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Mötestid Plats

29.06.2021 kl 16.00 Kommunkansliet

Närvarande ordinarie beslutande Närvarande ersättare

Kerstin Allgode, ordförande x Peder Blomsterlund

x Rainer Eriksson, viceordförande Lotta Eriksson

Johanna Henriksson x Helsen Fagerström

x Åsa Gottberg-Jansson Kent Finneman

x Robert Karlman Henrik Sundberg

Övriga närvarande

x Christian Pleijel ordförande KF x Harry Holmström, vice ordförande KF

x Johan Rothberg, kommundirektör

Underskrifter

Rainer Eriksson, vice ordförande Johan Rothberg, kommundirektör

Justerat tid och datum Plats

29.06.2021 efter mötet Kommunkansliet

Helen Fagerström Robert Karlman

Protokollet framläggs till påseende

Intygas: Johan Rothberg30.06.2021

KS=Kommunstyrelsen KF=Kommunfullmäktige KD=Kommundirektören BN=Bildningsnämnden

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Helen



KÖKARS KOMMUN PROTOKOLL nr 7 Sida 2 av 5
Mötesdatum

KOMMUNSTYRELSEN 29.06.2021

Föredragningslista Sida

§ 90 Laglighet och beslutsförhet 3

§ 91  Val av två protokolljusterare 3

§ 92  Godkännande av föredragningslistan 3

§ 93 Bemötande av besvär till Ålands förvaltningsdomstol. 3

§ 94 Mötet avslutas 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 90 Laglighet och beslutsförhet

Kallelse till kommunstyrelsens möten görs enligt förvaltningsstadgan av ordförande, eller om denna är
förhindrad, av vice ordföranden.  Enligt förvaltningsstadgan är det respektive organ som beslutar om
hur och när kallelse till mötet skall ske. Kommunstyrelsen kan därför godkänna en kallelsetid som är
kortare än normalt.

KS Beslut: Enligt 53 § i förvaltningsstadgan kan kommunstyrelsens vice ordförande kalla till
möte. Kommunstyrelsens ordförande har meddelat till kommunstyrelsens viceordförande att
hon anser sig vara jävig därför har kommunstyrelsens vice ordförande kallat till ett extra möte
på grund av brådskande ärende. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

§ 91 Val av två protokolljusterare

KS Beslut: Till protokolljusterare väljs Robert Karlman och Helen Fagerström  Protokollet
justeras direkt efter mötet.

§ 92 Godkännande av föredragningslistan

KS Beslut:  Föredragningslistan godkänns

§ 93 Bemötande av besvär till Ålands förvaltningsdomstol.

Ålands förvaltningsdomstol har begärt utlåtande från Kökars kommun gällande ett besvär inlämnat av
Thomas Dahlgren. Kommunens utlåtande skall vara förvaltningsdomstolen tillhanda senast den
01.07.2021

KS Bilaga §93a begäran om utlåtande
KS Bilaga §93b förslag till utlåtande

KD föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till utlåtande i enlighet med bilagan,
yrkar på att förvaltningsrätten avslår begäran om verkställighetsförbud och övriga punkter i
det inlämnade besväret. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

KS Beslut: Förslaget godkänns?

§ 94 Mötet avslutas

Mötet avlutades: kl 17:15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ålands   förvaltningsdomstol   

PB   31   

2210   01   MARIEHAMN   

    

    

    

Utlåtande   över   ärende   diarienummer   2021/68   
Härmed   översänder   vi   kommunens   utlåtande   över   besvär   och   begäran   om   verkställighetsförbud   
angående   kommunens   beslut   19.5.2021   gällande   avtal   om   energiprojektet   LocalRES.   

Ärendet   avser   Kökar   kommuns   projekt   för   omställning   till   fossilfri   energi   i   två   av   kommunens   
fastigheter:   skolan   och   äldreboendet.   

Projektet   har   i   förberetts   under   lång   tid   på   Kökar.   Det   behandlades   av   fullmäktige   24.2.2021,   se   
protokoll   2-2021   §14   LocalRES   
https://fea07be8-7e61-4889-99ea-8f4a22cc5076.filesusr.com/ugd/7f0f79_1943145ebde9440983ecc40 
e71ccbf2a.pdf     

Det   behandlades   åter   av   fullmäktige   den   24.3.2021   protokoll   3-2021   under   §28   ärenden   till   kännedom   
varvid   Rolf   Eriksson   informerade   om   status   på   det   planerade   EU   projektet,   
https://fea07be8-7e61-4889-99ea-8f4a22cc5076.filesusr.com/ugd/b8c768_dfba5c7f0f624cf19017f32d 
c107343b.pdf     

Projektet   har   tillkommit   i   samarbete   med   Flexens   Oy   och   Teknologiska   forskningscentralen   VTT   i   
Helsingfors,   vilka   tillsammans   med   Kökar   kommun   har   skrivit   en   finansieringsansökan   till   EU:s   
program   Horizon   2020,   vilken   beviljades   den   7.12.2020,   se   
https://fea07be8-7e61-4889-99ea-8f4a22cc5076.filesusr.com/ugd/7f0f79_8a15604d82154c58aedbea5 
0993a57f6.pdf .     

