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Mötestid      

24.02.2021   kl   16:30-18.30    Kommunkansliet     

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare   

X   Pleijel   Christian,   ordförande    X   Sundström   Gunnar   

   Holmström   Harry,   viceordförande       Nylund   Robin     

X   Dahlgren   Thomas    Närvarande   ersättare   

X   Bodmark   Inger    X   1   -   Allgode   Gerry   

X   Björk   Natalie   X   2   -   Hellström   Krister   

X   Sundberg   Maria        

X   Carlström   Mats        

Övriga   närvarande   

x    Kerstin   Staf,   ordf   kommunstyrelsen    x   Rainer   Eriksson,   vice   ordf.   kommunstyrelsen   

x    Johan   Rothberg,   kommundirektör    x   Åsa   Gottberg-Jansson   

Underskrifter   

  
  

Christian   Pleijel,   ordförande   

  
  

Johan   Rothberg,   kommundirektör   

Justerat   tid   och   datum    Plats   

24.02.   2021   kl   14:00    digital   justering   

  
  

digital   justering   

  
  
  

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   15    .03    .2021   
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Sida   
Föredragningslista   

  
§   11   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

Mötet   konstaterades   lagligen   sammankallat   och   beslutsfört. 3   

§   12    Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   13   Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   14    Diskussion   om   kommunens   energiprojekt   LocalRES 3   

Förarbete,   beslut   och   bidragsbelopp 3   

Förskott,   likviditet   och   rapportering 3   

Tidplan   och   information 4   

Teknik   och   val   av   utrustning 4   

Inför   senaste   möte   mellan   energigruppen   och   Flexens   har   vi   begärt: 4   

Ansvarsfrågor 4   

Organisation,   anställningar   och   ersättningar 5   

Information 5   

§   15    Beslut   om   underskrift 5   

§   16    Mötet   avslutas 5   
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§   11 Laglighet   och   beslutsförhet   
Mötet   konstaterades   lagligen   sammankallat   och   beslutsfört.   

   
§   12   Val   av   två   protokolljusterare   
Ingen   protokolljusterare   valdes   eftersom   mötet   (inledningsvis)   var   ett   informationsmöte.   

   
§   13 Godkännande   av   föredragningslistan   
Föredragningslistan   godkändes.   

   
§   14   Diskussion   om   kommunens   energiprojekt   LocalRES   
Diskuterades   (1)   Förarbete,   beslut   och   bidragsbelopp,   (2)   Förskott,   likviditet   och   rapportering,   (3)   
Tidplan   och   information,   (4)   Teknik   och   utrustning,    (5)   Ansvar,   (6)   Organisation,   anställningar   och   
ersättningar.   

   
1. Förarbete,   beslut   och   bidragsbelopp   
Kommunen   har   inom   projektet   Coast4us   med   stöd   av   Flexens   Oy   beräknat   kommunens   totala   
energikonsumtion,   hur   den   produceras   och   hur   den   i   högre   grad   kan   vara   fossilfri.   
Vi   bildade   sent   höste   2019   en   energigrupp   i   kommunen   som   med   stöd   av   Flexens   Oy   skrev   en   
finansieringsansökan   till   EU:s   program   Horizon   2020,   utlysning   H2020-LC-SC3-2018-2019-2020.   
Ansökan   som   inte   var   bindande   lämnades   efter   godkännade   av   kommundirektören   in   den   29.01.2020.   
Den   7.12.2020   fick   vi   besked   att   ansökan   beviljats   med   1.238.487€.   Finansieringen   är   100%.   Av   hela   
beloppet   är   405.000€   till   utrustning,   49.500   till   Kökars   direkta   personalkostnader,   14.000   till   Kökars   
resor,   3.000   till   Kökars   revision   samt   117.875€   till   Kökars   indirekta   kostander.   Sammanlagt   direkt   till   
Kökar   589.375€.   Återstoden   fördelas   ungefär   lika   mellan   Flexens   och   VTT   för   ledning   av   projektet,   
samt   viss   utrustning.   

