
 KÖKARS KOMMUN  MÖTESKALLELSE  Möte nr 11 
 Mötesdatum, tid och plats 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022, kl 19.30. Kommunkansliet 

 Ärendelista 

 § 118 Laglighet och beslutsförhet.  3 

 § 119 Val av två protokolljusterare och sekreterare.  3 

 § 120 Godkännande av föredragningslistan.  3 

 § 121 Kommunstyrelsen protokoll från föregående möte.  3 

 § 122 Begäran om utlåtande från Ålands förvaltningsdomstol  4 

 § 123 Verkställighetsförbud  5 

 § 124 Delgivningar, skrivelser och beslut  6 

 § 125 Övriga ärenden  6 

 § 126 Nästa möte: På ordförandens kallelse  6 

 § 127 Mötet avslutas  6 

 Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 26.6.2022 

 Lotta Eriksson 
 Ordförande 

 Protokollet framläggs till allmänt  påseende på kommunkansliet under öppethållningstider och 
 publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla den 01.07.2022 

 Intygas 
 Kökar den 26.6.2022 

 Niclas Karlsson 
 Kommundirektör 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  1 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 Mötestid  Plats 

 kl 19.30 - 20.00  Kommunkansliet 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 x  Lotta Eriksson, ordförande, via länk  Robert Karlman 

 x  Kent Finneman vice ordförande  Åsa Gottberg-Jansson 

 x  Johanna Henriksson  Helen Fagerström 

 x  Olle Dahl  Peder Blomsterlund 

 x  Dominic Karlman  Henrik Sundberg 

 Övriga närvarande 

 Harry Holmström, ordförande KF  Gunnar Sundström, vice ordförande KF 

 x  Föredragande Niclas Karlsson, 
 kommundirektör 

 Underskrifter                                                   Kökar den 29.06.2022 

 Lotta Eriksson, Ordförande  Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Protokolljustering                                            Kökar den 29.06.2022 

 Kent Finneman  Olle Dahl 

 Protokollet framläggs till påseende 01.07.2022 

 Intygas av Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  2 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 Föredragningslista 

 Ärende  Sida 

 § 118 Laglighet och beslutsförhet.  3 

 § 119 Val av två protokolljusterare och sekreterare.  3 

 § 120 Godkännande av föredragningslistan.  3 

 § 121 Kommunstyrelsen protokoll från föregående möte.  3 

 § 122 Begäran om utlåtande från Ålands förvaltningsdomstol  4 

 § 123 Verkställighetsförbud  5 

 § 124 Delgivningar, skrivelser och beslut  6 

 § 125 Övriga ärenden  6 

 § 126 Nästa möte: På ordförandens kallelse  6 

 § 127 Mötet avslutas  6 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  3 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 § 118  Laglighet och beslutsförhet. 

 Kallelse till sammanträde 

 Kallelse till kommunstyrelsens möten görs enligt förvaltningsstadgan § 53 av  ordförande eller, om 
 denne är förhindrad, vice ordföranden kallar till sammanträde. Kallelsen kan även sändas ut 
 av kommundirektören på sammankallarens uppdrag. 

 I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall 
 behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande natur handläggas och 
 avgöras under sammanträdet. 

 Kallelsen skall distribueras till ledamöterna och till ersättare vid frånvaro av ordinarie 
 ledamot, samt till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen 
 distribueras på det sätt som organet besluter. 

 KS beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 § 119  Val av två protokolljusterare och sekreterare. 

 KS beslut: Till sekreterare valdes Niclas Karlsson. 

 Protokollet justeras på Kommunkansliet 

 Till protokolljusterare valdes Kent Finneman, Olle Dahl. Protokollet justerades omedelbart 

 § 120  Godkännande av föredragningslistan. 

 KS beslut:  Föredragningslistan godkänns. 

 § 121  Kommunstyrelsen protokoll från föregående möte. 

 Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens protokoll 13.06.2022. 

 Inga anmärkningar mot protokollet framfördesdes 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  4 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 § 122  Begäran om utlåtande från Ålands förvaltningsdomstol 

 Förvaltningsdomstolen har begärt in utlåtande i ärende 2022/35, kommunalbesvär över beslut av 
 fullmäktige i Kökar kommun 18.3.2022 §39 ”Kommunens energiprojekt LocalRES” per den 
 30.06.2022 

 §122 bilaga 1 - Begäran om utlåtande (Ärende 2022/35) 

 §122 bilaga 2 - Besvär per 31.05.2022 

 §122 bilaga 3 - Besvär över Kökar KF beslut 18.3.2022 § 39 ”Kommunens energiprojekt Localres” 

 §122 bilaga 4 - Besvär per 26.04.2022 

 §122 bilaga 5 - Protokollutdrag från styrelsen per 11.05.2022 ”Rättelseyrkande” 

 §122 bilaga 6 - Prokokoll från fullmäktige per 18.03.2022 

 §122 bilaga 7 - Beslutprocess “Bilaga 2, besvär” 

 §122 bilaga 8 - Beslutprocess “Bilaga 3, besvär” 

 §122 bilaga 9 - Localres “Bilaga 1, besvär” 

 KD förslag: Då ärendet är mycket omfattande och frågeställningarna komplicerade är 
 kommundirektörens förslag att engagera DKCO Advokatbyrå genom advokat Jorunn Skogberg 
 att författa ett svar angående förvaltningsdomstolens förfrågan om utlåtande, samt vara 
 kommunens ombud gentemot Ålands förvaltningsdomstol. 

 Kommundirektören anser att det är god förvaltningssed att besvara alla begäran om utlåtanden 
 som inkommer till kommunen så professionellt och klargörande som bara är möjligt, och vid 
 behov engagera extern expertis. 

 Kommundirektören själv har mycket liten kunskap angående den specifika frågan då den hade 
 bereds och beslutats före nuvarande kommundirektör tillträtt sin ställning. 

 KS beslut:  Styrelsen understöder Kommundirektörens förslag, men med tillägget att 
 Kommundirektören ombesörjer att underteckna och säkerställa inlämnande av inlaga till 
 förvaltningsdomstolen i samverkan med DKCO Advokatbyrå angående ärendet om utlåtandet. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  5 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 § 123  Verkställighetsförbud 

 Ändringssökanden, i ärende 2022/35, kommunalbesvär över beslut av fullmäktige i Kökar kommun 
 18.3.2022 §39 ”Kommunens energiprojekt LocalRES”, lyfter frågan angående ifall kommunen har 
 brutit mot beslutet angående verkställighetsförbud och önskar, om så skett, att domstolen skall yrka 
 vite gentemot kommunen. 

 §123 bilaga 1 - Underlag “Bevis på brott mot verkställighetsförbud mars 2022” 

 KD förslag:  Kommundirektören förslag, om styrelsen så önskar, är att engagera DKCO 
 Advokatbyrå genom advokat Jorunn Skogberg att lämna in ett klargörande angående 
 verkställighetsförbudets påverkan samt att göra en framställan angående om att upphävande 
 verkställighetsförbudet till Ålands förvaltningsdomstol. 

