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Mötestid Plats

05.05.2021 kl 15:00 Kommunkansliet

Närvarande ordinarie beslutande Närvarande ersättare

X Kerstin Allgode, ordförande Peder Blomsterlund

X Rainer Eriksson, viceordförande Lotta Eriksson

X Johanna Henriksson Helen Fagerström

X Åsa Gottberg-Jansson Kent Finneman

Robert Karlman X Henrik Sundberg

Övriga närvarande

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

X Johan Rothberg, kommundirektör Rolf Eriksson § 67

Underskrifter

Kerstin Allgode, ordförande Johan Rothberg, kommundirektör

Justerat tid och datum Plats

11.05.2021 kl 12.00

Åsa Gottberg-Jansson Johanna Henriksson

Protokollet framläggs till påseende

Intygas: Johan Rothberg11.05.2021

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

§ 59 Laglighet och beslutsförhet 3

§ 60  Val av två protokolljusterare 3

§ 61  Godkännande av föredragningslistan 3

§ 62 Barnomsorg för barn som vistas i kommunen 3

§ 63  Utbildningsförvaltning; ändring av budget 2021 4

§  64 Barnomsorg (familjedaghem istället för daghem) 4

§ 65  Elever med annat modersmål än svenska 4

§ 66  Utlåtande om lagförslag om mottagning av avfall från fartyg i hamn 5

§ 67  Information om kommunens energiprojekt LocalRES 5

§ 68  Förnyande av kontokredit 9

§ 69  Information kring centralkökets nya arbetstider 9

§ 70  Val av styrelseledamöter i Företagsam skärgård 11

§ 71  Ärenden till kännedom. 12

§ 72 Övriga ärenden 12

§ 73  Mötet avslutas 12
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§ 59 Laglighet och beslutsförhet

KS Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsför

§ 60 Val av två protokolljusterare

KS Beslut: Till protokolljusterare väljs Åsa Gottberg-Jansson och Johanna Henriksson
Protokollet justeras den 11.05  kl 12:00 på kommunkansliet.

§ 61 Godkännande av föredragningslistan

KS Beslut:  Föredragningslistan godkänns

§ 62 Barnomsorg för barn som vistas i kommunen

§27 Bildningsnämnden

I den nya landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola stadgas i 16 § Del II följande:

Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna barnomsorg

Kommunen ska ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är hemkommun enligt lagen om
hemkommun.

Kommunen ska ordna barnomsorg också för barn som till följd av sina vårdnadshavares arbete, studier
eller motsvarande skäl är bosatta i kommunen trots att barnet inte har någon hemkommun på Åland
eller barnets hemkommun är en annan kommun enligt lagen om hemkommun.

Av särskilda skäl ska kommunen tillhandahålla barnomsorg för andra barn som vistas i kommunen.

I lagens motivering står att barn som flyttar till Åland med vårdnadshavare från annat land och har
registrerat uppehållsrätt som EU-medborgare eller medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller
Schweiz eller annars har giltigt uppehållstillstånd enligt utlänningslagen har rätt till barnomsorg.

Detta är en ny bestämmelse jämfört med föregående lag. Ingen från Kökars kommun reagerade på
detta när lagförslaget var på remiss. Bestämmelsen är kostnadsdrivande. Ingen kompensation i
landskapsandelar har getts för detta.  För en liten kommun är kostnaden för barnomsorg för barn från
annan kommun betydande. Alla barn som idag har barnomsorg på Kökar är från annan kommun.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att de uppmärksamgör landskapsregeringen på de
merkostnader som uppstår på grund av den nya lagen för barnomsorg för barn som inte har Kökar som
hemkommun. Möjlighet till extra landskapsbidrag borde fås för de merkostnader som uppstår eftersom
inget grundbasbelopp för dessa barn berättigar till landskapsstöd.

BN BESLUT: Förslaget godkänns.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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KD föreslår att förslaget godkänns.

KS Beslut: Förslaget godkänns

§ 63 Utbildningsförvaltning; ändring av budget 2021

§35 Bildningsnämnden

Kökars andel i utbildningsförvaltningen är fortsättningsvis 25 % av heltid. De budgeterade
kostnaderna har ökat från 20465 € till 23076 € dvs med 2611 €. Kostnadsökningen härrör från
löneförhöjning för utbildningschefen.

Utbildningschefens förslag:

Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att kostnadsökningen på 2611 € för
utbildningsförvaltningen godkänns och att anslaget äskas om i tilläggsbudget.

BN BESLUT: Förslaget godkänns.

KD föreslår att kommunstyrelsen godkänner bildningsnämndens förslag inför fullmäktige

KS beslut: Förslaget godkänns

§ 64 Barnomsorg (familjedaghem istället för daghem)

§37 Bildningsnämnden

Under våren har verksamheten vid Barnängen varit som familjedaghem. Eftersom det är få barn och
inget barn ska ha förundervisning nästa läsår finns inget behov av daghemsverksamhet.

Utbildningschefens förslag:

Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att verksamheten vid Barnängen fortsätter som
familjedaghem under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022.

BN BESLUT: Förslaget godkänns.

KD föreslår att förslaget godkänns inför fullmäktige

Beslut: Förslaget godkänns

§ 65 Elever med annat modersmål än svenska

§ 38 Bildningsnämnden

I och med den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola och ändringar i
landskapsandelslagen har det skett förändringar i landskapsstödet för barn med annat modersmål än
svenska. Nu fås landskapsbidrag för förberedande undervisning 2 – 4 terminer efter att barnen anlänt.
Landskapsbidraget är 11000 € per barn. Undervisning ska ges 20 – 30 vt.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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I skärgårdskommunerna med små skolor är det bara enstaka elever som har behov av denna
undervisning. 11000 € räcker inte till en lärarlön och inte ens till en assistent.
Dessutom har stödet för elever som varit längre här än två år helt försvunnit. Elever har behov av
stödundervisning i svenska även efter två år.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att landskapsbidraget för elever med annat
modersmål än svenska diskuteras på ett skärgårdskommunmöte:
- Landskapsbidraget för förberedande undervisning bör ökas för de små skärgårdsskolorna
- Landskapsbidrag bör ges under en längre tid och ges även för mindre undervisning än 20 vt.

BN BESLUT: Förslaget godkänns.

KD föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget.

KS Beslut: Förslaget godkänns

§ 66 Utlåtande om lagförslag om mottagning av avfall från fartyg i hamn

Landskapsregeringen har begärt utlåtande om lagförslaget om mottagning av avfall från fartyg. Delar
av förslaget har eller kan komma att påverka även Kökar.

Bilaga KS §66 05.05.2021 Lagförslag om fartygsavfall.pdf

KD föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga.

KS Beslut: Förslaget godkänns.

§ 67 Information om kommunens energiprojekt LocalRES
Bordlagt ärende KS 10.03.2021

Christian Pleijel, Rolf Eriksson och Jim Häggblom informerar.

Fullmäktiges ordförande har kallat fullmäktige till ett extra informationsmöte den 24.02 Informationen
i kommunstyrelsen utgår från samma punkter som sänts ut till fullmäktige

Det föreligger oklarheter gällande i vilken grad Kökar kommun behöver uppta ett tillfälligt lån då
förskotteringen från EU inte kommer att räcka till, som nu utreds av Jesper Backas på Flexens. Därtill
behöver det klarläggas i vilken grad landskapsregeringen beviljar den tilläggsfinansiering som behövs
för att projektet skall kunna genomföras.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Bilaga

KD föreslår att informationen antecknas till kännedom och att ärendet bordläggs till
frågeställningarna klarlagts.

KS Beslut: Förslaget godkänns

KS 05.05.2021

Kökars bobarhet
Under arbetet med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda har skärgården delvis glömts bort. I
Kökars fall har det lett till att Kökar kommun under tre års tid har arbetat fram en egen agenda, som
del av EU Interreg-projektet ”Cost4us”. Kökar vill vara en del av moder Ålands vision, men är ett
bångstyrigt barn som har utvecklat en variant, mer lämpad för en liten ö, som kallas ”bobarhet”.

Man kan mäta hur bobar en ö är med hjälp av 40 indikatorer. Många kökarbor har hjälpt till att
utveckla dessa genom intervjuer, enkäter, möten och samtal. 130 personer (öns halva befolkning) har
varit engagerad. Efter att ha gått genom alla nämnder lades planen fram för kommunstyrelsen i juni
förra året 2020 och godkändes i november som ett stöd för det fortsatta hållbarhetsarbetet, och
antecknades sedan av fullmäktige till kännedom.

Bobarhets-modellen har fått stor uppmärksamhet och är nu föremål för en kurs vid Åbo Akademi med
32 deltagare från 12 europeiska öar från 5 länder
https://www.abo.fi/en/centre-for-lifelong-learning/habitability/.

Smart Energy Åland

Smart Energy Åland är ett projekt som ska visa hur ett samhälle fungerar på 100 procent förnybar
energi. Det ska vara ett exempel som fungerar i hela EU, vi vill sälja vårt kunnande på
världsmarknaden för energisystem. Att skapa ett smart energisystem är en process av innovation,
lärande och anpassning för alla inblandade.

För att förverkliga detta bildade landskapsregeringen år 2018 bolaget Flexens Oy Ab tillsammans med
CLIC Innovation, Ålands Vindenergi Andelslag, Viking Line Buss Ab, Leowind AB, Ålands
Elandelslag, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ålands Vindkraft Ab och Mariehamns Energi.

Kökar blir den första piloten på Åland
Som en del av bobarhetsplaneringen på Kökar gjorde Flexens en komplett genomgång av Kökars
energiförbrukning och energikällor, samt en plan för omställning till fossilfria bränslen. Tillsammans
med Tekniska Forskningscentralen i Helsingfors hjälpte de sedan Kökar att söka medel från
EU-programmet Horizon2020 för omställning till fossilfri energi (bilaga). I april 2020 blev projektet
kallat LocalRES (nr 957819) godkänt (bilaga), men fick först i november finansiering. Det rör sig om
drygt 1,2 miljoner euro varav hälften direkt till kommunen i huvudsak för investeringar, hälften till
Flexens och VTT för projektledning och forskning.

