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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 15 
Tecknande av stödavtal för kollektivtrafik år 2016-2017 
gällande linje 8 
ÅLR 2015/11028 
154 I1 

Beslut 
Beslöts att utnyttja optionen (Stödavtal för den regionala 
kollektivtrafiken) med Stadsbussen i Mariehamn Ab efter 
överenskommelse enligt punkt 3 i avtalet om två (2) års förlängning, så 
att avtalet för den regionala busstrafiken på Åland gäller till 31.12.2019. 
 
Kostnaden påförs anslag 74700, Understöd för övrig trafik. 
 
Motivering 
Landskapsregeringen anser att busstrafiken den närmaste tiden ska 
fortsätta i befintlig omfattning och att den ska kunna upprätthållas på ett 
tillfredställande sätt. Trafiken behövs t.ex. för att passagerarna ska kunna 
ta sig till och från arbete och skola. Målsättningen är att kommande avtal 
anpassas till den i beredningsfas varande nya kollektivtrafiklagen.  
 
Landskapsregeringen är nöjd med det nuvarande stödavtalet och 
entreprenören där kostnaderna dessutom är förutsägbara. Det är därför 
mest ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen istället för 
att göra en ny upphandling på den gamla lagen. 
 
Bakgrund 
Ålands landskapsregering har 18.11.2015 tecknat avtal med Stadsbussen 
i Mariehamn Ab och avtalet möjliggör, enligt avtalets punkt 3 och efter 
överenskommelse, en två (2) års förlängning, vilket ska deklareras senast 
sex (6) månader före avtalets utgång. 
 

Nr 16 
Tecknande av stödavtal för kollektivtrafik år 2016-2017 
gällande linjerna 2, 3 och 4 
ÅLR 2015/11029 
155 I1 

Beslut 
Beslöts att utnyttja optionen (Stödavtal för den regionala 



 2 (2) 
kollektivtrafiken) med Viking Line Buss Ab efter överenskommelse 
enligt punkt 3 i avtalet om två (2) års förlängning, så att avtalet för den 
regionala busstrafiken på Åland gäller till 31.12.2019. 
 
Kostnaden påförs anslag 74700, Understöd för övrig trafik. 
 
Motivering 
Landskapsregeringen anser att busstrafiken den närmaste tiden ska 
fortsätta i befintlig omfattning och att den ska kunna upprätthållas på ett 
tillfredställande sätt. Trafiken behövs t.ex. för att passagerarna ska kunna 
ta sig till och från arbete och skola. Målsättningen är att kommande avtal 
anpassas till den i beredningsfas varande nya kollektivtrafiklagen.  
 
Landskapsregeringen är nöjd med det nuvarande stödavtalet och 
entreprenören där kostnaderna dessutom är förutsägbara. Det är därför 
mest ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen istället för 
att göra en ny upphandling på den gamla lagen. 
 
Bakgrund 
Ålands landskapsregering har 18.11.2015 tecknat avtal med Viking Line 
Buss Ab och avtalet möjliggör, enligt avtalets punkt 3 och efter 
överenskommelse, en två (2) års förlängning, vilket ska deklareras senast 
sex (6) månader före avtalets utgång. 

 
Nr 17 
Tecknande av stödavtal för kollektivtrafik år 2016-2017 
gällande linjerna 1, 5, 6, 7A och 7B 
ÅLR 2015/11030 
156 I1 

Beslut 
Beslöts att utnyttja optionen (Stödavtal för den regionala 
kollektivtrafiken) med Williams Buss Ab efter överenskommelse enligt 
punkt 3 i avtalet om två (2) års förlängning, så att avtalet för den 
regionala busstrafiken på Åland gäller till 31.12.2019. 
 
Kostnaden påförs anslag 74700, Understöd för övrig trafik. 
 
Motivering 
Landskapsregeringen anser att busstrafiken den närmaste tiden ska 
fortsätta i befintlig omfattning och att den ska kunna upprätthållas på ett 
tillfredställande sätt. Trafiken behövs t.ex. för att passagerarna ska kunna 
ta sig till och från arbete och skola. Målsättningen är att kommande avtal 
anpassas till den i beredningsfas varande nya kollektivtrafiklagen. 
 
Landskapsregeringen är nöjd med det nuvarande stödavtalet och 
entreprenören där kostnaderna dessutom är förutsägbara. Det är därför 
mest ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen istället för 
att göra en ny upphandling på den gamla lagen. 
 
Bakgrund 
Ålands landskapsregering har 18.11.2015 tecknat avtal med Williams 
Buss Ab och avtalet möjliggör, enligt avtalets punkt 3 och efter 
överenskommelse, en två (2) års förlängning, vilket ska deklareras senast 
sex (6) månader före avtalets utgång. 

 