 Då frågan har lyfts av ändringssökanden i samband med ärende; 2022/35, kommunalbesvär 
 över beslut av fullmäktige i Kökar kommun 18.3.2022 §39 ”Kommunens energiprojekt 
 LocalRES” Samt en önskan från ändringssökanden om vite gentemot kommunen finns. Så vore 
 det bra att reda upp alla eventuella oklarheter, samt undvika att ett verkställighetsförbud kan 
 påverka eller förhindra andra eventuella investeringar och upphandlignar som kommunen 
 snarast borde göra för att minimera kommunens energibehov och kostnader. 

 KS beslut:  Styrelsen understöder Kommundirektörens förslag, men med tillägget att 
 Kommundirektören ombesörjer att underteckna och säkerställa inlämnande av inlaga till 
 förvaltningsdomstolen i samverkan med DKCO Advokatbyrå angående ärendet om 
 verkställighetsförbudet. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  6 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 § 124  Delgivningar, skrivelser och beslut 

 - Inga ärenden 

 § 125  Övriga ärenden 

 - Uppdatering och information angående ärenden hos förvaltningsdomstolen 

 - Bordlagda ärenden 

 § 126  Nästa möte: På ordförandens kallelse 

 § 127  Mötet avslutas 

 Mötet avslutades 20.00 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  7 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 BESVÄRSFÖRBUD 

 Vad förbudet grundar 
 sig på 

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

 Paragrafer § 122, 123 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut: § 119, 120, 121, 124, 125 

 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar 
 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: § 118 

 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 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 11  8 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  29.06.2022 

 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 



1 (2)
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16 A, PB 31, 22101 MARIEHAMN
Tel: 029 56 50265, fax 029 56 50252
E-post: aland.fd@om.fi

9.6.2022 Brev nummer
131/2022

Ärendets diarienummer
2022/35

Adress Telefonväxel Fax E-post
Torggatan 16 A
PB 31, 22101 MARIEHAMN

029 56 50265 029 56 50252 aland.fd@om.fi

Kommunstyrelsen i Kökar 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE

Förvaltningsdomstolen begär myndigheten som fattat det överklagade beslutet 
att med anledning av bifogade besvär tillställa domstolen

Utlåtande
1. en redogörelse över ärendet samt sitt svar till de grunder som framförts för 

besvären,

Handlingar
2. samtliga handlingar som hör till ärendet eller som annars legat till grund 

för beslutet,
3. en förteckning över handlingarna, samt
4. de översända besvärshandlingarna i retur, inklusive denna remiss.

Handlingar som hör till ärendet men enligt myndighetens bedömning helt 
saknar betydelse med tanke på besvären, kan kvarhållas hos myndigheten 
enbart om handlingen samt kvarhållandet antecknas i handlingsförteckningen. 

Ifall myndigheten inte tillställer sina handlingar i original, bör särskild 
uppmärksamhet fästas vid att kopiorna för rättegången är fullständiga.

Övrigt
Därtill begär domstolen att myndigheten anger en kontaktperson i detta ärende 
samt uppger kontaktuppgifterna för denna person.

Tidsfrist
Utlåtandet samt handlingarna ska vara hos domstolen senast 30.6.2022.

Avsändare

Inger Boman, förvaltningsdomstolens sekreterare



Ämne: Besvär

 <dahlgren.thomas@gmail.com> tis 3
till FD Åland

Du visar ett bifogat meddelande. Kökar Kommun e-post kan inte verifiera
bifogade meddelanden.

Thomas Dahlgren

Ålands Förvaltningsdomstol 

PB31 

22101 Mariehamn 

 

Besvär gällande Kökar kommuns beslut § 74 Rä�elseyrkande på styrelsens protokoll nr. 6 den 25.3.2022 

 

Jag har lämnat in e� rä�elseyrkande gällande Kökar kommunstyrelsens beslut från 25.3.2022. Den kallelse
styrelsen använde vid si� möte gick inte ut i �d �ll medlemmarna. Styrelsen har förkastat mi� rä�elseyrka
a� lägga fram bevis för a� den korrekta versionen av kallelsen skulle ha skickats �ll ledamöterna den 22.3.

Styrelseordförande eller dennes representant har sa� en felak�g kallelse på nätet som sedan ändrats av oc
�ll 23.3.2022. Bildbevis finns. Det är helt orimligt a� tänka sig a� styrelseordförande skulle ha skrivit två ka
början där den ”rä�a” skickades �ll alla ledamöter och den ”felak�g” sa�s invånarna �ll kännedom – för a�
ändras fram och �llbaka.  

Enligt styrelsen svar på mi� rä�elseyrkande skall enligt Kökars förvaltningsstadga § 52 varje organ själva be
om diverse som gäller mötena. I denna paragraf tas inte ställning �ll när kallelsen skall skickas ut. I § 53 i nä
stadgar bestäms a� kallelsen skall ”distribueras på det sä� organet bestämmer”. Där�ll konstaterar styrelse
några krav på publicering av kallelser inte finns. 

Kommunernas organ har rä� a� själva bestämma om NÄR kallelser skickas ut. De�a har Kökar kommunsty
beslutat 10.2.2022 § 4 (Sammanträdes -�d -plats samt sä� för kallelse). Kallelsen skall skickas ut 4 dagar in
– kallelsedagen inräknat.  

 

Kökar kommunstyrelse har inte på något sä� i si� svar på mi� rä�elseyrkande visat a� den skickat ut den ”
versionen av kallelse �ll medlemmarna som användes den 25.3.2022. Jag kräver a� mötet förklaras ogil�gt
av a� styrelsen inte följer sina egna regler.  

Bifogar bilaga.

Kökar 31.5.2022 

Thomas Dahlgren, sjökapten 

22730, Karlby, Kökar 

SCAN_20220531_…

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c8c5c6e732&attid=0.3.0.1&permmsgid=msg-f:1735177042193097538&th=1814965396552342&view=att&disp=inline


Besvär över  

Kökar kommunfullmäktiges beslut 18.3.2022 § 39 ”Kommunens energiprojekt Localres” 

Jag kräver att beslutet KF § 39 förkastas med nedanstående motivering.  

 

1. Allmänt 

- Kökar kommunfullmäktige upprepar fel i hela beslutsprocessen och struntar i ett beslut om 

verkställighetsförbud från ÅFD 2021.  

- Kökar kommuns beslutsfattande i så väl styrelse och fullmäktige har kommit in i en fas av kaos och 

fel 2021-2022 och beredningen av ”Kommunens energiprojekt Localres” är fortsättningsvis bristfällig 

och missvisande. Beslut tas om och om på grund av mängder av fel i beslutsprocessen. 

- Kökar kommunstyrelse har i sina beslut från 10.2 § 18 och 27.2. § 33 kommit fram till att 

kommunstyrelsens svar till domstolen på mitt besvär 46/2021 inte håller sig till sanningen. Redan 

detta torde vara information som direkt bör ha sänts till domstolen för att beaktas vid domstolens 

slutgiltiga beslut i frågan. Jag utgår från att domstolen är informerad.   