På Kökar har en lokal energigrupp gjort mycket jobb. Det är Johannes Jansson, Harry Holmström,
Gunnar Sundström, Rolf Eriksson, Joel Sundström och Christian Pleijel. Den utrustning som
kommunen köper är värmepumpar, värmelagring, solceller och vindturbiner vid skolan och
äldreboendet Sommarängen, smarta styrsystem samt en laddstation för elbilar. Gruppen har
dimensionerat hur projektet ska passa in väl på Kökar (bilaga)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Mål

Målen är att ersätta den fossila uppvärmningen av skolan med ny och innovativ uppvärmning som (1)
sänker kostnaderna och (2) minskar utsläppen av koldioxid, samt (3) gör Kökar till en lyckad testbädd
för Åland och en framgång för Smart Energy Åland.

Investeringarna

SKOLAN Kostnad

Solpaneler 50kW för att ladda energilagret till
varmvatten och husvärme

Värmepumpar 2x25 kW som ger grundvärme
under större delen av året

En ny typ av 10 MWh värmelager som laddas
med sol och vind el och som avger värme när
värmepumparna inte räcker till

Vindkraft 5 + 10kW för att ladda energi lager och
stötta solpaneler vid mulet väder

Smart styrsystem

Laddstation för elbilar

Summa investeringar 408.500 eur

Besparing i årliga driftkostnader 20.340 eur

Minskade utsläpp per år av CO2 65 ton

SOMMARÄNGEN

Solpaneler 70 kW

Batterier 100 kWh/60 kWh

Smart styrsystem

Summa investeringar 143.500 eur

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Besparing i årliga driftkostnader 10.606 eur

Minskade utsläpp per år av CO2 5 ton

Summa investeringar 552.800 eur

Summa besparing i årliga driftkostnader 30.947 eur

Minskade utsläpp per år av CO2 70 ton

Se beräkningar i (bilaga).

Varifrån kommer pengarna?

Av investeringarna 552.000€ betalar EU 358.800€ (65%) enligt beslut 15 april 2020 och i november
(bilaga ).
Landskapsregeringen betalar 138.000€ (25%) som investeringsstöd ur Paf-medel för
energieffektiverande medel som ligger i linje med Utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vi ansöker på
blankett (https://e-tjanster.ax/e-form/sv/dd97a069fa) efter möte med landskapsregeringen den 4
maj. Tjänstemännen är mycket väl insatta i och positiva till ärendet, den politiska viljan finns,
regelverket är på plats och det finns Paf-medel. Landskapsregeringen tar beslut skyndsamt inom maj.
Dessutom betalar EU 100% av kommunens kostnader för personal 49.500€, resor 12.000€ och för
indirekta kostnader (25% av investeringarna mm) 105.075€.
När kommer pengarna?

EU betalar under det första året ett förskott om 48% av budgeten i tre delar: 1/3 månad 0, 1/3 månad 6,
1/3 månad 12.

Den första projektrapporten ska sändas in till EU efter 12 månader. Eu betalar då de kostnader som har
uppstått under år 1, utan avdrag för tidigare utbetalt förskott. En förutsättning är att förskotten +
utbetalning för projektrapport 1 inte får överstiga 85% av hela projektbudgeten.

Andra projektrapporten omfattar månad 13-24. Samma regler som för projektrapport 1.

Tredje projektrapporten omfattar månad 25-36. Samma regler som för projektrapport 1 och 2.

Slutrapporten omfattar hela projektet, månad 1-48. Hela projektbudgeten stäms av och slutliga
regleringar görs. Slutliga kostnader får inte överstiga 85% av hela projektbudgeten.

Beräkningar av cash flow se bilaga.

Projektledning

Kökar kommun anställer en särskild projektledare, en projektekonom och en biträdande projektledare
till projektledare.

Projektet ligger direkt under kommunstyrelsen.
Bilaga KS § 67a 05-05-2021 Projektansökan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Bilaga KS § 67b 05-05-2021 EU beslut
Bilaga KS § 67c 05-05-2021 Tekniska lösningar
Bilaga KS § 67d 05-05-2021 Beräkning av minskade driftkostnader och utsläpp
Bilaga KS § 67e 05-05-2021 Beräkning av projektets likvidbehov (cash flow)

KD föreslår inför fullmäktige att Kökar kommuns tecknar avtal om genomförande av projektet
under förutsättning att landskapsregeringen beviljar medel i enlighet med förhandsbeskedet.

KS Beslut: Förslaget godkänns

§ 68 Förnyande av kontokredit

Kommunen har en kontokredit om 60.000 som har förfallit och behöver förnyas. Förnyandet sker
normalt för 3 år i taget. På grund av osäkerheten gällande landskapsandelarna behöver kommunen ha
en högre beredskap att klara likviditeten.

KD Föreslår att kommunstyrelsen inför fullmäktige föreslår att Kommundirektören ges
fullmakt att anhålla om förnyande av kontokrediten och samtidigt anhålla om en höjning till
100.000.

KS Beslut: Förslaget godkänns

§ 69 Information kring centralkökets nya arbetstider

KF 24.03.2021

KF Beslut:  Ärendet återremittera till Kommunstyrelsen med uppdrag att utreda
kostnadseffektivare lösningar.

KS 07.04.2021

KD föreslår att omsorgschefen uppmanas organisera sommarmånaderna med modell från
tidigare år med beaktande av eventuella förändringar i vårdtyngd.

KS beslut: Förslaget godkänns

KS 05.05.2021

Omsorgschefen har utarbetat ut ett nytt koncept gällande vikarie inom centralköket utifrån en
minskning från 74% till 40% under tiden 10.6 – 11.8 2021 (9 veckor) enligt medföljande bilagor.

Brukare: Sommarängens boende, personal, besökare samt stödtjänster ss transport av matlådor
(måndag-fredag).
Samtlig personal inom äldreomsorgen samt centralköket har under ett flertal år varit medvetna om och
involverade i att sträva efter återhållsamhet vad gäller kommunens ekonomi.
En återkommande process som berör oss alla dagligen.

Angående den kommande sommaren och utförande av kökssysslor under ordinarie kökspersonals
planerade frånvaro, har diskussioner förts med både vårdpersonal och kökspersonal. Samtlig personal
har en gemensam målsättning; att tillmötesgå varandra och arbeta för att hitta hållbara och

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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kostnadseffektiva lösningar. I förslaget kommer även vårdpersonal att delta i kökssysslor. Personal
som utför kökssysslor bör ha giltigt hygienpass.

Närvårdarnas veckoarbetstid

Måndag - fredag

2 närvårdare börjar 07.45- och blir avlösta av 2 kvällspersonal oftast vid 14 tiden.

Lördag och söndag

1 närvårdare: 7.45 – 13.45

1 närvårdare :8.30 – 20.30

1 närvårdare: 14.00 – 21.00

Alternativ 1

Anställning av en vikarierande kock 40% av heltid. Kostnadsmässigt handlar det om (löneräknaren
inkommer med uppgifter)

Den vikarierande kocken arbetar efter ett 4 veckors schema med veckoarbetstid  9-17 alt 10-17.
Söndag är inte inkluderad i arbetstiden ej heller kvällstid.

Närvårdare utför kökssysslor

En närvårdare utför kökssysslor för båda kockar under kökets obemannade tid. Görs även idag.

Efter middagen kl 17-

Kökssysslor som skall handhas av närvårdaren efter varje kvällsmål, innefattas i huvudsak av att duka
av, diska samt städarbete. Upplägget tidsmässigt handlar om 1,5 timme per gång och måste utföras i
etapper, dvs att närvårdaren utför både kökssysslor och vårdarbete under tiden

medans en kollega arbetar inom vården.

Söndag

Köksarbete som skall handhas av en närvårdare under söndag, innefattas i huvudsak av att värma mat
för både lunch, tillaga middagen, duka, duka av, diska, förbereda och utföra eftermiddagskaffet samt
tilltugg. Avslutningsvis städarbetet av köket. Upplägget skulle tidsmässigt handla om 4,5 timmar per
söndag och måste utföras i etapper, dvs att närvårdaren utför både kökssysslor och vårdarbete under
tiden medans en kollega arbetar inom vården.

Alternativ 2: inte anställa en vikarie inom köket

Närvårdare utför kökssysslor under den ordinarie kockens ledighet under två veckodagar per vecka
samt två lördagar och två söndagar under en 4 veckors period. Arbetstid enligt söndagsarbete (se ovan
beskrivning).

I praktiken betyder detta att en närvårdare måste börja sitt arbetspass tidigare, ca 10.45 för att hinna
förbereda till lunch som serveras kl 11.30 och att närvårdarens upplägg under dagen utförs i etapper,
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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dvs att närvårdaren utför både kökssysslor och vårdarbete under tiden medans en kollega arbetar inom
vården.

Önskvärt att alternativ 1 väljs framför alternativ 2. Det är viktigt att komma ihåg att personal besitter
olika yrkesroller och är anställda därefter. Var och en är ansvarig för hur de egna arbetsuppgifterna
fullgörs. Övrigt arbete utöver närvårdarnas vårdarbete, bör strävas efter att minimeras för att kunna
hålla en kontinuitet, stabilitet, god hygienisk standard och kvalitetssäkra vårdarbetet enligt den
lagstiftning som råder.

Situationen är för närvarande den att det krävs två närvårdare per arbetspass i vården utan få avbrott
inför den vårdtyngd som för närvarande råder.

Slutligen vill jag (omsorgschefen) poängtera att behovet av mer personal inom vården, centralkök samt
lokalvård kan ändra hastigt speciellt i dessa pandemitider.

Åsa Gottberg-Jansson  anmälde jäv och avlägsnade sig.

Bilaga KS § 69 Centralköket, sommaren 2021

KD föreslår att alternativ 2 enligt bilagan antas.