Genom   projektet   kommer   Kökar   kommun   att     

1. Få   investeringsmedel   till   ett   nödvändigt   byte   av   värmesystem   i   skolan     

2. Minska   importen   av   elenergi   via   sjökabel   med   90   MWh/år   till   en   kostnad   om   c:a   16.500€/år   

3. Minska   användningen   av   brännolja   (fossilt   bränsle)   med   26.500   l/år   till   en   kostnad   om   
24.380€/år   

4. Sänka   de   samlade   driftkostnaderna   med   30.946€/år   när   det   nya   systemet   tagits   i   bruk     

5. Minska   utsläppen   av   växthusgaser   med   70   ton/år   när   det   nya   systemet   tagits   i   bruk   

6. Skapa   lokala   arbetstillfällen   

  
  

Adress Telefon E-post   
Karlby +3581855829 kokar.kommun@kokar.ax   
22730   KÖKAR   
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7. Bli   en   mer   attraktiv   bostadsort   

8. Bli   en   aktiv   del   av   Ålands   utvecklings-   och   hållbarhetsagenda   

EU-finansieringen   som   uppgår   till   1.238.000€   fördelas   med   552.800€   till   utrustning   på   Kökar,   
49.500€   till   personalkostnader,   12.000€   för   resor   samt   105.057   för   indirekta   kostnader.   

Landskapets   finansiering   som   uppgår   till   138.000€   ska   täcka   de   ofinansierade   delarna   av   
investeringarna   som   uppstår   emedan   EU-finansieringen   betalas   för   kostnader   under   fyra   år,   medan   
kommunens   avskrivningstid   är   5   år.   

Besvärets   punkt   4   

Vi   vill   framhålla   att,   om   projektet   försenas,   minskar   antalet   månader   som   projektet   ligger   inom   den   
EU-finansierade   perioden   (4   år)   och   det   ofinansierade   antalet   månader   ökar,   med   en   utebliven   
kostnadstäckning   för   kommunen   om   719.357€/48   mån   =   14.987€   per   månad.   

Besvärets   punkt   5   

Mötets   deltagare   godkände   enhälligt   kallelse   och   konstaterade   mötet   beslutsfört,   protokollet   §31.   

Kallelse   till   mötet   utsändes   den   15.5   av   kommundirektören   på   uppdrag   av   fullmäktiges   ordförande,   
vilket   är   praxis   i   de   flesta   kommuner.   

Kallelsen   publicerades   på   kommunens   hemsida   samma   dag   men   på   grund   av   tekniska   fel   i   
pdf-formatet   måste   den   göras   om   någon   av   dagarna   mellan   den   15   och   19.5   och   var   borta   från   
hemsidan,   innan   den   återkom.   

Ärendet   rubriceras   ”Information   om   kommunens   energiprojekt   LocalRES”.    Praxis   i   de   flesta   
kommuner   är   att   ärendes   rubrik   är   den   samma   genom   alla   behandlingar   för   att   det   skall   vara   lätt   att   
följa   ärendets   gång   

Besvärets   punkt   6   

Protokollet   är   justerat   och   godkänt.    Av   det   justerade   protokollet   framgår   att   ingen   bordläggning   
behandlats   då   inget   understött   förslag   om   bordläggning   förelåg.   

****   

KF    05 .   19.05.2021   (det   var   ett   uppenbart   skrivfel)   

Frågan   om   jäv   för   ordföranden   prövades   och   fullmäktige   konstaterade   att   jäv   inte   föreligger   med   4   
röster   mot   3     

Thomas   Dahlgren   föreslog,   understödd   av   Gerry   Allgode   och   Mats   Carlström   att   kommunstyrelsens   
förslag   förkastas.   Omröstning   genomfördes   sålunda   att   de   som   röstar   för   kommunstyrelsens   förslag   
röstar   ja   och   de    som   föreslår   förkastande   röstar   nej.   

För   ja   röstade   Christian   Pleijel,   Robin   Nylund,   Natalie   Björk   Maria   Sundberg   och   Gunnar   Sundström.   
För   nej   röstade   Thomas   Dahlgren,   Mats   Carlström   och   Gerry   Allgode.     

Harry   Holmströms   ja   röst   förkastas   på   grund   av   att   bildförbindelen   avbröts   inför   omröstningen.   
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KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   med   5   ja   röster   mot   3   nej   röster   Thomas   Dahlgren,   Mats   Carlström   
och   Gerry   Allgode   anmälde   avvikande   åsikt   till   protokollet.   

****   

Besvärets   punkt   7   

Se   ovan   i   punkt   6.   Eftersom   den   besvärande   själv   noterar   att   datumet   är   ett   skrivfel   och   påpekar   att   
korrekt   datum   skulle   vara   19   är   det   helt   uppenbart   att   inget   missförstånd   uppstått.   