   
2. Förskott,   likviditet   och   rapportering   
48%   av   vår   budget   betalas   ut   i   förskott   i   tre   delar:   månad   0   =   94.300,   månad   6   =   94.300   och   månad   12   
=   94.300.   
Den   första   rapporten   ska   lämnas   in   efter   12   månader.   Förskotten   påverkar   inte   detta   belopp.   Om   vi   har   
gjort   av   med   100.000€   under   första   perioden   och   fått   3   x   94.300€   i   förskott   så   får   vi   också   100.000€   
för   havda   kostnader,   förutom   det   vi   redan   har   fått   i   förskott.   
Andra   rapporteringsperioden   är   samma,   om   inte   våra   kostnader   +   förskotten   sammanlagt   utgör   mer   än   
85%   av   totalt   beviljad   summa.   
Månad   36   kan   resten   85%   av   hela   det   beviljade   bidraget   betalas   ut.   De   återstående   15%   betalas   när   
projektet   är   avslutat   och   allt   är   godkänt.   
Det   tar   typiskt   1-2   månader   innan   rapporterade   kostnader   betalas   ut,   alltså   projektmånad   14.   Förutom   
att   vi   alltså   har   fått   48%   av   pengarna   år   1.   Dock   får   det   inte   bli   mer   än   85%.   
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3. Tidplan   och   information   
Den   28.2   blir   projektet   officiellt   och   pågår   sedan   i   fyra   år.   
Berndt   Schalin,   Fredrik   Rosenqvist   på   April   och   Christian   Pleijel   utarbetar   en   informationsplan   och   
informationsåtgärder.   Det   finns   många   målgrupper:   kökarborna,   landskapsregering   och   lagting,   
åländska   tidningar   och   radio,   fastländska   och   svenska   media   (vilktigt   ur   inflyttningssynpunkt),   
europeiska   media   och   EU   (viktigt   för   Flexens   och   VTT).   
4. Teknik   och   val   av   utrustning   
Inför   senaste   möte   mellan   energigruppen   och   Flexens   har   vi   begärt:   

1. Total   elenergi   till   Kökar   timme   för   timme   ett   helt   år   typ   2018   redovisat   i   grafer    kW+A   
2. Total   energi   från   vindkraftverket   redovisat   lika   ovan   
3. Övriga   vindkraftnät   som   är   inkopplade   på   nätet   
4. Övriga   vindkraftnät   som   inte   är   inkopplade   på   nätet   
5. Installerade   solpanelanläggningar   på   Kökar   som   är   inkopplade   på   nätet   
6. Installerade   solpanelanläggningar   på   Kökar   ej   inkopplade   på   nätet   
7. Flexens   projekterade   underlag   vad   är   deras   styrande   krav   siffror   

a. Momentant   värme   behov   i   skolan   en   vinterdag   med   20-25   minusgrader   
b. Momentan   elförbrukning   i   skolan   en   vinterdag   lika   ovan   
c. Sammanställning   av   de   uppgifter   som   Johannes   och   Joel   översänt   

8. Flexens   urval   av   redovisade   system,   (hur   har   dom   valts   från   övriga   leverantörer)   
9. Riskanalys   på   alla   utvalda   system   

a. Myndighetsrestriktioner   (avstånd   till   vatten,   höjd   på   byggnad,   effekter   etc)     

b. Miljörestriktioner   (ljud,   värme,   tryck,   restprodukter,   magnetfält   etc)   
c. Arbetsmiljö   regler   etc   

10. Obs   att   det   är   frågan   om   två   skilda   system   som   ska   installeras:   skolan   och   
Sommarängen.   
   

5. Ansvarsfrågor   
Kökar   kommun   är   beställare   och   ägare   av   all   utrustning.   
   Kökar   kommun   är   ansvarig   för   EU   ansökan   och   redovisning   teknik   samt   egen   budget.   
Kommundirektör   Johan   Rothberg   och   fullmäktiges   ordförande   Christian   Pleijel   är   
ansvariga   på   Kökar,   VD   Berndt   Scahlin   på   Flexens.   
13.      Tuukka   Vainio   på   Flexens   är   ansvarig   för   budget   och   resursplanering.   
14.      Det   finns   delvis   en   tidplan/beslutsplan   för   gemensamt   start   och   slutdokument   teknik   