- Jag har utfört undersökningar under hösten 2021 - våren 2022 och kommit fram till att det finns en 

hel del brister i hela projektet Localres. Jag vet nu mycket mera om brister i beslutsfattande än jag 

visste 19.5.2021.  Dessa brister har jag sammanställt bl.a. i bilagorna 1-3.  

- Hela beredningen av projektet Localres är fortfarande fullt av bristfälliga dokument, saknade beslut 

och centrala bilagor på fel språk. Det är en ologisk helhet och med en okänd ansvarsfördelning utan 

avtal mellan centrala partners. 

-Hela projektet har visat sig baserar sig på en persons ansökningar inte på kommunens beslut att delta i 

projektet Localres. Kommunens styrelse eller fullmäktige har aldrig gett någon en fullmakt att ansöka 

om deltagande i Localres. 

 

2. Kommunens svar till ÅFD  2021 och saknade fullmakter om projektet Localres  

- Jag besvärade mig över KF beslut § 39 från 19.5.2021 sommaren 2021. Såväl fullmäktige som 

styrelsen nekade då till att några som helst fel begåtts i beslutet.  

- Nu 2022 har Kökar Kommunstyrelse erkänt att fel begicks av KF gällande beslutet 

19.5.2021.  

- Bevis på att KS nu erkänner att det svar som KS själv lämnade in till domstolen (sommaren 

2021) innehöll ”fel” finns i KS beslut 10.2 § 18 och 27.2. § 33 från 2022. Kommunen 

erkänner nu att jag har rätt och att Kommunstyrelsens svar 2021 är fel och därmed erkänner de 

såväl att KF beslut 19.5.2021 fattats på felaktiga grunder som att styrelsen själv inte höll sig 

till sanningen 2021. Ingen ny fakta har ju framkommit gällande mitt besvär 2021.  

 

- I min undersökning om hela Localres har det framkommit att fel har begåtts i 

ansökningsfasen av deltagandet i Localres. Det finns inga beslut i kommunens organ (nämnd, 

styrelse, fullmäktige) att kommunen skall ansöka/ delta i Localres.  

- Pleijel har ansökt ”som självutnämnd projektkoordinator ” om att Kökar kommun skall delta i 

projektet Localres utan fullmakt från Kökar kommuns nämnd, styrelse eller fullmäktige.  

o Pleijel har först i juni 2021 valts till projektkoordinator (vice projektledare) inte 2018 

eller 2019. Beslutet om anställningen från Juni 2021 är i samband med att kommunen 

sökt och anställt personal till projektet.  KS 16.6.2021 § 85.  

▪ OBS! Pleijel har lämnat in ansökningen om att Kökar kommun skall delta i 

Localres vid årsskiftet 2019/2020 till huvudpartern Cartif/ EU. Detta är ca 1,5 

år innan anställningen börjar! 

o Cartif har inte kunnat uppvisa att Pleijel skulle ha haft en fullmakt från kommunen att 

ansöka om att Kökar kommun skall delta i projektet. 

o Kommunen har däremot bestämt att kommunen INTE skall delta i Localres. Det finns 

ett beslut i NäringsTrafikInflyttnings-nämnden hösten 2019 att kommunen INTE 

skall ansöka om att delta i flera projekt (NTI § 57 28.10.2019). Detta NTI-beslut 

har inte återtagits i senare beslut 2019/2020. Vid den här tidpunkten stod alla EU-

projekt under NTI-nämnden i kommunen. 

o Pleijel har även ansökt om medel till projektet Localres från Landskapsregeringen 

utan fullmakt från Kökar kommun. Landskapsregeringen har erkänt att de inte 



kontrollerat om personen som sökt stödet har fullmakt att agera till förmån för Kökar 

kommun.  

 

 

3. Fel i beredningen av Localres, fel språk, budgetbrister och övriga oklarheter vid beslut 

18.3.2022 § 39 

 

- I mitt besvär 2021 påpekade jag bl.a. att projektmaterial felaktigt framlades till fullmäktige på 

engelska. Nu har Pleijel konstaterat att det är viktigt att översätta material till svenska och han 

säger sig själv ha översatt material. Men enbart valda delar är översatta av 

projektkoordinatorn/ d.v.s. vice projektledare (Pleijel).  

- Centrala delar som projektbudgeten är fortsättningsvis inte översatt. Ekonomin i ett 

miljonprojekt är ytterst centralt och Kökar KF måste få budgeter och kassa-analyser på 

svenska så att den förstår de ekonomiska konsekvenserna, behovet av lån och övrig säkerhet 

för kommunen.  

- De förevisade projektbudgeterna och projektkalkylerna håller inte. Det finns minst 4 olika 

totala summor och de innehåller delvis olika låneupptagningar. 

o Kassaflödet innehåller t.ex. märkliga oskäliga lönekostnader för 2021 (som dock i 

sin tur visar att projektet redan pågår och kommunen struntar i 

verkställighetsförbudet. Lönerna för 2021 är med helt klart fortsättningsvis med i 

kalkylerna).  

o Ett beslut i miljonklassen i kommunens fullmäktige måste basera sig på EN budget 

eller ett beslut om VILKEN av de förevisade budgeterna som man skall följa.  

o DET måste finnas ett tydligt beslut på vilken summa som skall lånas från bank, räntor 

och övriga lånevillkor. 

 

- KF kan inte fatta ett lagligt beslut på en bristfällig beredning och otydligheter i t.ex. budget 

(löner för 2021) och ospecifierade lån som skall upptas.  

- Projektet som helhet saknar även en riskanalys som absolut behövs för att se vilka risker 

kommunen utsätter sig för. Som huvudansvarig skall Kökar även ansvara för de övriga 

intressenternas agerande och åtagande. En enorm risk bara det! 

 

- KF hänvisar i sin beredningstext i § 39 till en beredning i ett KS möte § 33 (27.2). KS beslutet 

från möte 3 den 27.2. har INTE vunnit laga kraft, eftersom det inlämnats ett rättelseyrkande, 

på grund av fusk med protokollet.  

- KS beslut från möte KS 3 korrigerades vid möte KS 4 och sedan gjordes ännu ett beslut vid 

möte KS 5 om att fullmäktige måste göra om beslutet från 28.2. (Bilaga 3). Kaos i 

beslutsfattandet p.g.a. fel, fel, och fel. 

- Rättelseyrkandet gällande KS möte 3, 27.2 och KS möte 4, 28.2 har behandlats av styrelsen 

25.3.2022 och besvär är inlämnat på grund av att styrelsen inte godkänt rättelseyrkanden.  

- Även KS möte 6 är behäftat med fel och ett rättelseyrkande är inlämnat (KS nr 6 där mötet 

skulle bl.a. behandla ett rättelseyrkande på KS möte 4 på grund av fusk med protokollet – vad 

gör styrelsen då? Jo fuskar med kallelsen!). 

