självfinansiering har
budgeterats i myndighetsverksamhetens kostnadsställe i samband
med första behandlingen av budgeten. Projektfinansieringen utgörs
av brandskyddsfondens understöd (ansökts och erhållits 80 % i
understöd) och självfinansieringsandelen som fördelas mellan 22
räddningsverk i egenskap av projektets samarbetsparter på det sätt
som räddningsdirektörerna beslutar.
Ansvaret för ordnandet av den prehospitala akutsjukvården övergick
från kommunerna till sjukvårdsdistrikten från ingången av 2013.
Räddningsverket fungerar som producent av prehospitala
akutsjukvårdstjänster för Vasa sjukvårdsdistrikt i den omfattning som
samarbetsavtalet mellan räddningsverket och sjukvårdsdistriktet
förutsätter. Förslaget till budget 2020 och ekonomiplan för
Jakobstads prehospitala akutsjukvård har presenterats separat i
räddningsnämndens förslag. I anknytning till budgetförslaget
förverkligas anskaffningen av enheter för prehospital akutsjukvård i
fortsättningen enligt leasingprincipen, varvid investeringsfinansiering
för fordon för prehospital akutsjukvård inte behövs via
räddningsverket.
Justering av protokoll
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Räddningsnämndens budget- och investeringsförslag för 2020 och
ekonomiplanen för 2021-2022 i bilaga B § 37
Förändringar har gjorts i investeringsförslaget efter den första
behandlingen, eftersom kommunernas slutliga investeringsbeslut
fattas vid kommunernas budgetmöten i november-december 2019.
De förändringar som gjorts i driftsekonomin gäller minskningen av
de anslag som anknyter till räddningsverksamheten och som i
enlighet med samarbetsavtalet ligger på Karleby stads ansvar.
Räddningsnämnden fastställer drifts- och investeringsutgifterna för
2020 under sitt första möte år 2020.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden beslutar
1.

godkänna och sända vidare till stadsstyrelsen för fortsatta
åtgärder förslaget till budget för 2020 samt förslaget till
ekonomiplan för 2021-2022 vad gäller driftsdelen

1.

godkänna för egen del investeringsförslaget för 2020 och för
ekonomiplanåren 2021-2022 och sända det vidare till
kommunerna för eventuella åtgärder.

Behandling

Räddningsdirektören lade fram ett ändrat beslutsförslag.

Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar
1.

godkänna och sända vidare till stadsstyrelsen för fortsatta
åtgärder förslaget till budget för 2020 samt förslaget till
ekonomiplan för 2021-2022 vad gäller driftsdelen

1.

godkänna för egen del investeringsförslaget för 2020 och för
ekonomiplanåren 2021-2022 och sända det vidare till
kommunerna för eventuella åtgärder

1.

överföra investeringarna från år 2019 till 2020 (3 st.
manskapsbilar samt 1 st. redskapsbil)
Fordon
KP317 (Kronoby)
KP 327 (Kronoby)
KP 177 (Karleby)
KP 239 (Jakobstad)

Utgifter
40000
40000
40000
36000

Inkomster
27000
27000
27000
24000

netto
13000
13000
13000
12000

Investeringsanslagen för år 2020 för följande fordon
Justering av protokoll

KARLEBY STAD

PROTOKOLL

Räddningsnämnden

26.09.2019

Räddningsnämnden

§ 37

4/2019

17

28000
28000
28000
9000

12000
12000
12000
31000

26.09.2019

preciseras
KP337 (Kronoby)
KP 547 (Lestijärvi)
KP537 (Toholampi)
KP427 (Vetil)

40000
40000
40000
40000

Ovan nämnda ändringar görs i investeringstabellen i budgeten för år
2020.
Beslut

Justering av protokoll

Räddningsnämnden godkände det ändrade beslutsförslaget.

KARLEBY STAD

PROTOKOLL

Räddningsnämnden

26.09.2019

Räddningsnämnden

§ 38

4/2019

18

26.09.2019

Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckning till kännedom
RADD § 38
Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckningar 25.6.- 17.9.2019 delges
räddningsnämnden för kännedom.
Tillläggsmaterial § 38
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar godkänna tjänsteinnehavarnas
beslutförteckningar som delgivits nämnden för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Justering av protokoll