Beträffande   vilka   diskussioner   som   förts   kan   påpekas   att   fullmäktiges   protokoll   är   beslutsprotokoll,   
inte   diskussionsprotokoll.   Eventuella   diskussioner   och   framförda   åsikter,   som   inte   framlagts   som   
understödda   beslutsförslag,   skall   inte   noteras   i   protokollet.   

Besvärets   punkt   8   

Kommunstyrelsen   beslöt   på   möte   1/2021   §7   att   Christian   Pleijel   får   företräda   kommunen   i   
projektärendet   och   signera   dokument   elektroniskt,   se   protokoll   1-2021   §7   
https://fea07be8-7e61-4889-99ea-8f4a22cc5076.filesusr.com/ugd/7f0f79_8a15604d82154c58aedbea5 
0993a57f6.pdf .    Något   vederlag   för   detta   arbete   utgår   inte.     

Vid   fullmäktigemötet   19.5.2021   förrättades   omröstning   om   eventuellt   jäv   för   Christian   Pleijel   efter   att   
understött   förslag   om   detta   lagts.   Förslaget   förkastades   vid   omröstningen.   

Besvärets   punkt   9   

Vid   mötet   framfördes   inga   andra   understödda   förslag   om   jävsomröstning.   

Energiprojektet   finansieras   som   ovan   beskrivits   med   medel   från   EU:s   program   Horizon2020   och   från   
Ålands   landskapregering   med   Paf-medel.   Bägge   dessa   finansiärer   har   strikta   krav   på   upphandling   av   
tjänster   med   bid-at-three   som   grundregel,   det   vill   säga   utrustning   och   tjänster   skall   handlas   upp   i   
konkurrens   om   de   ska   ersättas.  

Inga   upphandlingar,   muntliga   eller   skriftliga   överenskommelser,   avtal   eller   köp,   som   inte   kan   frångås,   
har   gjorts.   

Besvärets   punkt   10   

Projektet   är   väl   beskrivet   i   kallelsen,   punkt   10-14.   Projektet   har   varit   föremål   för   omfattande   
presentationer   och   diskussioner   i   kommunstyrelsen   den   …   5/2020   §67   och   i   fullmäktige   t   ex   möte   
8/2020   §   83   och   möte   2/2021   §14.   

Praxis   är   att   EU-ansökningar   och   projektplaner   är   på   engelska   med   svensk   sammanfattning.   Det   har   t   
ex   gällt   kommunens   tidigare   projekt   Baltic   Wings   och   Cost4us.   Såvida   man   inte   skulle   acceptera   detta   
faktum   skulle   det   i   praktiken   omöjligöra   kommunalt   deltagande   i   EU   finansierade   projekt.   Åtminstone   
för   de   mindre   kommunerna.   

Den   243-sidiga   projektplanen   utgör   en   bilaga   där   Kökar   kommun   finns   med   på   sidorna   38   (formella   
uppgifter   om   kommunen),   sidan   69   (översiktlig   budget),   sidorna   2-4   (projektets   mål),   sidorna   12-13   
(vad   Kökar   kommun   förväntas   göra),   sidan   26-27   (energi-   och   utsläppsmål),   sidan   70   (budget   för   
resor   och   utrustning),   sidan   108   (beskrivning   av   Kökar   kommun)   samt   sidorna   136   ff   
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(rekommendationsbrev   till   Kökar   från   Geta   kommun,   Lumparlands   kommun,   Föglö   kommun,   
Kungliga   Tekniska   Högskolan   i   Stockholm,   Nordiska   skärgårdssamarbetet,   Jomala   kommun,   Kraftnät   
Åland   Ab,   Allwinds   Ab,   Ålands   Elandelslag   och   Saltviks   kommun).   Det   är   korta   texter   på   
okomplicerad   engelska,   samtliga   uppgifter   återfinns   i   kallelsen   till   mötet   på   svenska.   

Rolf   Eriksson   närvarande   som   sakkunnig   vid   mötet   och   besvarade   klart   och   redigt   alla   frågor,   på   
svenska.   

Tillägg   

Vi   vill   tillägga   att   ett   verkställighetsförbud   drabbar   projektet   och   kommunen   hårt   eftersom   EU   och   
landskapsregeringen   ersätter   kommunen   för   våra   utgifter   under   projekttiden   (48   månader).   Varje   
månad   som   investeringar   försenas,   förskjuts   avskrivningstiden   och   kommunen   förlorar   1/48-del   av  
bidragen.   

    

    

Johan   Rothberg   

Kommundirektör   

Kökar   kommun   

AX-22730   Kökar   
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

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 90-92
Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nämnda nedan beslut

Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas, samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett
beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av
beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Kökar kommun
Kommunstyrelsen i Kökar
22730 Kökar

Paragrafer 93

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 den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet
räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.

Rättelseyrkandets
innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.

Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom
kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller
kommunmedlem. 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
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid: 30 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 den dag protokollet lagts fram offentligt.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall anges

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för 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. Enligt lagen om domstolsavgifter kan
domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