 

- KS styrelsen har själva (KS möte 5) granskat KF beslut från 28.2.2022 och kommit fram till 

att beslutet/beredningen/protokollet/ processen ( - ja något som inte uttalats) inte följde 

gällande lag.  

o Styrelsen krävde att KF beslutet från 28.2 tas upp på nytt på samma beredning – vilket 

gjordes av KF den 18.3.2022. (KS har inte på något sätt motiverat sitt beslut till 

fullmäktige – vilket är mycket märkligt).  

o Det är inlämnat ett rättelseyrkande även på detta KS beslut nr 5 då en person som 

jävade sig vid besluten om Localres 27.2.2022 inte jävade sig vid beslut om Localres 

10.3.2022.  

o En person kan inte samtidigt vara jävig och inte jävig i en sakfråga.  

 



- Jag förbehåller mig även rätten att åberopa övriga brister som jag redan påpekat i mitt besvär 

gällande beslutet 19.5.2021 (t.ex. jäv) och som kommunen inte ännu korrigerat. 

 

4.  Kommunen har brutit mot verkställighetsbeslutet 

- Projektet pågår för fullt i kulisserna. Följande bevis har jag tagit fram (bilaga 4). 

o Projektbudgeten (2022) innehåller fortsättningsvis löner för de anställda för 2021. 

Löner som kalkyleras 2022 för arbete som skett under verkställighetsförbudet 2021 är 

ett bevis för att arbete sker även om den fysiska utbetalningen inte skett.  

o Av de personer som kommunen anställde 16.6.2021 arbetade åtminstone 2 aktivt 

under 2021 (2022) 

▪ Projektledaren Eriksson har skapat en film och den är publicerad på flera 

ställen, bl.a. på kommunens hemsida (pärmblad) 

▪ Pleijel har arbetat med översättningar 

o Byggnadsnämnden tar upp projektet Localres 10.3.2022 (Det finns absolut inga som 

helst orsaker att ta upp ärenden i en byggnadsnämnd som inte skall genomföras). 

o En enkät med frågor som hör till projektet Localres har delats ut till alla hushåll på 

Kökar 2.3.2022.  

 

- Det bör påpekas att det är Kökar som projektägare och huvudansvarig för hela projektet 

Localres. Utan Kökar finns det inget projekt för Flexens eller VTT i Localres.  

o Dessa är underleverantörer till Kökar och kommer att stå i avtalsförhållande till Kökar 

kommun gällande projektresultat.  

o Kökar står ensam namngiven som ansvarig inför EU för projektansökan, ekonomisk 

resultatredovisning etc.  

o Därmed kan inte heller underleverantörer verkställa arbete i Kökars/Localres namn då 

verkställighetsförbudet gäller.  

- Kommunen har inte följt kravet på verkställighetsförbud enligt domstolens beslut sommaren 

2021 (beslut 46/2021) och därför kan man anta att det finns en extremt stor risk för att 

beteendet upprepas.  

 

 

5. Slutsatser och krav 

Jag kräver att beslutet om att Kökar kommun skall delta i projektet Localres från 18.3.2022 § 39 hävs 

på grund av att: 

a. Jag har funnit information om det finns brister i såväl ansökan till hela projektet 

som till ansökan om finansieringsbidrag.  

b. En privatperson har tagit sig friheten att lämna in ansökningar i Kökar kommuns 

namn. Det finns ingen tydlig fullmakt till förmån för Pleijel 2019-2020-2021 (eller 

någon annan för den delen). 

c. Det fortfarande finns grava brister i beredningen och projektdokumenten (bl.a. 

budget och kalkyler är klart bristfälliga och missvisande och på fel språk) 

d. Besluten i KF 18.3. § 39 grundar sig på KS:s beslut från 27.2 § 33 (28.2. § 39) och 

10.3. § 46 där besluten inte vunnit laga kraft. 

e. Därtill kräver jag verkställighetsförbud med vite på ca 10 % av projektsumman 

d.v.s. ca 120 000 euro eller så högt som domstolen anser vara skäligt. Kökar 

kommun har redan nu visat att den inte följer domstolens tidigare beslut om 

verkställighetsförbud. 

f. Jag kräver att kommunen ersätter mig för alla mina kostnader för besväret. 

 

 

TD 

Kökar 

  



Bilagor: 

1: Processkarta kommunens beslut 2019-2021 

2: Processkarta kommunens beslut 2018-2019 

3: Processkarta kommunens beslut 2022-> 

4: Brott mot verkställighetsförbudet 

 

 



Ämne: Besvär över kommunfullmäktigebeslut 18/3 2022 paragraf 39

 <dahlgren.thomas@gmail.com> tis 26 a
till FD Åland

Du visar ett bifogat meddelande. Kökar Kommun e-post kan inte verifiera
bifogade meddelanden.

Thomas Dahlgren

Thomas Dahlgren
Sjökapten
Karlby
22730 Kökar 

I bifogade besvär jämte bilagor finns mina motiveringar och krav.

Jag vill påpeka att Fullmäktiges beslut i paragraf 39 baserar sig på Kökar kommunstyrelses beslut paragraf 33
27/2 2022, paragraf 39 den 28/2, paragraf 36 den 10/3 2022 samt paragraf 56 den 25/3 2022.

Dessa beslut har inte vunnit laga kraft pga inlämnade rättelseyrkanden och avsaknad av besvärsanvisningar t
som framfört rättelseyrkandena.

Jag vill för säkerhets skull lämna in detta besvär trots att Styrelsens beredning, beslut och delgivning av sina b
så bristfälliga att Fullmäktiges beslut gällande paragraf 39 Inte ännu kan anses ha vunnit laga kraft eftersom
Styrelsens underlag till Fullmäktiges beslut inte heller vunnit laga kraft. 

Jag bifogar här dokumentationen kring mitt besvär gällande Fullmäktiges beslut gällande paragraf 39 den 18/3
Jag bifogar Inte i detta skede mina rättelseyrkanden gällande Styrelsens beslut men är givetvis villig att kompl
detta besvär på anmodan.

Jag önskar även att informationen här beaktas då mitt besvär gällande Kommunfullmäktigebeslutet 19/5 2021
avgöras.

Thomas Dahlgren

5 bilagor

Besvär över KF 1… Bilaga 2 Process… Bilaga 3 Process…

BIlaga 1 PRocess… Bilaga 4 Bevis på…

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c8c5c6e732&attid=0.11.0.1&permmsgid=msg-f:1735177042193097538&th=1814965396552342&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c8c5c6e732&attid=0.11.0.2&permmsgid=msg-f:1735177042193097538&th=1814965396552342&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c8c5c6e732&attid=0.11.0.3&permmsgid=msg-f:1735177042193097538&th=1814965396552342&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c8c5c6e732&attid=0.11.0.4&permmsgid=msg-f:1735177042193097538&th=1814965396552342&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c8c5c6e732&attid=0.11.0.5&permmsgid=msg-f:1735177042193097538&th=1814965396552342&view=att&disp=inline


































Bilaga 2 

Centrala delar av beslutsprocessen på Kökar 2019. LOCALRES 

Vänligen notera att kommunen beslutat att EU-projekten styrs, handleds och behandlas av NTI-

nämnden.  