KS Beslut: Förslaget godkänns

§ 70 Val av styrelseledamöter i Företagsam skärgård

Företagsam Skärgård kommer att ordna Årsmöte på Föglö kommungård torsdag 27.5.2021, kl.14:00.
På Höstmötet 2020, blev ni invalda till valberedningen. Kökars kommundirektör Johan Rothberg och
Vårdös kommundirektör Kristoffer Barkar har utsetts till valberedning.

Idag ser upplägger ut som följande.

Ordinarie Personlig suppleant

Björn Rönnlöf (vice.ord) Jenny Nylund
Gun-Britt Gullbrandsson Beatrice Sjöberg
Marie Prokupek Alexandra Blomqvist
John Wrede (ordf.) Marianne Karlström
Madelene Ahlgren-Fagerström Casper  Mickwitz
Mikael Lindholm Magnus Lundell

Kommunstyrelsen för Kökar skall utse en ordinarie ledamot och en personlig ersättare varav en skall
vara man och en skall vara kvinna.

KD föreslår att kommunstyrelsen väljer en ordinarie ledamot samt en ersättare till företagsam
skärgårds styrelse.

KS Beslut: Kommunstyrelsen föreslår återval av Madelene Ahlgren, som ordinarie med Casper
Mickwitz som ersättare

§ 71 Ärenden till kännedom.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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● Information gällande köp av mark vid pumphuset
● Information om Björnsnäs
● Kommunfrågan inbjudan till diskussioner
● Ryssbastun
● Anhållan från förvaltningsdomstolen gällande utlåtande om besvär
● Bilaga KS §71a 05.05.2020 Kommunförbundets yttrande om arkivering elektroniskt
● Bilaga KS § 71b 05.05.2020 Förordning jämte pm om arkivering.pdf

KD föreslår att informationen antecknas till kännedom

KS Beslut: Informationen antecknas till kännedom

§ 72 Övriga ärenden

● Information från nämnderna (behandlades inte)
● Taxisituationen
● Arbetsgruppen för skolan
● Utredning om äldrevården
● Arbetsgrupp för utredning av äldreomsorgen

KD föreslår att informationen antecknas till kännedom

KS Beslut: förslaget godkänns

§ 73 Mötet avslutas

Mötet avlutades: kl 17:50

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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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 59-61, 67-69, 71-73
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 62-66,70-73

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

Johan Rothberg
Bilaga KS § 67a 05-05-2021 Beräkning av minskade utsläpp och Bilaga KS § 67e 05-05-2021 Beräkning av projektets likvidbehov (cash flow)
Format ej möjligt att bilägga i protokollet men kan beställas från kommunkansliet (info@kokar.ax)
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Remissutlåtande   rörande   lagförslag   om   fartygsavfall   
Kökar   kommuns   yttrande   begränsar   sig   till   de   två   paragrafer   som   främst   berör   eller   kan   
komma   att   beröra   kommunens   invånare   och   näringsliv.   
  

I   2   kap.   4§    2   mom.   Mottagning   av   avfall   i   hamnar   stadgas   följande.   
Hamninnehavaren  ska  uppgöra  en  lämplig  avfallsplan  för  mottagande  och  hantering  av  avfall  från               
fartyg  i  hamnen.  Avfallsplanen  ska  beskriva  hanteringen  av  avfall  från  fartyg,  såsom  mottagning,               
insamling,  lagring  och  behandling  och  återvinning.  Avfallsplanen  ska  dessutom  beskriva  belopp  och              
beräkningsgrunder  för  avgifterna  som  tas  ut  av  fartygen.  Vid  planeringen  av  de  åtgärder  som  ingår  i                  
planen   ska   hamnens   storlek   och   beskaffenhet   samt   de   typer   av   fartyg   som   anlöper   hamnen   beaktas.   
    

Avfallsplaner  får  utarbetas  gemensamt  av  två  eller  flera  närbelägna  hamnar  med  lämplig  medverkan               
från  varje  hamn,  under  förutsättning  att  behovet  av  och  tillgången  på  mottagningsanordningar              
specificeras   för   varje   enskild   hamn.   
    

Innan  hamninnehavaren  lägger  fram  hamnens  avfallsplan  för  godkännande,  ska  hamninneharen  ge  de              
som  använder  hamnen  och  deras  företrädare,  behöriga  myndigheter  samt  andra  som  kan  beröras  av                
planen  tillfälle  att  uttrycka  sin  åsikt  om  avfallsplanen  eller  om  en  ändring  av  den.  Utkastet  till                  
avfallsplan  ska  under  minst  14  dagar  hållas  tillgängligt  på  hamninnehavarens  verksamhetsställe  och              
på  något  annat  ändamålsenligt  sätt.  Hamninnehavaren  ska  på  sin  anslagstavla,  på  elektronisk  väg,               
per  brev  eller  på  något  annat  lämpligt  sätt  informera  dem  som  använder  hamnen  och  andra  berörda                  
att   utkastet   finns   tillgängligt.     
    

Om  hamnen  för  fritidsbåtar  har  avtal  om  användarrätt  till  en  annan  mottagningsanordning  som  avses                
i   4   §   2   mom.   ska   innehållet   i   detta   avtal   beskrivas   i   avfallsplanen   för   hamnen   i   fråga.   

I   7   §     Godkännande   av   avfallsplan   finns   följande   bestämmelser:   
Hamninnehavaren   ska   lämna   avfallsplanen   till   ÅMHM   för   godkännande.   ÅMHM   ska   
godkänna   avfallsplanen   om   den   uppfyller   kraven   i   denna   lag.   ÅMHM   kan   besluta   om   
nödvändiga   bestämmelser   för   genomförandet   av   planen,   såsom   nödvändiga   
mottagningsanordningar   eller   på   vilka   språk   informationen   till   dem   som   ansvarar   för   
avfallshanteringen   på   fartyg   som   använder   hamnen   och   deras   företrädare   ska   lämnas.   
    

Hamninnehavaren   ska   lämna   in   en   uppdaterad   avfallsplan   till   ÅMHM   om   det   sker   en   
betydande   förändring   i   hamnens   verksamhet   eller   i   kvaliteten,   kvantiteten   eller   hanteringen   
av   det   avfall   som   lämnas   i   hamnen.   Avfallsplanen   ska   uppdateras   och   läggas   fram   för   
bedömning   och   godkännande   med   högst   fem   års   mellanrum.   Om   inga   betydande   

  
  

Adress Telefon E-post   
Karlby +3581855829 kokar.kommun@kokar.ax   
22730   KÖKAR   

Johan Rothberg
Bilaga KS § 66 05.05.2021 Utlåtande om lagförslag i hamn av avfall från fartyg
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förändringar   har   skett   under   de   senaste   fem   åren   får   hamn   innehavaren   lämna   in   den   
befintliga   avfallsplanen.   ÅMHM   ska   kontrollera   avfallsplanen   och   kan   därefter   besluta   om   
förnyat   godkännande   av   avfallsplanen.   
    

Avfallsplanen   ska   göras   tillgänglig   i   elektronisk   form   och   hållas   uppdaterad   i   den   del   av   
informations-,   övervaknings-   och   tillsynssystemet   som   avses   i   16   §.   

  
Kommentarer:   
    

För   privata   småbåtshamnar   och   gästhamnar   innebär   kravet   på   regelbundna   
avfallsplaner   som   skall   godkännas   av   ÅMHM   en   byråkrati   för   både   hamnarnas   
innehavare   och   ÅMHM.    Samtidigt   kan   det   öppna   för   godtycke   vid   bedömningen   av   
olika   avfallsplaner   såvida   inte   tydliga   kriterier   för   godkännande   anges   i   den   
kommande   förordningen.   En   alternativ,   enklare   lösning   kunde   vara   att   i   förordningen   
specificera   vilka   avfallsfraktioner   som   skall   kunna   omhändertas   och   eventuella   
tilläggskrav   på   hanteringen.   Att   kraven   följs   kan   sedan   ske   vid   ÅMHMs   normala   besök   
vid   anläggningarna.   För   övriga   privata   hamnar   som   endast   hyr   ut   privata   båtplatser   är   
det   vanligt   att   båtägarna   tar   med   sig   avfallet   hem   vilket   är   både   mer   praktiskt   och   mer   
hygieniskt   särskilt   vid   obevakade   hamnar.   Den   möjligheten   borde   finnas   kvar.   

  
  

Kökar   kommunstyrelse   

  
  

Adress Telefon E-post   
Karlby +3581855829 kokar.kommun@kokar.ax   
22730   KÖKAR   
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EUROPEAN COMMISSION

Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme

Evaluation

Summary Report -

Innovation actions

Call: H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC
Type of action: IA
Proposal number: 957819
Proposal acronym: LocalRES
Duration (months): 48
Proposal title: Empowering local renewable energy communities for the decarbonisation of the energy systems
Activity: LC-SC3-ES-3-2018-2020

N. Proposer name Country Total Cost %
Grant

Requested
%

1 FUNDACION CARTIF ES 448,125 6.20% 448,125 7.35%
2 AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH AT 524,375 7.26% 524,375 8.60%
3 ARTELYS FR 628,750 8.70% 440,125 7.22%
4 CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS BELGIUM BE 705,000 9.76% 493,500 8.10%
5 Flexens Oy Ab FI 427,500 5.92% 299,250 4.91%
6 RINA CONSULTING SPA IT 387,500 5.36% 271,250 4.45%
7 DOWEL MANAGEMENT FR 310,625 4.30% 217,437.5 3.57%
8 ENERGY CITIES/ENERGIE-CITES ASSOCIATION FR 270,825 3.75% 270,825 4.44%
9 ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO IT 183,000 2.53% 183,000 3.00%
10 CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY IE 208,750 2.89% 208,750 3.42%
11 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy FI 227,862.5 3.15% 227,862.5 3.74%
12 Kökar Kommun FI 583,125 8.07% 583,125 9.57%
13 R2M ENERGY SRL IT 631,250 8.73% 441,875 7.25%
14 Comune di Berchidda IT 133,750 1.85% 133,750 2.19%
15 E.Z.E. BARRIZAR, Koop. Elk. Txikia ES 203,500 2.82% 142,450 2.34%
16 Ispasterko Udala ES 240,875 3.33% 240,875 3.95%
17 GIROTZE SL ES 248,625 3.44% 174,037.5 2.86%
18 SISTEMES AVANCATS DE ENERGIA SOLAR TERMICA