+   ekonomi?   På   övergripande   nivå   28/2   för   de   inblandade   ansökarna.   
15.      Det   finns   ännu   inte   något   kontrakt   eller   letter   of   intent   skrivet   mellan   Kökar   

kommun,   Flexens   och   VTT.   Det   behövs   en   jurist   och   avtal   
Kökar   kommun   skriver   avtal   med   lead   partner   Cartif   den   28/2   utan   att   binda   sig   för   
kostnader   eller   val   av   teknik.     
Kökar   kommun   skriver   senare   kontrakt   mellan   Kökar   och   leverantörerna.   
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16.      Kökar   kommun   är   försäkringsansvarig   för   projekteringen.   
17.      Kökar   kommun   är   miljöansvarig   för   projektet   
18.      Kökar   kommun   är   myndighetsansvarig   för   projektering   och   utförande   
19.      Kökar   kommun   är   tillstånds   ansvarig   för   de   delar   som   behöver   behörighetstillstånd   

   
6. Organisation,   anställningar   och   ersättningar   

20.      Hur   ska   den   gemensamma   projektgruppen   Flexens-Kökar-VTT   organiseras?   
21.      Vilka   personer   från   Kökar   ska   anställas   i   projektgruppen   och   med   vilka   roller   /   

uppgifter?   Vem   gör   arbetsbeskrivningar?   
22.      Vilka   personer   från   Kökar   ska   det   köpas   tjänster   från   för   att   leda   och   administrera   

projektet   t   ex   projektekonomi?   
23.      Finns   det   redan   upparbetade   tjänster   som   vi   behöver   reglera?   

   
7. Information   
Det   framkom   under   mötet   att   fullmäktiges   ledamöter   anser   att   de   inte   har   fått   tillräcklig   
information   om   projektet.   

§   15   Beslut   om   underskrift   

Mötet   beslöt   enhälligt   att   frågan   om   underskrift   av   partneravtalet   för   EU-projektet   upptas   för   
beslut.   

Ordförande   föreslog   att   kommunen   skriver   på   partneravtalet   med   Cartif   den   28/2   utan   att   
binda   oss   vid   några   kostnader   och   teknik,   att   fullmäktige   ska   få   mer   information   om   projektet,   
samt   att   fullmäktige   kallas   till   ett   möte   i   slutet   av   mars   då   (a)   likviditet   och   kassaflödet   är   
utrett,   (b)   den   tekniska   inriktningen   är   tydligare,   samt   (3)   Kökars   projektorganisation   är   klar.   

Thomas   Dahlgren   understödd   av   Gerry   Allgode   föreslog   att   projektet   skall   avslutas   och   att   
kommunen   inte   skall   skriva   på   partneravtalet   den   28/2.   

Fullmäktige   röstade   om   förslagen   varvid   

För   ordförandens   förslag   röstade   Christian   Pleijel,   Natalie   Björk,   Maria   Sundberg,   Gunnar   
Sundström   och   Krister   Hellström.   

För   Thomas   Dahlgrens   förslag   röstade   Thomas   Dahlgren   och   Gerry   Allgode.   

Mats   Carlström   och   Inger   Bodmark   lade   ner   sina   röster.   

§   16   Mötet   avslutas   
  

Mötet   avslutades.   18:30   
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

BESVÄRSFÖRBUD   

KOMMUNALBESVÄR   

  

BESVÄRSSKRIFT   

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Vad   förbudet   grunda   
sig   på   

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,   
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller   
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet   
  

Paragraf   11-14,   16   
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte   
anföras   över   nämnda   nedan   beslut   
Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   
Ärenden   som   avser   intern   organisation   och   delgivningar   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I    i   enlighet   med   kommunallagen   111   §   kan   ändring   sökas   skriftligt   
genom   besvär.   
  

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:     15   
  

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.   

Besvärsskrift   
  

I   besvärsskriften   skall   anges   
- ändringssökandens   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   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.   Enligt   lagen   om   domstolsavgifter   
kan   domstolen   ta   ut   en   avgift   för   inlämnande   av   besvär.   Kontakta   respektive   domstol   för   mer   information.   