 

*det framkom vid min undersökning att Pleijel inte använt bara 2000 euro på energifrågor inom 

projektet Coast4Us utan hela 15 000! (Ralf Stolt, Landskapsregeringens ekonomiska dokument om 

Coast4Us).  

NTI, KS, KF senhösten 2019

Inga beslut om NYA projekt

NTI 18.11.2019

Beslut
De tidigare projektens budgeter har översktridits. Fullmäktige 
tar beslut om de får fortsätta. INGENTING OM NYA PROJEKT!

NäringsTrafikInflyttningsnämnden (NTI) 28.10.2019

Beslut: Inga nya projekt påbörjas inom ramen för Coast4US

KS  29.8.2019

Beslut:
Inom ramen för Coast4Us får man med en budget på 2000 euro 

undersöka energifrågor *



Bilaga 3 

Centrala delar av beslutsprocessen på Kökar 2022 - LOCALRES 
Kaos råder i beslutsfattningen på Kökar. Kommunen tar sig inte tid att invänta att beslut vinner laga 
kraft. Kommunen brister i jäv, kallelser, ändrar i justerade protokoll och kallelser .... 

 

KF 28.2.2022 (fortsätter)

Beslut:
Mötet fortsatte efter ca 1 h... Beslöt efter 

omröstning att godta Localres. 
Notera vare sig KS mötets beslut från 27.2 

eller 28.2 har vunnit laga kraft...

KS 28.2.2022 (möte 4)

Beslut: 
Panikkorrigering av 

felen från 27.2

Rättelseyrkande inlämnat. Kalleslsen har inte gått ut i tid (KS beslöt 
10.2.2022 att kallelsen skall ut 4 dagar innan möte). Man kan inte 

enhälligt eller med personer man lyckas sammankalla till ett möte besluta 
om annat. Panikmöte. Beslutet har inte vunnit laga kraft då KF fortsätter 

sitt möte 28.2...

KF 28.2.2022 (börjar)

Beslut:
Mötet avbröts 5 min efter att det 

började och styrelsen kallades in för att 
rätta sina fel från 27.2

Jag TD Påpekande felet i KS 27.2 protokoll då KF mötet 
började 28.2 - Detta skapade panik och styrelsen 

tillkallades. KF-Mötet ajorerades för ca 1 h...

KS 27.2.2022 § 33 (möte 3)

Beslut:
Nytt beslut i KS nu med ny text om att KF beslut 
19.5.2021 var fel. KF skall behandla ärendet på  

nytt (Blomsterlund Jävar sig i KS)

Notera: Justerades direkt - men protokollet blev 
fel och ändrades av kommundirektören 28.2022... 

KF 23.2.2022 § 23

Beslut:
KF Ordförande konstaterade att p.g.a. 

rättelseyrkandet på KS § 18 kan 
ärendet inte tas upp till beslut 

Notera: man har så bråttom att man inte kan invänta att 
styrelsens beslut vinner laga akraft innan man kallar in 

nästa instans.

Inofficiellt möte för Localres-positiva KF-ledamöter...
Några dagar innan KF mötet 23.2 har de personer som "någon" tolkat som postitiva för Localres sammankallats för 
att ta del av ny information och t.ex en jurists åsikter... Då frågan ställdes varför inte hela fullmäktige fått kallelsen 
...fick vi inget svar... hemlighetsmakeriet fortsätter. Ledamöter som inte fått delta har frågat efter information på 

kommunkalsiet  och de nekas den.

KS  10.2.2022 § 18 (möte 2)

Beslut:
Kommunstyrelsen erkänner att fel begåtts av KF 

19.5.2021 vid beslut om Localres. KF skall behandla 
ärendet på nytt.

Rättelseyrkande: Jäv / Dahl (frun är 
anställd i Localres). Rättelseyrkandet 

godkändes 27.2.



 

Fortsättning följer ... Besvär inlämnas på Kommunstyrelsens beslut 25.3.2022 gällande § 56 avslag på mitt  
rättelseyrkande

KS 25.3.2022 § 56 (möte 6)

Beslut: xxxx

Rättelseyrkande inlämnat april 2022. Kommundirektören ändrar i felaktig 
kallelse UTAN att styrelseordförande skriver under ändringen eller att datum 

för mötet korrigerar så att kallelsen kommut itid. (detta sker genom en 
förändring av den publicerade kallelsen )

Varför rättelseyrkande på KS-mötena 2, 3, 4, 5?

KS 2 (10.2.2022): Jävig ledamot fattade beslut till fördel för sin fru

KS 3 (27.2.2022): Protokollet ändrades av kommundirektören EFTER justeringen

KS 4 (28.2.2022): Kallelsen skickades inte ut i tid

KS 5: Ledamot som jävade sig i beslut om Localres 10 dagar innan gjorde det inte nu (oklar JÄV-fråga)

KF 18.3.2022 § 39

Beslut: 
Beslut fattat trots att  underliggande beslut från KS (möte 

3,4,5) inte vunnit laga kraft
Rättelseyrkanden inlämnade på KS 

möten 3,4,5

KS  10.3.2022 § 46 (möte 5)

Beslut:

Kommunstyrelsen påpekar 
att KF måste fatta beslutet 
om Localres på nytt.  Inga 

orsaker anges.

Rättelseyrkande: Är Blomsterlund jävig eller inte? Han har själv jävat 
sig då det gäller ärendet Localres 28.2.2022 - Om han var jävig då hur 

skulle han INTE vara jävig 10 dagar senare? Rättelseyrkandet 
inlämnnat 25.3. Därmed har beslutet från KS 10.3.2022 § 46 inte 

vunnit laga kraft.
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Localres – Vad är demokratiskt försvarsbart och vad är lagligt? 

Den här sammanställningen gjord för att få svar på hur det kommer sig att de demokratiskt valda politikerna samt övriga 

av fullmäktige valda ledamöterna i olika organ i Kökar kommun har haft så lite och i början ingen information för sitt 

beslutsfattande om projektet Localres. De har inte ens tillfrågats. 

Därtill har ansvariga personer av någon orsak inte redovisat för sina planerade ansökningar och tillhörande 

dokumentation inom en rimlig tidsintervall utan hållit tyst innan man delgivit styrelsen och fullmäktigen information om 

projektet Localres.  

Ytterligare så lyfter Kökar kommun redan pengar från EU för Localres – trots att kommunen inte ens fattat beslut om att 

delta i projektet (rättsprocessen pågår). 