SCCL - AIGUASOL ES 227,500 3.15% 159,250 2.61%
19 UNIVERSITAT PASSAU DE 175,000 2.42% 175,000 2.87%
20 lab10 collective eG AT 217,500 3.01% 217,500 3.57%
21 Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. AT 243,500 3.37% 243,500 3.99%
  Total:   7,226,937.5   6,095,862.5  
Abstract:

LocalRES project will deploy innovative local energy systems driven by renewable energy communities for a socially fair energy transformation that
puts renewable energy into the hands of communities and people. LocalRES will deliver new digital tools that will boost the expected structural
change in the current energy system at different levels: 1) generation, increasing the number of small power producers of renewable energy; 2)
market, creating local energy markets that enable prosumers to trade energy volumes of their choosing within local communities; 3) distribution,
establishing a multidirectional energy flow and promoting REC driven energy services, and 4) consumers, empowering consumers to be active and
participating in the energy system and the design of their own Renewable Energy Communities (REC). The main objective of LocalRES is to
demonstrate at TRL8 innovative local energy systems in a sector coupling approach, which will be able to interconnect and optimise the joint
operation of different energy vectors (electricity, heating, mobility, etc.) by maximising the RES contribution and enhancing the energy system
flexibility and supply security. The focus is on the renewable energy communities as main actors for leading the structural change in the current
energy system towards the decarbonisation of the local energy systems based on an integrated multidirectional flow approach and prosumers,
allowing to maximize the replicability and upscale the potential of the decentralized solutions developed in the project. The LocalRES solutions
promote a secure, sustainable, competitive and affordable energy supply for everyone.

Evaluation Summary Report

Evaluation Result

Total score: 12.50 (Threshold: 10)

Form information

SCORING

Scores must be in the range 0-5.

Interpretation of the score:

0 The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due to missing or incomplete information.

1 Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious inherent weaknesses.

2 Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses.

3 Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of shortcomings are present.

4 Very good. The proposal addresses the criterion very well, but a small number of shortcomings are present.

957819/LocalRES-15/04/2020-17:40:29 1 / 4
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Johan Rothberg
Bilaga KS § 67b 05-05-2021 EU beslut 



5 Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion.Any shortcomings are minor.

Criterion 1 - Excellence

Score:  4.00 (Threshold: 3/5.00 , Weight: -)
The following aspects will be taken into account, to the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the

work programme:

Clarity and pertinence of the objectives

Soundness of the concept, and credibility of the proposed methodology

Extent that proposed work is beyond the state of the art, and demonstrates innovation potential (e.g. ground-breaking objectives,

novel concepts and approaches, new products, services or business and organisational models)

Appropriate consideration of interdisciplinary approaches and, where relevant, use of stakeholder knowledge and gender

dimension in research and innovation content

The objectives of the proposal are clear.
The pertinence of the objectives to the topic is excellent as the proposal focuses on the development of a planning tool that enables citizen
participation in Renewable Energy Communities (REC). This tool maximises the renewable energy contribution and enhances the energy
system flexibility and security of supply. This is excellent.

The concept is sound. The proposed concept contributes to empowering customers to be active in the design phase of their own REC and to
increase the number of small renewable energy producers. This is excellent. A blockchain-based peer-to-peer (P2P) open marketplace will
enable prosumers and energy communities to trade energy with the external market. This is excellent. The planning tool will be able to
execute energy simulations to provide a set of technical, economic, environmental and social KPIs that give stakeholders an overview of the
benefits and drawbacks of each scenario thereby facilitating decision-making. This is excellent.

The proposed system will be convincingly demonstrated in two geographical islands and two rural energy islands. These demos all have their
own technical, economic and social environment characteristics. This is excellent.

The proposal convincingly presents a preliminary comparative analysis of the local cases, addressing the regulatory obstacles to innovation.
This is very good. However, the technical and economic obstacles to innovation are not appropriately substantiated. This is a shortcoming.

The proposal appropriately develops solutions for the optimisation of the local energy network via the MEVPP (Multiple Energy Virtual Power
Plant), driven by energy communities and in combination with local energy networks. This is excellent.
The proposed MEVPP will convincingly facilitate the joint operation of different energy vectors (electricity, heating and cooling) by an
increased share of renewables in, and higher energy efficiency of the local energy system. This is very good. However, it is not sufficiently
substantiated how the energy vectors which are present in the demo sites will be combined. This is a shortcoming.

The use of stakeholder knowledge is excellent. Many municipal and REC facilities will be adequately involved with a targeted engagement
campaign from the start. Local consumers, small to medium industrial production facilities and/or commercial buildings are also involved from
the start of the project. Additionally, local stakeholders will be able to participate to jointly set out a common baseline and future interests for
the community. This allows participants to establish a collaboration network between them. This is excellent.

The proposal convincingly brings core elements from TRL 5 to TRL 8 by the end of the project. For example, Artelys Crystal Platform and
multi-market MEVPP will start at TRL5/6 and will reach TRL8.

The credibility of the methodology is very good. It evolves effectively through specification, development of project modules, testing and
demonstrations which is excellent. However, the procedure for advancing the core technologies is not sufficiently substantiated in the
proposal. This is a shortcoming.

The extent to which the proposal includes clear and measurable indicators to measure the progress against specific objectives during the
project lifetime is very good. Indicators to measure progress are shown as 14 milestones from MS1 to MS14.

The progress beyond the state of the art is very good. The progress in the integration of the blockchain technology, in combination with the
self-learning trading mechanism and MEVPP is convincingly demonstrated. However, the progress beyond the state of the art of the MEVPP
approach is not sufficiently demonstrated from a technical viewpoint. This is a shortcoming.

The innovation potential is excellent. Strong innovation potential is convincingly demonstrated both in the integration of renewables for energy
independence and security of supply also prevention of blackouts as well as in their market penetration.
Criterion 2 - Impact

Score:  4.50 (Threshold: 3/5.00 , Weight: -)
The following aspects will be taken into account:

The extent to which the outputs of the project would contribute to each of the expected impacts mentioned in the work

programme under the relevant topic

Any substantial impacts not mentioned in the work programme, that would enhance innovation capacity, create new market

opportunities, strengthen competitiveness and growth of companies, address issues related to climate change or the

environment, or bring other important benefits for society

Quality of the proposed measures to:

- exploit and disseminate the project results (including management of IPR), and to manage research data where relevant

- communicate the project activities to different target audiences

The extent to which the project outputs contribute to the expected impacts in the work programme is very good.
The output of the project will convincingly contribute to the decarbonisation of local energy systems, both via technological solutions and
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digital tools (planning tool and control based on MEVPP). This will lead to a realistic energy saving of 25% and GHG reduction of 596
tCO2/year. This is excellent.
The extent to which the project outputs contribute to the enhanced involvement of local energy consumers and producers is excellent.
Targeted campaigns involving existing energy communities in the development and operation of local energy systems and in the testing of
new business model are elaborated. This is excellent.

The output of the proposal will convincingly contribute to validated approaches and digital tools. These facilitate the penetration of RES in the
energy system via the creation of RECs, as well as the installation of technologies (storage systems, heat pump, CHP and EVs) to connect the
different energy networks. This is very good. However, it is not sufficiently clear how the MEVPP solution will offer safe and secure operation
of an integrated energy system, rather than a separate operation of infrastructures. This is a shortcoming.

The project outputs appropriately contribute to the benchmarking of technical solutions and innovative business models that can be replicated
in many local regions and that are acceptable to local citizens. A set of good practices to reduce the technical and non-technical risks of
investing in local energy systems will be appropriately delivered for large-scale demonstration and huge future replication. This is excellent.

There are no additional substantial impacts not mentioned in the work programme.

The quality of the exploitation measures is excellent. The exploitation plan is convincingly based on exploitation opportunities derived from
different partner contributions, business modelling, exploitation workshops and on the knowledge transfer by universities or other public
research organizations. Additionally, key partners, activities, resources, customer and cost structures were adequately associated to each of
the exploitation measures. This is excellent.
Replication potential across Europe of the developed solutions and tools for the optimisation of the local energy network will be convincingly
guaranteed through workshops and reports. Several external public and private stakeholders have already declared their interest to be
involved in the project and to receive the support from the consortium in realizing new investments on local energy systems and sector
coupling. This guarantees that solutions are replicated during or after project development. This is excellent.
The quality of IPR management is excellent and it clearly addresses the IPR protection schemes for the different tools and strategies
developed. The proposal appropriately envisages a data management plan that clearly outlines how data will be used, exploited, re-used, as
well as retained. This is excellent.

The quality of the dissemination measures is excellent. Appropriate actions, such as conferences, publications and newsletters are foreseen
to reach relevant audiences (e.g. scientific community, public authorities and energy actors) and to raise awareness about the project
outcomes. The associated dissemination strategy will convincingly follow three phases: creating visibility and raising interest among
stakeholders, focusing on the exploitation-orientated dissemination of results and promoting the overall results beyond the project. This is
excellent.

The quality of the communication measures is excellent. The proposal adequately plans targeted communication activities towards industry
providers as well as the general public. Additionally, appropriate KPIs will be identified and monitored in order to measure the effectiveness of
the communication measures. This is excellent.
Criterion 3 - Quality and efficiency of the implementation

Score:  4.00 (Threshold: 3/5.00 , Weight: -)
The following aspects will be taken into account:

Quality and effectiveness of the work plan, including extent to which the resources assigned to work packages are in line with

their objectives and deliverables

Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management

Complementarity of the participants and extent to which the consortium as a whole brings together the necessary expertise

Appropriateness of the allocation of tasks, ensuring that all participants have a valid role and adequate resources in the project

to fulfil that role

The quality and effectiveness of the work plan is very good. The project is divided into coherent Work Packages in a clear and pertinent way
covering an adequate project duration of 48 months.
However, in WP1 it is not sufficiently substantiated how the regulatory framework analysis will feed into the recommendations. This is a
shortcoming. Additionally, the timing of the results of WP4, 5 and 6 which are set at M48 is not sufficiently convincing to guarantee the
effectiveness of their dissemination and exploitation. This is a minor shortcoming.
Deliverables are appropriate, both in number and in type, for achieving the project outcomes. However, the timing of the milestones is not
sufficiently convincing for monitoring the project progress. This is a shortcoming.
Resources are appropriately assigned to work packages and they are fully in line with the objectives and deliverables.