Den här listan nedan och informationssökningen är utförd 2021-2022 och den baserar sig bl.a. på: 

- Dokumenterad data från Kökar kommuns protokoll (nämnder, styrelse, fullmäktige)   rsamt diverse bilagor till 

protokoll 

- Ålands Landskapsregerings uppgifter och handlingar gällande ansökningen om bidrag för Localres  

- E-post med Cartif (Huvudpart – ordförande i projektet Localres, finns i Spanien) 

- Diskussioner med tidigare ledamöter som satt i styrelse och fullmäktige (-> 2019) 

- Internet – med sökorden Localres och Horizon (ex. https://energy-cities.eu/project/localres/, https://www.eurac.edu/en/institutes-

centers/institute-for-renewable-energy/projects/localres, https://www.cartif.es/en/localres-project-will-put-renewable-energy-into-the-hands-

of-communities-and-people/, https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr04-2020-enskild-i1.pdf, 

https://flexens.com/flexens-leads-the-way-as-four-energy-islands-including-kokar-transition-towards-local-renewable-energy-communities/) 

- Kommunkansliet, bokföringen, ekonomens uppgifter 

- Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2020 

  

Bilaga 1
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LOCALRES KÖKAR KOMMUN 2019  

 
Slutsats och frågor efter genomgång av data från år 2019:  

- Projektet Coast4Us verkar ha dryftat en ide’ om Kökars energi 

- Ingen kommunal nämnd, styrelsen eller fullmäktige vet något som helst om något energiprojekt vid namn LOCALRES 

- C. Pleijel har lämnat in en ansökan om att få delta i EU:s Horizon projekt ”LOCALRES” utan Kökar kommuns beslut eller 

fullmakt 

- Arbetade Pleijel helt ensam eller tillsammans med någon ”osynlig” i styrelse, fullmäktige eller en tjänsteman? 

År 2019

•En ide' kläcks troligen inom projektet Coast4us - det finns mötesanteckningar " Anteckningar från ett energimöte"  7.10 2019 där man 
diskuterat energifrågor inom Kökar kommun.

•Inga anteckningar om att mötets tankar frågor och beslut på något sätt skall föras till beslutsfattandet i kommunen eller att det kan hittas i 
kommunens officiella dokument eller att man planerat att delge nämnder, styrelser eller fullmäktige några tankar om detta.

2019

•Beslut om att kommunen ansöker om deltagande borde rimligtvis finnas 2019 innan ansökan skickas in i kommunens namn. 
•Det verkar inte finns några som helst diskussioner, underlag eller beslut i nämnder styrelse eller fullmäktige om ett nytt projekt kallat 
”LocalRes”

2019-

(2020)

•Det går inte att hitta ett beslut i Byggnadstekniska nämnden, NTI- nämnden, styrelsen eller fullmäktige om att etablera en arbetsgrupp för 
någon form av energiprojekt. Det finna inga utredningar presentationer protokoll eller föredragningar för de här organen. 

•En eventuell ”inofficiell arbetsgrupp” som inte rapporterar till kommunens organ har inte befogenheter att agera i kommunens namn. Det 
går inte att hitta i kommunens dokument en officiell arbetsgrupp för ett ev. ENERGIPROJEKT.

höst 2019

•Kökar kommunfullmäktige är ytterst kritisk mot de pågående EU-projekten och stoppar dem.

•Detta har ingenting att göra med Localres.

höst

2019

•C. Pleijel har lämnat in ansökan i kommunens namn till ordförandepart CARTIF. Lämnade han samtidigt in en fullmakt på att han får ansöka 
om att delta i projektet ni kommunenes namn?

•Jag, Thomas Dahlgren har inte tillgång  till de dokument som Pleijel sänt till Cartif (de är begärda därifrån) 
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LOCALRES KÖKAR KOMMUN 2020 

 
Slutsats och frågor efter år 2020 

- Pleijel har utnämnt sig själv till projektkoordinator 

- Kökar kommun har fortfarande inte behandlat ett ev. energiprojekt på någon som helst nivå som är protokollfört. 

- Styrelsen eller fullmäktige har inte ens diskuterat officiellt om projektet som nu redan kommit så långt att det blivit godkänt i EU. 

- Ansökan är gjord till både EU och LR utan Kökar kommuns styrelses eller fullmäktiges vetskap och även utan deras beredning 

eller behandling samt utan att det tagits beslut om deltagande.  

- Ingen fullmakt eller rätt att agera i kommunens namn har getts någon som helst i ärendet.  

- Arbetar Pleijel fortsättningsvis helt ensam eller tillsammans med någon i styrelse, fullmäktige eller en tjänsteman?  

- När delger Pleijel beslutet om att EU godkänt hans personliga ansökan i Kökar kommuns namn och till vem skickar Pleijel informationen? 

30.1. 
2020

•Ansökan inlämnad av CARTIF till EU (Kökar finns på s. 38->39+106). 

•För Kökar står det: ”Person in charge of the proposal”= C. Pleijel (position in organisation = Coordinator)

vår 
2020

•EU underkände ansökan och hela projektet kom på en väntelista.

21.4.20
20    

§ 44

•(NTI-nämnden har haft ett INFORMELLT MÖTE och sedan ansökt i styrelsen om att få arvoden för att arbeta med: ”trafik, inflyttning och 
marknadsföring” (ingen Energigrupp noterad i denna nämnd år 2019, 2020, 2021)). Denna information är enbart ett konstaterande.

7.12.20
20

•EU godkände ansökan från väntelistan. 

•En Grant Agreement Preparation Phase pågick några månader- därefter offentliggjordes projektet LOCALRES och Kökars del som en av 21 
parter.

•Godkännandet delges Pleijel (?),Vem delger han informationen i kommunen?

?
•Någon (Pleijel?) har ansökt om förhandsbesked från LR 

?
•Någon (Pleijel?) har fått förhandsbesked från LR
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LOCALRES KÖKAR KOMMUN 2021

 

12.1.202
1

§ 7

•Kökar kommunstyrelse - Rubrik: Utnämning av personer som kan underteckna elektronisk gör utnämningar for LocalRES-projektet.

•Beslut: Plejel får underteckna elektroniskt vissa avtal (som inte medför kostnader)

•Nu först har styrelsen fått vetskap om projektet - detta är den första beredningen och behandlingen av Localres i styrelsen.

17.2.202
1

§17

•Kökar kommun styrelse - Rubrik: Information om kommunens energiprojekt LocalRES

•Beslut: information till kännedom och ärendet bordläggs

24.2.202
1

§14

•Kökar kommun fullmäktige -Rubrik: Diskussion om kommunens energiprojekt Localres

•Inga beslut men följande notering: Det framkom under m|tet att fullmäktiges ledamöter anser att de inte har fått tillräcklig information om
projektet. (OBS! Localres är för första gången upptagen som ärende i fullmäktige)

•OBS! Mötet kallades INFORMATIONSMÖTE, inga protokolljusterare finns.

10.3.202
1

§ 36

•Kökar kommunstyrelse - Rubrik: Information om kommunens energiprojekt LocalRES

•Beslut: fortsatt bordläggning, ytterligare information väntas den 18 mars

7.4.2021
•Kökar kommunstyrelse håller möte men tar inte upp Localres-ärendet som är bordlagt xxxx

5.5.2021

§67

•Kökar kommunstyrelse - Rubrik: Information om kommunens energiprojekt LocalRES

•Beslut: KD föreslår inför fullmäktige att Kökar kommuns tecknar avtal om genomförande av projektet under förutsättning att landskaps-
regeringen beviljar medel i enlighet med förhandsbeskedet. KS Beslut: Förslaget godkänns

6.5.2021

•Kökar kommun (un dertecknat av Pleijel, står det i ansökan) lämnar in en officiell ansökan till LR ( OBS! detta innan styrelsens beslut vunnit 
laga kraft och innan fullmäktiges avgörande möte och behandling). Styrelsen har inte gett Pleijel uppdraget att ansöka  medel från LR 
5.5.2021 eller tidigare. Hur kan en LR godkänna en ansökan utan en fullmakt eller ett kommunalt beslut?
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Maj 

2021

•På basen av styrelsens beslut 5.5 lediganslås 3 projekttjänster på AMS (styrelsens beslut har ännu inte vunnit laga kraft och fullmäktige har 
ännu inte behandlat ärendet)

18.5.

2021

•LR godkänner Kökars ansökan gällande bidrag för Localres och skickar beslutet elektroniskt (inte underskrivet)  till kommunen

•Beslutet mottages av någon - Pleijel (?)

19.5.2021

§39

•Kökar kommun fullmäktige - Rubrik: Information om kommunens energiprojekt LocalRES

•Beslut: Förslaget godkänns med 5 ja röster mot 3 nej röster ...Thomas Dahlgren, Mats Carlström och Gerry Allgode anmälde avvikande 
åsikt till protokollet. (OBS! detta är det FÖRSTA fullmäktigemötet där ärendet behandlades., man får inte verställa som inte vunnit laga 
kraft. (det första mötet i feb var ett informationsmöte)

21.5.2021

•Kökar kommun lyfter Localres förskottsbidrag från EU:S Horizon-program på ca 140 000 euro (Pleijel)

•Detta trots att Fullmäktiges beslut 19.5. 2021:

•inte var enhälligt och avvikande åsikt har skrivits in i protokollet av flera ledamöter

•Fullmäktiges beslut inte har vunnit laga kraft.. man får inte verkställa beslut som inte vunnit laga kraft.

16.6.2021

§ 85

•Kökar kommun styrelse Rubrik: Anställning av projektledare, biträdande projektledare (koordinator) och projektekonom för Localres

•3 personer anställs till projektet LOCALRES, Eriksson = projektledare, Dahl = projektekonom samt Pleijel anställs nu av kommunen som 
projektkoordinator (han utnämnde sig själv redan 2019)

•Ingen hänsyn tas till att fullmäktiges beslut inte vunnit laga kraft. Man får inte verkställa beslut som inte vunnit laga kraft.

Juni 2021

•Besvär lämnas in till domstol  av mig Thomas Dahlgren gällande beslut KF 19.5.2021 § 39
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Slutsatser efter år 2021 

- Styrelsen ger Pleijel fullmakt i Januari 2021 att signera elektroniskt – med löfte om att det inte förpliktar kommunen till något (detta visar 

att styrelsen är skeptisk mot projektet).  

- Styrelsen bordlägger ärendet ”själva beslutet om att delta i projektet” i flera månader våren 2021 vilket visar på brister i beredningen – 

det finns inte tillräckliga underlag för beslut och det visar klart på att ledamöterna inte är övertygade. 

- Fullmäktige konstaterar att de inte har tillräckligt med information i februari 2021 – sedan tar det ända till slutet av Maj 2021 innan 

beredningen tillför mera information. Eftersom projekttexten med beskrivning av insatser och resultat skrivits 2019, alltså ~2 år innan och 

inget ändrats efter detta kunde man rimligtvis ha kunnat inskaffa information i en snabbare och effektivare takt.  

29.6.2021

§ 93

•Kökar kommunstyrelse - Rubrik: Bemötande av besvär till Ålands förvaltningsdomstol

•" Ålands förvaltningsdomstol har begärt utlåtande från Kökars kommun gällande ett besvär inlämnat av Thomas Dahlgren. Kommunens 
utlåtande skall vara förvaltningsdomstolen tillhanda senast den 01.07.2021 KS Bilaga §93a begäran om utlåtande KS Bilaga §93b förslag 
till utlåtande KD föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till utlåtande i enlighet med bilagan, yrkar på att förvaltningsrätten 
avslår begäran om verkställighetsförbud och övriga punkter i det inlämnade besväret. Beslutet förklaras omedelbart justerat." (kopierat 
från protokollet)

•Beslut: Förslaget godkänns? (kopierat från protokollet. Men vad betyder det? Blev det eller blev det inte godkänt) 

sommaren 

2021

•Domstolen meddelar kommunen om verkställighetsförbud

hösten

2021

•Inga beslut om Localres i kommunens styrelse eller fullmäktige om LOCALRES

2021->

•Hur är det möjligt att Kökar står som full projektpartner på mängder av Internetsidor som kopplas till projektet Localres? Kökar kommun 
har INTE ännu beslutat att vi skall gå med i och med att besvär mot beslutet föreligger och vi väntar på förvaltningsdomstolens beslut. All 
sådan information bör omedelbart tas bort.
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- Vid mötet i Maj godkände styrelsen (enhälligt) och sedan fullmäktige projektet efter röstning (med ledamöters avvikande åsikter i 

protokollet). 

- Besvär på fullmäktiges beslut på grund av olika fel och brister är inlämnad i Juni 2021. 

▪ Ex. Om Pleijel utnämnt sig själv till projektkoordinator redan 2019 är jävfrågan helt onödig (han ÄR jävig) och 

kommunens arbetsansökan där man söker en koordinator är en naiv formalitet och en tydlig ”efterkonstruktion”. 

- Beslutet i fullmäktige att delta i Localres har fortfarande i skrivande stund feb 2022 inte vunnit laga kraft! Vi har inget aktivt EU-

projekt i kommunen 

- Styrelsen och fullmäktige har inte i god tid haft tillgång till den information som tydligen har funnits länge – Men hemliga dokument, 

ansökningar utan fullmakter och självutnämningar hör inte till den demokratiska processen. Fanns det även någon hemlig grupp som fått 

tillgång till information och i så fall på vems initiativ och vilka är dessa personer?  

- Det är i en demokratiskt styrd kommun självklart att man öppet delger styrelsen och fullmäktige fakta från början alltså i detta fall från 

2019. 

- Om man har eller vill ha en arbetsgrupp vars resultat skall leda till beslut i kommunen så skall den arbeta öppet och ingå i den 

organisationsstruktur som kommunen har.  

- Kommunen har nu ”anställt personal” som inte har jobb – även om de inte får lön. – Vilket slöseri med tid och resurser för alla parter.  