One of the targets of the project is to elaborate recommendations to policy makers at local and EU level to be presented within BRIDGE and
CE4EUI initiatives. This is excellent.

The appropriateness of the management structures and procedures is very good. The management structure adequately comprises the
Project Coordinator, the General Assembly, the Steering Committee, the Work Package Leaders, teams responsible for demos, exploitation
and dissemination as well as an Innovation Advisory Board.

Risk management is convincingly addressed through the definition of a comprehensive list of critical implementation risks, together with a
suitable and credible mitigation plan. This is very good. However, the impact of the risks related to the complex management of a large
proposal and to the business case of RES integration have been significantly underestimated. This is a shortcoming.

Innovation management is convincing as it involves sound procedures assessing the evolution of products and market demands, the business
strategies of the consortium, the project vision and the scientific results. Additionally, an Innovation Advisory Board (in WP8), representing
end-users, developers, housing associations, regulatory bodies, financial institutions, construction professionals, trade associations and
system vendors, is adequately foreseen. This board will convincingly support the project and take part in reviewing the deliverables of the
tasks, thereby ensuring their practical consistency and coherence with real world problems. This is excellent.
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Scope of the proposal

Status:  Yes

Comments (in case the proposal is out of scope)

Not provided
Operational Capacity

Status:  Operational Capacity: Yes

If No, please list the concerned partner(s), the reasons for the rejection, and the requested amount.

Not provided
Exceptional funding of third country participants/international organisations

A third country participant/international organisation not listed in General Annex A to the Main Work Programme may

exceptionally receive funding if their participation is essential for carrying out the project (for instance due to outstanding

expertise, access to unique know-how, access to research infrastructure, access to particular geographical environments,

possibility to involve key partners in emerging markets, access to data, etc.). ( For more information, see the Online Manual )

Based on the information provided in the proposal, we consider that the following participant(s)/international organisation(s) that

requested funding should exceptionally be funded:

(Please list the Name and acronym of the applicant, Reasons for exceptional funding and the Requested grant amount.)

Not provided
Based on the information provided in the proposal, we consider that the following participant(s)/international organisation(s) that

requested funding should NOT be funded:

(Please list the Name and acronym of the applicant, Reasons for exceptional funding and the Requested grant amount.)

Not provided
Use of human embryonic stem cells (hESC)

Status:  No

If yes, please state whether the use of hESC is, or is not, in your opinion, necessary to achieve the scientific objectives of the

proposal and the reasons why. Alternatively, please state if it cannot be assessed whether the use of hESC is necessary or not

because of a lack of information.

Not provided
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Planned investments

Nursing home PV + battery

Public EV charging station

2021-04-29 1Confidential

Hybrid heating solution for the 
school

Johan Rothberg
Bilaga KS § 67c 05-05-2021 Tekniska lösningar
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Hybrid heating system for the school

The plan is to replace the old oil boiler in Kökar’s
school with a combination of green solutions,
including:
• Solar panels 50 kW (roof mounted)

• Air to water heat pumps 50 kW

• Wind turbine 10 kW

• Polar Night Energy Heat storage
• Peak power > 100 kW
• Capacity 9 MWh

• The use of heat pumps is prioritized, and the storage offers
• A reservoir for surplus solar and wind power
• Additional peak power for heat consumption peaks
• Priming for heat pump output temperature
• Security of supply for tens of hours in case of electricity blackout

• Also, it is planned to include 5 kW demo from Finnish startup, Single 
Wing Energy Oy, that has developed a prototype of single-blade wind 
turbine for remote locations.
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Public EV charging station
Overview

The plan is to install one or EV charging station at Kökar school, 
which is municipality owned site and has a central location. This 
station would be the first public EV charging station in Kökar island, 
which island is visited by some 18,000 tourists per year. EV charger 
size is 22 kW.
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Solar PV + Battery for nursing home
Site: Kökars nursing home Sommarängen

• 70kWp of solar PV capacity, a 70kWh battery and
smart control system to be installed at its site.

• The building has good condition and large area for
PV.

• In summer months when the electricity
consumption is low due to lower heating demand,
the production of solar power will often exceed
the consumption

• Another use case for the setup is to act as a
backup power source in case of power outages,
which are frequent at Kökar.
• During summer, the PV installation provides naturally the power,

but even in winter the battery would be able to power specific
critical loads for several hours.

• The third use case for the setup is the ability to
choose the most affordable hours for using grid-
power. Then during peak hours when the price is
high, the building can utilize the cheap power
stored in the battery.



Investment plan
Cost characteristics
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Investment information CAPEX (€, VAT 0 %)

School

5 kW + 10 kW wind turbines

Solar PV 50kW system

P2H thermal energy storage 10 MWh (including winter backup)

2 x 25 kW heat pump

Smart control system

New building automation system

EV charger 22 kW LR subsidy (=25 %, ,€, VAT 0%) 

Total (school) 408 500 102 125

Elderly home

70 kW PV system 

Battery energy storage (100 kWh/60kW)

Smart control system

Total (Elderly home) 143 500 35 875

Total (School + Elderly home) 552 000 138 000



Projektet LocalRES inverkan på Kökars ekonomi och utsläpp
Beräkningar utförda av Niko Korpela, Flexens, 26 april 2021

2021  (nu)
K Ö K A R   S K O L A S O M M A R Ä N G E N
Power use appliances 90 MWh/a Grid power use 184,99 MWh/a
Grid power price 183,9 €/MWh Grid power price 102,99 €/MWh
Grid power cost 16 551,00 €/a Grid power cost 19 051,99 €/a
Grid power emission factor 67,6 gCO2eq/kWh Grid power emission factor 67,6 gCO2eq/kWh
Grid power emissions 6,08 tCO2eq/a Grid power emissions 12,51 tCO2eq/a
Heat primary energy use 286,96 MWh/a Total evergy cost 19 051,99 €/a
Heating oil price 84,95 €/MWh Total CO2eq emissions 12,51 tCO2eq/a
Heating cost 24 377,51 €/a
Oil emission factor 255,24 gCO2eq/kWh
Heating emissions 73,24 tCO2eq/a
Total evergy cost 40 928,51 €/a
Total CO2eq emissions 79,33 tCO2eq/a

2022 (när projektet är igång)
K Ö K A R   S K O L A S O M M A R Ä N G E N
Grid power use appliances 62,33 MWh/a Grid power use 111,81 MWh/a
Grid power price 137,74 €/MWh Power price 75,54 €/MWh
Grid power cost 8 585,67 €/a Grid power cost 8 446,01 €/a
Grid power emission factor 67,6 gCO2eq/kWh Grid power emission factor 67,6 gCO2eq/kWh
Grid power emissions 4,21 tCO2eq/a Grid power emissions 7,56 tCO2eq/a
Heat primary energy use 149,88 MWh/a Total evergy cost 8 446,01 €/a
Heating power price 80,08 €/MWh Total CO2eq emissions 7,56 tCO2eq/a
Heating cost 12 001,99 €/a
Heating emission factor 67,6 gCO2eq/kWh
Heating emissions 10,13 tCO2eq/a
Total evergy cost 20 587,67 €/a
Total CO2eq emissions 14,35 tCO2eq/a

S U M M E R I N G
K Ö K A R   S K O L A S O M M A R Ä N G E N
Årlig besparing euro 20 340,84 €/år Årlig besparing euro 10 605,99 €/år
Årlig besparing CO2eq savings 64,98 tCO2eq/år Årlig besparing CO2eq savings 4,95 tCO2eq/år

T O T A L T
Årlig besparing euro 30 946,82 €/år
Årlig besparing CO2eq savings 69,93 tCO2eq/år

Johan Rothberg
Bilaga KS § 67d 05-05-2021 Beräkning av minskade driftkostnader och utsläpp.pdf
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Centralköket, sommaren 2021 

Bakgrund 

Just nu bor det 7 äldre på Sommarängen. Bland dem finns rullstolsbundna äldre som behöver hjälp 

av två vårdare samtidigt och äldre med minnesproblem som är beroende av kontinuerlig 

personalnärvaro. Därför strävar vi efter att dagtid alltid ha 2 närvårdare samtidigt på jobb.  

Utöver vårdarbetet sköter närvårdarna om frukosten och kvällsteet. Frukosten och kvällsteet tillreds 

på avdelningen. Det fungerar bra eftersom vi då har möjlighet att vara tillsammans med 

klienterna.  Närvårdarna tar även hand om disken efter middagen de dagar köket slutar 17.  

Alternativ till sommarens köksarbete 

Alternativ 1. Sommarkock 40 %; anställd under tiden 10.6- 11.8 2021. Arbetet skulle täcka 

15 vardagar samt 4 lördagar. Ej kvällsarbete och söndagsarbete. 

Fördelar: 

- Kvaliteten på maten säkras 

- Hygieniskt 

- Vårdpersonalen får koncentrera sig på vårdarbetet 

Omkostnad: Kostnadsmässigt minst 2 541,42 € Erfarenhetstillägg kan tillkomma beroende av 

sökande. 

 

Alternativ 2. Ingen sommarkock anställs. Kökspersonalen som planerat och förbereder mat 

för de dagar de är lediga.  

Vårdpersonalen sköter om lunch, kaffe och middag de dagar kökspersonalen är ledig.  

Den vårdpersonal som i vanliga fall börjar kl 14 jobbar i köket 10.45-16.30. Merarbetstid: 2,75 

Den vårdpersonal som i vanliga fall slutar 13.45 slutar 16.30 för att täcka behovet av vårdpersonal. 

Merarbetstid: 2,75 

Merarbetstid totalt: 

 vardagar 5,5 h x 15 

 lördagar 5,5 h x 4 

 söndagar 5,5 h x 4  

För närvarande behöver flera av klienterna akut hjälp samtidigt samt att det finns klienter som 

behöver hjälp av 2 vårdare samtidigt. 

 

 

 

 

Johan Rothberg
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Nackdelar:  

Ohygieniskt. Personalen går från toalettbesök och/eller blöjbyte till centralköket p g a att: 

1. Oroliga klienter blir utan personalnärvaro och tillsyn. 

2. Vid akuta händelser, t ex helikoptertransport, blir köket obemannat. 

3. En vårdpersonals arbetstid tas bort från vården till centralköket ca 5,5 h under sin arbetstid 

4. Mindre tid till gemensamma aktiviteter, utevistelse och enskilda samtal 

5. Uppvärmd mat lördag – söndag 

6. Outbildad kökspersonal 

7. Schematekniska problem p g a att en del av vårdpersonalen inte har någon köksvana och 

många i personalen saknar hygienpass. 

8. Inga matleveranser de vardagar kocken är ledig. 

9. Ingen mat till dagis de vardagar kocken är ledig. 

10. Risk för övertid (över 100%) för vårdpersonal.  

Omkostnad: Kompletteras med uppgifter tills mötet 

Alternativ 3. Ingen sommarkock anställs. Kökspersonalen jobbar mån-fre och förbereder för 

lör-sön.  

Vårdpersonalen sköter om lunch, kaffe och middag lör-sön under sin ordinarie arbetstid och går 

mellan köksarbete och vårdarbete  

För närvarande behöver flera av klienterna akut hjälp samtidigt samt att det finns klienter som 

behöver hjälp av 2 vårdare samtidigt. 

Nackdelar:  

Ohygieniskt. Personalen går från toalettbesök och/eller blöjbyte till centralköket p g a att: 

1. Oroliga klienter blir utan personalnärvaro och tillsyn. 

2. Vid akuta händelser, t ex helikoptertransport, blir köket obemannat. 

3. En vårdpersonals arbetstid tas bort från vården till centralköket ca 4,5 – 5,5 h under sin 

arbetstid 

4. Mindre tid till gemensamma aktiviteter, utevistelse och enskilda samtal 

5. Uppvärmd mat lördag - söndag. 

6. Outbildad kökspersonal. 

7. Schematekniska problem p g a att en del av vårdpersonalen inte har någon köksvana och 

många i personalen saknar hygienpass. 

Omkostnad: eventuell övertid för vårdpersonal.  



  

 
 

  

 
 

Ålands kommunförbund ı Godbyvägen 448 22150 JOMALA ı Pb 230 AX-22 101 Mariehamn ı 
tel 22 582 ı  info@kommun.ax ı www.kommun.ax    

Ålands Landskapsregering 
PB 1060 
22 111 MARIEHAMN 
 
 
 
 
Hänvisning: ÅLR 2021 /2678 
 
 
 
 
 
Ärende:  
 
Ålands kommunförbunds yttrande med anledning av förslag till 
landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras 
mer än 10 år och varaktigt 
 

 
Ålands Landskapsregering begär Ålands kommunförbunds yttrande 
med anledning av förslag till Landskapsförordning om arkivering av 
elektronisk information som ska förvaras mer än 10 år och varaktigt. 
 
Allmänt 
 
Det är positivt att Ålands Landskapsregering efter en lång period av 
förberedande diskussioner och vägande av för- och nackdelar väljer 
att framlägga förslag om en förordning som på sikt skulle möjliggöra 
arkivering av visst material enbart i elektroniskt format.  
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Yttrande: 
 
Ålands kommunförbund förhåller sig positivt till införande av 
möjligheten att arkivera material i elektroniskt format.  
 
Det är också positivt att formatet är standardiserat och att det finns 
nödvändiga tekniska beskrivningar och definitioner som anknyter till 
formatet. 
 
Däremot väcker regleringen av det tilltänka förfarande, §§ 6 – 8, en 
rad frågetecken. 
 

6 § Tillstånd för elektronisk förvaring 
 

Det tillståndsförfarande som beskrivs i 6 § kräver kompletteringar i 
form av tydligare beskrivningar av vad som kommer att krävas av 
arkivbildaren för att tillstånd skall kunna beviljas.   
 
Enligt beredningen skulle huvudsyftet med tillståndet handla om en 
form av validering av att den information som skall arkiveras varaktigt 
överensstämmer med standarden. 
 
I praktiken kan elektroniskt arkivmaterial med de efterfrågade 
tekniska egenskaperna för Sähke2-formatet sannolikt skapas enbart 
av datasystem som i sin grundkonstruktion har beaktat de krav som 
ställs t.ex. på metadata.  
 
Till den delen så är det datasystemens funktion som 6 § möjligen 
kunde syfta till att validera. 
 
Ur ett kommunalt perspektiv föregås ibruktagande av nya eller 
förnyade datasystem vanligen av upphandlingsprocesser inom vilka 
det i sin tur definieras krav på den programvara som skall 
upphandlas.   
 
I detta scenario är förslaget till förordning och hänvisningen till en 
definierad elektronisk arkivstandard ett framsteg i avseende på att det 
finns en standard som man kan kravställa enligt.  
 
Det är även oklart om förfarandet som beskrivs i 6 § förslaget till 
förordning skall ses som ett tillägg till de krav som redan tidigare i lag 
ställs på arkivbildarens arkivplan eller om kravet om tillstånd skall ses 
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som en precisering av en befintlig reglering av förvaringssätt.  
 
Ett minimikrav bör vara att det tillståndsförfarande som beskrivs i 6 § 
förslaget till förordning på något sätt relaterar till lagkraven om 
arkivplan enligt 6 § Arkivlagen så att kommunerna t.ex. om man 
ansöker om att få arkivera elevbetyg från kommunens skolor varaktigt 
i digitalt format kan få tillstånd för detta utgående ifrån att elevbetyg i 
enligt gällande arkivplan skall förvaras varaktigt.  
 
Detta alltså utan att Arkivplanen som helhet måste revideras som 
följd av begäran. 
 
Förenklat bör formuleringen tydliggöras så att det framkommer att 
syftet med tillståndet är att klargöra ”hur” arkiveringen verkställs 
elektronisk och inte på ”om” arkiveringen kan verkställas 
elektroniskt. 
 

 
7 § Rapporteringsskyldighet 

 
Syftet med skrivningarna i 7 § syftar enligt det kortfattade förarbetet 
till att ge landskapsarkivet insyn i ”informationens livscykel” och 
bereda landskapsarkivet för att ta emot informationen.  
 
Formuleringarna i punkter 1 – 4 är rimliga, däremot är 5 punkt en 
öppen fullmakt för Landskapsarkivet att begära in tilläggsinformation.  
 
Den information som skall rapporteras regelbundet bör vara 
förutsägbar eftersom kommunerna för att få tillgång till denna 
information kan behöva anpassa avtal eller ingå nya avtal med t.ex. 
programleverantörer eller underleverantörer.  
 
Samma gäller den avslutande formuleringen om att ”närmare 
bestämmelser kan intas i Landskapsarkivets tillstånd”  
 
Med hänsyn till att det saknas definitioner i förordningens 6 § kring 
vad tillståndet för elektronisk förvaring egentligen skall innehålla eller 
vilka kriterier som skall uppfyllas utöver formatet och förvaringstiderna 
så är fullmakten som skulle ges till Ålands Landskapsarkiv att utfärda 
ytterligare bestämmelser som årligen skall avrapporteras onödigt vid. 
 

7 § Överföring i analogt format 
 

Formuleringen skall antagligen tolkas så att det material som skall 
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förvaras varaktigt även skall kunna skrivas ut vid behov.   
 
För traditionella handlingar såsom protokoll eller bokslut medför detta 
antagligen inte besvär, däremot finns kända problem med att skriva ut 
webbplatsinnehåll eller sådant innehåll som lagrats i något 
databasformat.  
 
Målsättningen att bibehålla informationen tillgänglig oberoende av 
format är lätt att ta till sig och understöda, däremot är fullmakten som 
ges till Ålands Landskapsarkiv att utfärda riktlinjer igen något för vid 
eftersom tolkningen måste vara att information som regleras i denna 
förordning som utgångspunkt har avsetts att överföras i elektroniskt 
format.  
 
Bearbetning för utskrift enligt på förhand okända riktlinjer medför alltid 
tilläggskostnader för arkivbildaren och tillför ett mått av osäkerhet 
kring framtida överföringar av elektroniskt arkiverat material. 
 

 
Sammanfattning 

 
Ålands kommunförbund förhåller sig positivt till införande av 
möjligheten att arkivera material i elektroniskt format.  
 
Däremot bör formuleringarna kring tillstånd och rapportering samt 
överföring i analogt format preciseras för att förordningen som sådan 
skall uppfylla såväl övergripande arkivmålsättningar som berörda 
myndigheters intressen och rättsskydd.  
 
I synnerhet 6 § måste tydliggöras för att kommunerna skall kunna 
förutse vad som krävs av dem vid en ansökan om tillstånd.  
 