 

Kommunens 3 projekt (Coast4Us, BW och Localres) – Beslutsfattandet och processer 

Var klämmer skon? Hur gick beslutsprocessen till i de tidigare projekten? Enligt de personer jag har talat med har det gått hett till i såväl nämnd, 

styrelse och fullmäktige (2017 - 2019) då de tidigare projekten aktivt behandlades. Var någon alls nöjd? 

 

Enligt den information som revisorerna skrivit i verksamhetsberättelsen för 2020 har de tidigare projekten gått med förlust (55 000 i 

verksamhetsberättelsen för år 2020 och ca 27 000 enligt slutresultatet i Central Baltic/EMS år 2021). Vår redan överskuldbelagda kommun 

belastas med ytterligare skulder från projekt som inte helt lyckades i sina uppgifter. De projekten var ”små” jämfört med Localres som med 

motsvarande förluster (-27 000 euro) kan ligga mellan -160 000 - 300 000 euro! 

 

Om det gjordes fel i processerna vid de tidigare projekten så visar sammanställningen ovan att kommunen inte lärt sig någonting. 

Har något överhuvudtaget gått rätt till i denna ovan beskrivna process i kommunen – NEJ!  

 

En självutnämnd koordinator Pleijel skriver på för Kökar kommun utan någon som helst fullmakt eller beslut. Vi skall inte riskera kommunens 

kapital, humanresurser eller något annat utan en demokratisk beslutsfattning som öppet och rättvist ger alla politiker möjlighet att ta del av 

sakfrågan samt skaffa sig information och fatta rätt beslut.  
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Hur kan en person: 

- Fritt referera till att hen representerar Kökar kommun och kommunen ”vill” delta i ett EU-projekt?  

- Ansöka om bidrag till ett projekt som definitivt inte är beslutat att man skall gå med i? 

- Agera helt utan fullmakter och ansöka om pengar från LR och lyfta pengar från EU? 

Om flera personer känt till detta: 

- På vilka grunder har DE valts ut? VILKA är det? 

- Varför detta hemlighetsmakeri 2019-2020? 

 

Lite mera avslutande tankar och frågor: 

- Kan det ha någon påverkan att Kökar kommuns fullmäktige hösten 2019 var ytterst kritisk mot alla EU projekt och att de båda 

pågående projekten avbröts hösten 2019 på grund av att fullmäktige enhälligt misstrodde EU-projekt?  

- Sedan var det val hösten 2019. Varför litade tydligen inte Pleijel på den nyvalda styrelsen och fullmäktigen 2020-> och/eller är det 

här eventuella hemliga grupper ”utanför kommunalt beslutsfattande” dyker upp?  

- Det verkar extremt osannolikt att EN person har gjort alla dessa ansökningar utan något som helst samarbete med kommunala 

tjänstemän eller förtroendevalda. Varför i hela fridens dagar skulle en person göra så mycket arbete om det inte sonderats och 

konstaterats att det finns ett intresse i kommunen för projektet. Vem visste? 

- Hur kan EU ha godkänt Kökars ansökan utan att den som ansöker uppvisar en fullmakt eller ett beslut om att Kökar kommun skall 

söka till projektet och delta? 

- Hur kan landskapsregeringen ha gett förhandsbesked och godkänt en bidragsanhållan utan att ha haft tillgång till ett beslut från 

kommunen och utan att någon uppvisat en fullmakt med rätt att representera kommunen? 

- Hur kan EU:s Horizon program betala ut förskott när kommunen inte ens ännu beslutat om att delta i Localres? 

- Hur mycket arbetstid har vi i kommunen, EU och LR slösat på detta tills dags dato? 

- Miljonprojekt i en överskuldsatt mikrokommun kräver tid och eftertanke samt massvis med information och presentationer på 

SVENSKA för beslutsfattare.  

- Det behövs en ytterst grundlig genomgång av själva behovet fakta resurser riskanalyser och kassaflödesanalyser. Fattar man beslut 

utan tillräckligt med information finns det risk för skada som aldrig kan repareras.  

- En kommun måste fatta beslut och skriva protokoll (”eventuella diskussioner i korridorer är inte beslut”) 

- Hur många ordinarie lagligt sammankallade protokollförda möten i enligt  med mötesformalia där detta enorma ärendet behandlats 

har Kökar haft (styrelse och fullmäktige): år 2019 = 0 + 0 st, år 2020 = 0 + 0 st, År 2021 2+1 st. 

- Var inte oroliga bevismaterial finns. 

 

Rättsliga påföljder? 

Kökar 2022 , Thomas Dahlgren 
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Bevis på brott mot verkställighetsförbud mars 2022 

 

Kökar kommun har inte brytt sig om det verkställighetsförbud som Ålandsförvaltningsdomstol 

fastslagit i sitt beslut 46/2021. 

I beslutet kan enbart temporära avtalsarrangemang tillåtna. 

 

1. Kökar har anställt Rolf Eriksson som projektledare för och han är aktivt verksam och arbetar 

bevisligen för projektet bl.a. på denna film som producerats för projektet Localres. Filmen är 

publicerad på följande ställen (det kan finnas flera. Några print screen i slutet):  

a. Kökar kommuns hemsida En magisk övärld längst ut i havet (kokar.ax) OBS. Borttaget 

i april 2022 

b. Rolf från Kökar om LocalRES | Smart Energy Åland (denna fanns tidigare även på 

Kökars hemsida) 

c. Projektkoordinator/ Vice projektledare Pleijel har delvis översatt handlingar som 

kommit styrelse/ fullmäktige till hand i feb 2022.  

d. Enkätundersökning till alla hushåll på Kökar om LOCALRES 2.3.2022 (mera info finns 

på en privat sida på facebook: Kökarforum 

e. Inte enbart kommunens styrelse och fullmäktige behandlar Localres utan operativa 

beslut på nämnd nivå har tagits 10.3.2022. 

 

2. Inget av ovanstående gäller temporära avtalsarrangemang. De är alla bevis på att projektet 

pågår för fullt. 

3. Bildbevis på följande sidor. 

 

Thomas Dahlgren 

Kökar 
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Bilder, länkar och övriga bildbevis: 

 

 
Notera att filmen är publicerad i oktober 2021 = arbetet med den har gjorts före. 

 

Byggnadsnämnden tar upp Localres till behandling innan beslut från KF 18.3.2022 vunnit laga 

kraft. Projektledaren Eriksson deltar i möten och informerar aktivt.  

 
 

Rolf från Kökar om LocalRES | Smart Energy Åland 

 
 

Projektenkät utdelad i alla postlådor på Kökar 2.3.2022. 
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Påminnelse från projektet På KÖKARFORUM (en sida på FB som kommunen använder för att 

förmedla information om t.ex. fullmäktigemöten). Styrelsen ordförande Lottas Eriksson och 

viceordförande Kent Finneman tar aktivt del och ”hejar” på. Kommunens styrelse som är 

huvudansvarig för projekten är fullt medveten om att projektet pågår för fullt.  

 