 
Jomala 15.4.2021 
 
 
På Ålands kommunförbunds vägnar, 
 
 
 
 
Magnus Sandberg 
Förbundsdirektör 

 



 
Utkast 30.3.2021/HS 

 
PM om landskapsförordning om arkivering av 
elektronisk information som ska förvaras mer än tio 
år och varaktigt 
 
Allmänna kommentarer 
 

1. Bakgrund 
 

1.1 Gällande bestämmelser 
 

Enligt arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland1, nedan kallad arkivlagen, 
ska landskapsregeringen upprätthålla ett landskapsarkiv, vars uppgifter ska 
vara att motta arkivalier och förvara, ordna samt hålla dem tillgängliga. 
Landskapsregeringen har även det högsta överinseendet över arkivväsendet 
på Åland. Landskapsarkivet benämns enligt landskapsförordningen 
(2020:127) om landskapsregeringens allmänna förvaltning för Ålands land-
skapsarkiv. 
 Enligt arkivlagen tar Ålands landskapsarkiv emot leveranser såväl från de 
arkivbildare som uppräknas i 1 § i arkivlagen2 som från statliga myndigheter 
som sköter uppgifter som berör Åland och dess befolkning i enlighet med 
den finländska arkivlagen (FFS 831/1994, 2 §)3 samt de avtal som ingåtts 
med stöd av denna lagstiftning.  
 Varaktig förvaring av handlingar regleras i arkivlagen. I 4 § i arkivlagen 
definieras begreppet handling på ett teknikneutralt sätt. Lagen gör ingen 
skillnad på huruvida handlingen är analog eller digital; begreppet täcker även 
elektronisk information. Hittills har det varaktiga bevarandet dock skett end-
ast analogt, vilket har verkställts genom bland annat landskapsregeringens 
beslut 57 U3, ÅLR 2013/7037, 30.8.20134. Som bäst godkänns för långtids-
förvaring enbart arkivbeständigt papper utskrivna från certifierade kopiato-
rer vad gäller handlingar som ska förvaras mer än tio år och varaktigt. 
 Emellertid har utvecklingen av digitaliseringen i samhället medfört att in-
formationen rör sig i en allt större utsträckning i elektronisk form, inte bara 
mellan enskilda personer och myndigheter utan också inom och mellan myn-
digheterna. Möjligheter till elektronisk arkivering efterfrågas allt oftare. Som 
har konstaterats i lagförslaget till den nya offentlighetslagen för Åland (LF 
8-2020/2021), bör lagstiftningen utformas så att den stöder den här utveckl-
ingen. 
 
1.2 Utveckling i riket 
 

Det är en central utmaning för alla europeiska länder att hantera ursprungliga 
digitala data för att säkerställa att data bibehåller sin tillgänglighet och äkthet 

 
1 Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om arkivväsendet enligt 18 § 
4 punkten i självstyrelselagen. Arkivalier som härrör från statliga myndigheter har 
enligt 27 § 39 punkten i självstyrelselagen exklusivt hänförts till rikets behörighet. 
Sådana arkivalier får enligt 30 § 17 punkten i självstyrelselagen föras bort endast 
efter samråd med landskapsregeringen. 
2 Landskapsregeringen samt landskapsregeringen underlydande enheter, verk, af-
färsverk, inrättningar och myndigheter, Ålands penningautomatförening, kommu-
nala myndigheter och organ, andra samfund, organ och personer när de utför ett of-
fentligt uppdrag enligt landskapslag till den del det som följd av uppdraget upp-
kommer handlingar. 
3 Den finländska arkivlagen tillämpas på statliga myndigheter verksamma på Åland 
med de begränsningar som anges i 30 § 17 punkten i självstyrelselagen. 
4 http://old.regeringen.ax/.composer/ls-prot/UTB/2013/U0313E12_300813.html  
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över tid. Riksarkivet i Finland avsätter stora insatser på att extrahera data 
från den offentliga förvaltningens IT-system till egna system för långsiktigt 
bevarande. Digital data – inklusive format, mjukvara resp. hårdvara – har 
mycket kortare livslängd än traditionellt arkivpapper och mikrofilm. Därför 
finns det behov för metodik för tidig insats inom systemdesign för att säker-
ställa att data kan bibehålla sin tillgänglighet, bevisvärde och arkiverings-
värde över tid. 
 Riksarkivets strategiska mål är att främja användningen av digitalt 
material och långsiktigt bevarande i digitalt format och medium. För detta 
ändamål utvecklar Riksarkivet på undervisnings- och kulturministeriets 
(UKM) uppdrag den digitala arkiveringstjänsten SAPA5. Systemet SAPA 
kan beskrivas som ett gemensamt e-arkiv på riksnivå som bygger på existe-
rande system som följer nationella och internationella standarder. Långtids-
bevarandet i SAPA sker i UKM:s existerande PAS-långtidsförvaringssy-
stem6 för det digitala kulturarvet. Som överföringsformat används de format 
som definieras i Riksarkivets bestämmelse om behandling, hantering och 
förvaring av elektronisk dokumentär information (AL 
9815/07.01.01.00/2008, s.k. SÄHKE2-bestämmelsen7). 
 SÄHKE2-bestämmelsen har tagits fram med stöd av rikslagstiftningen 
och den definierar de krav och egenskaper som är en förutsättning för var-
aktig förvaring av den dokumentära informationen som ingår i olika datasy-
stem enbart i elektronisk form och om att bilda en överförbar materialhelhet 
som produceras i datasystemen. SÄHKE2 är ett krav om myndigheten i riket 
vill överföra material till det förvaltningsgemensamma e-arkivet i riket, d.v.s. 
SAPA. SÄHKE2-normen har kompletterats även med andra styrdokument 
som reglerar bland annat överföring av material till Riksarkivet och innehål-
ler tekniska krav på filformat för digital förvaring. Giltighetstiden för SÄ-
HKE2-normen förlängdes vid årsskiftet 2019-20 och den gäller tillsvidare. 
 SÄHKE2 styr hela organisationens informationshantering under inform-
ationens hela livscykel. Bestämmelsen innehåller principer för informations-
styrning och produktion av metadata. Ärendehanteringsprocesser och hante-
ring av metadata inom organisationen styrs genom en elektronisk arkivbild-
ningsplan (eABP). Metadata lagras på ett kontrollerat sätt under informat-
ionens hela livscykel inklusive den operativa behandlingen, vilket säkerstäl-
ler handlingarnas tillförlitlighet och bevisvärde. Hantering av gallring och 
åtkomsträttigheter är också inbyggda. 
 Riket satsar på en massdigitalisering av den offentliga förvaltningen. En 
retroaktiv digitalisering av äldre handlingar är på gång. Riksarkivet i Finland 
är en föregångare i detta avseende och den enda aktören i Europa som god-
känner enbart digital arkivering. Övergången till elektronisk arkivering och 
hantering av information sker dessutom stegvis i olika skeden och kommer 
att pågå i många år. 
 
2. Förslag 
 

Landskapsregeringen följer med intresse det utvecklingsarbete som sker i ri-
ket. Ålands landskapsarkiv tar fortsättningsvis emot analogt material för var-
aktig förvaring. Emellertid har det blivit uppenbart att fler och fler myndig-
heter – såväl kommuner som landskaps- och statliga myndigheter – önskar 
bevarande i elektronisk form. Av denna anledning föreslås att som ett alter-
nativ till analogt bevarande ska arkivbildare kunna ta i bruk elektronisk 

 
5 https://arkisto.fi/digitalarkivering 
6 https://www.digime.fi/sv/langsiktigt-digitalt-bevarande/langsiktigt-digital-beva-
rande-tjansten-for-digitala-kulturarv/ 
7 https://arkisto.fi/sv/formyndigheter/styrning-av-den-offentliga-forvaltningens-do-
kumenthantering-och-arkivfunktion/maeaeraeykset-2/saehke2-maeaeraeys-2009-2 

https://arkisto.fi/digitalarkivering
https://www.digime.fi/sv/langsiktigt-digitalt-bevarande/langsiktigt-digital-bevarande-tjansten-for-digitala-kulturarv/
https://www.digime.fi/sv/langsiktigt-digitalt-bevarande/langsiktigt-digital-bevarande-tjansten-for-digitala-kulturarv/
https://arkisto.fi/sv/formyndigheter/styrning-av-den-offentliga-forvaltningens-dokumenthantering-och-arkivfunktion/maeaeraeykset-2/saehke2-maeaeraeys-2009-2
https://arkisto.fi/sv/formyndigheter/styrning-av-den-offentliga-forvaltningens-dokumenthantering-och-arkivfunktion/maeaeraeykset-2/saehke2-maeaeraeys-2009-2
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tillfällig förvaring genom att tillämpa Riksarkivets föreskrifter som syftar till 
varaktigt elektroniskt bevarande, inklusive valda delar av SÄHKE2-bestäm-
melsen. Detta kan ses som ett första steg mot genomförande av de långsiktiga 
målsättningarna, d.v.s. upprättandet av ett e-arkiv för landskapet Åland. Ett 
undantag från elektroniskt bevarande gäller vissa sekretessbelagda material 
som fortsättningsvis ska bevaras i enbart analog form. 
 Enligt bifogade förslag föreslås att en ny landskapsförordning om arkive-
ring av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt 
utfärdas. Genom förordningen görs riksarkivets bestämmelser om behand-
ling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information (SÄ-
HKE2-bestämmelse 2009, Dnr. AL/9815/07.01.01.00/2008) tillämpliga på 
Åland med vissa begränsningar. Förordningen ska endast gälla förvaring av 
handlingar och information som ursprungligen skapats i elektroniskt format 
och som ska förvaras mer än tio år och varaktigt. Bestämmelserna ska sam-
tidigt endast iakttas när arkivbildaren väljer att använda SÄHKE2-formaten. 
Riksarkivets bestämmelser ska i dessa fall användas i samband med anskaff-
ning, implementering och vidareutveckling av arkivbildarnas data- och ären-
dehanteringssystem. 
 För att kunna ta i bruk och tillämpa de tekniska kraven och egenskaperna 
som är en förutsättning för varaktigt elektroniskt bevarande ska tillstånd be-
viljas av Ålands landskapsarkiv. Arkivbildaren ska innan den bestämmer sig 
för bevarande i elektronisk form ta kontakt med landskapsarkivet. Arkivbil-
daren är därefter skyldig att årligen rapportera till landskapsarkivet om det 
elektroniskt förvarade materialets omfattning och art, inklusive hur mycket 
information som har lagrats på detta sätt, i vilka system och lagringsformat 
informationen lagras, uppgifter om vem och vilken instans som ansvarar för 
lagringen av informationen samt eventuella andra uppgifter som kan vara 
relevanta i sammanhanget. Denna information är väsentlig för fortsatt plane-
ring för ett egentligt e-arkiv. Ålands landskapsarkiv ska kunna ha ett grepp 
om informationens hela livscykel för att möjliggöra att informationen befin-
ner sig i ett format som är sökbart och arkiveringsbart, och att man därmed 
kan säkerställa rättssamhällets mest centrala verktyg, samtidigt som man kan 
och bör gallra information som enligt lagstiftning och fastställda arkivplaner 
ska gallras. 
 
3. Förslagets konsekvenser 
 

Förordningen kommer inte att föranleda ändringar i nuvarande förfarande 
gällande varaktig förvaring av elektronisk information när förvaringen sker 
analogt. 
 Förordningen möjliggör ett framtagande av ett e-arkiv i framtiden. Ge-
nom förslaget kan landskapsregeringen även omhänderta statliga myndighet-
ers arkiv i elektroniskt format. 
 Förordningen skapar incitament för att stärka möjligheterna att utveckla 
det åländska digitala samhället på ett enhetligt sätt. Förordningen säkerställer 
att de digitala tjänsterna och gränssnitten fungerar. 
 
Särskilda kommentarer 
 

Landskapsförordning om arkivering av elektronisk information 
som ska förvaras mer än tio år och varaktigt 
 

1 § Allmänt. I paragrafen intas en allmän beskrivning om förordningens in-
nehåll och att bestämmelserna i den endast ska gälla förvaring av handlingar 
och information som ursprungligen har skapats i elektroniskt format. 
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2 § Förordningens tillämpningsområde. Enligt paragrafen skulle riksarki-
vets bestämmelser om behandling, hantering och förvaring av elektronisk 
dokumentär information (SÄHKE2-bestämmelse 2009) antas som en blan-
kettbestämmelse. Bestämmelserna ska endast iakttas när arkivbildarna har 
valt att använda SÄHKE2-formaten och för detta ändamål i enlighet med 
förordningens 6 § fått ett tillstånd av landskapsarkivet. 
 SÄHKE2-bestämmelsen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när 
denna förordning träder i kraft. Vid tillämpningen av riksarkivets bestäm-
melse ska de i landskapsförordningen intagna avvikelserna från riksbestäm-
melserna iakttas. Vidare ska de ändringar som därefter görs av riksbestäm-
melserna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om 
inte annat följer av landskapsförordningen. 
 
3 § Förvaltningsmyndighet. I paragrafen föreslås att de förvaltningsuppgifter 
som enligt riksarkivets bestämmelse ankommer på statens myndigheter 
skulle handhas av landskapsregeringen till del förvaltningsuppgifterna hör 
till landskapets behörighet. I praktiken innebär det att de uppgifter som åvilar 
riksarkivet ska skötas av landskapsregeringen och dess landskapsarkiv. 
 
4 § Hänvisningar. Hänvisningar i riksarkivets bestämmelse till annan riks-
lagstiftning tillämpas inte inom landskapets behörighet, utan hänvisningarna 
ska anses avse motsvarande bestämmelser i landskapsförfattningar. 
 
5 § Avvikande terminologi. Av informativa skäl föreslås att en bestämmelse 
intas i landskapsförordningen som anger att när arkivbildningsplan nämns i 
riksarkivets bestämmelse ska det på Åland avse arkivplanen enligt arkivla-
gen. 
 Av bilaga 2 Metadatamodell, version 1.3 till SÄHKE2-bestämmelsen 
framgår dessutom att med elektronisk arkivbildningsplan (eABP) avses både 
arkivbildningsplan och informationsstyrningsplan. För tydlighetens skull in-
tas en bestämmelse i paragrafen som anger att en elektronisk arkivbildnings-
plan eller en informationsstyrningsplan inte utan särskilt tillstånd av land-
skapsarkivet kan ersätta en arkivplan enligt den åländska arkivlagen. 
 
6 § Tillstånd för elektronisk förvaring. Med landskapsarkivets tillstånd ska 
arkivbildarna enligt förslaget kunna ta i bruk det verksamhetssystem som 
följer av SÄHKE2-standarden, vilket kommer att var en förutsättning för en 
överföring av elektronisk information till landskapsarkivets elektroniska 
slutarkiv. Avsikten är att arkivbildarna ska kunna tillfälligt förvara inform-
ation i sina elektroniska verksamhetssystem innan landskapsarkivets elektro-
niskt slutarkiv, som är avsedd för digital långtidsförvaring, har tagits fram 
och informationen överförts dit. 
 I och med att arkivbildarna tar fram system som följer SÄHKE2-standar-
den kan landskapsregeringen säkerställa att informationen finns i en sådan 
form som landskapsarkivet kan ta emot, hantera, bevara och tillgängliggöra, 
när det elektroniska slutarkivet blir aktuellt. En naturlig följd av detta är att 
behovet för att ta ut pappersutskrifter ur verksamhetssystemen minskar, när 
den elektroniska informationens autenticitet och integritet kan garanteras ge-
nom att använda en på förhand bestämd standard, såsom SÄHKE2. 
 
7 § Rapporteringsskyldighet. I paragrafen intas en bestämmelse om den rap-
portering som den arkivbildare som erhållit tillstånd för elektronisk förvaring 
ska delge landskapsarkivet årligen. Informationen är väsentlig för fortsatt 
planering för ett egentligt e-arkiv. Ålands landskapsarkiv ska kunna ha ett 
grepp om informationens hela livscykel för att möjliggöra att informationen 
befinner sig i ett format som är sökbart och arkiveringsbart, och att land-
skapsregeringen därmed kan säkerställa rättssamhällets mest centrala 
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verktyg, samtidigt som man kan och bör gallra information som enligt lag-
stiftning och fastställda arkivplaner ska gallras. 
8 § Överföring i analogt format. Enligt paragrafen ska den tillfälliga förva-
ringen hos den överlåtande arkivbildaren av elektronisk information, som 
ska förvaras varaktigt och därmed ska överföras till landskapsarkivet, kunna 
ske på ett sätt som även möjliggör en överföring i analogt format. 
 
9 §. Ikraftträdande. Den föreslagna landskapsförordningen föreslås träda i 
kraft den xx månad 2021. 
 
 
 
Mariehamn den xx månad 2021 
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Förordningstext 
 

 
L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer 
än tio år och varaktigt 

 
 Med stöd av 6 § 3 mom. och 11 § 1 mom. arkivlagen (2004:13) för land-
skapet Åland föreskrivs: 
 

1 § 
Allmänt 

 I denna förordning finns särskilda bestämmelser om förvaring av hand-
lingar och information som ursprungligen har skapats i elektroniskt format 
och som ska förvaras mer än tio år och varaktigt. 
 

2 § 
Förordningens tillämpningsområde 

 Riksarkivets bestämmelser om behandling, hantering och förvaring av 
elektronisk dokumentär information (SÄHKE2-bestämmelse 2009), (Dnr. 
AL/9815/07.01.01.00/2008) ska, med i denna förordning angivna undantag, 
tillämpas på Åland. 
 Bestämmelsen i 1 mom. ska iakttas i samband med anskaffning, imple-
mentering, uppdatering och vidareutveckling av de i 1 § 1 mom. i arkivlagen 
(2004:13) för landskapet Åland nämnda arkivbildarnas data- och ärendehan-
teringssystem, när ett sådant datasystem som avses i bestämmelsen i 1 mom. 
används. 
 Bestämmelsen i 1 mom. ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna 
förordning träder i kraft. Ändras därefter bestämmelsen, ska den ändrade be-
stämmelsen gälla på Åland från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om 
inte annat följer av denna förordning. 
 

3 § 
Förvaltningsmyndighet 

 De förvaltningsuppgifter som enligt den bestämmelse som avses i 2 § 
1 mom. ankommer på statens myndigheter ska på Åland handhas av land-
skapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lag-
stiftningsbehörighet på området. 
 

4 § 
Hänvisningar 

 Hänvisas i den bestämmelse som avses i 2 § 1 mom. till bestämmelser i 
rikslagstiftningen som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hän-
visningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen. 
 

5 § 
Avvikande terminologi 

 Om det i den bestämmelse som avses i 2 § 1 mom. hänvisas till en arkiv-
bildningsplan ska det på Åland avse en arkivplan enligt arkivlagen för land-
skapet Åland. En elektronisk arkivbildningsplan eller en informationsstyr-
ningsplan ersätter inte utan särskilt tillstånd av landskapsarkivet en arkivplan 
enligt arkivlagen för landskapet Åland. 
 

6 § 
Tillstånd för elektronisk förvaring 

 För att kunna ta i bruk och tillämpa bestämmelsen som avses i 2 § 1 mom. 
för elektronisk förvaring ska tillstånd beviljas av landskapsarkivet.  
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 Den elektroniska förvaringen av informationen innebär att förvaringen 
sker tillfälligt i arkivbildarens data- eller ärendehanteringssystem eller i ett 
elektroniskt mellanarkiv innan informationen överförs till landskapsarkivet 
för varaktig förvaring. 
 

7 § 
Rapporteringsskyldighet 

Arkivbildare, som har beviljats tillstånd för elektronisk förvaring av material 
som ska förvaras varaktigt, ska innan materialet överförs till landskapsarki-
vet årligen rapportera till landskapsarkivet om 
 1) det elektroniskt förvarade materialets omfattning och art, 
 2) hur mycket information som har lagrats på detta sätt, 
 3) i vilka system och lagringsformat informationen lagras, 
 4) uppgifter om vem och vilken instans som ansvarar för lagringen av 
informationen samt 
 5) eventuella andra uppgifter som kan vara relevanta i sammanhanget. 
 I landskapsarkivets tillstånd kan närmare bestämmelser intas om hur 
denna rapportering ska genomföras. 
 

8 § 
Överföring i analogt format 

 När elektronisk information ska förvaras varaktigt och därmed ska över-
föras till landskapsarkivet enligt 11 § i arkivlagen för landskapet Åland ska 
den tillfälliga förvaringen hos den överlåtande arkivbildaren ske på ett sätt 
som även möjliggör en överföring i analogt format. 
 Utskrifter som görs från ett datasystem för detta ändamål ska utformas i 
enlighet med de riktlinjer som landskapsarkivet meddelar. 
 

9 § 
Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den      maj 2021. 
 

__________________ 
 
 
 
Mariehamn den  
 
 
L a n t r å d 

 
 
 

 
 
Föredragande minister 

 
 
 

 
 
 
 


