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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 11 
Regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden 
ÅLR 2018/2022 

Landskapsregeringen beslöt den 8 mars 2018 att fastställa beslut gällande 
vissa upphandlingar.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att en korrigering angående 5§ är 
nödvändig och beslutar att ändra beslutet enligt bilaga 1, F118P08. 
 
Beslutet träder ikraft den 1 maj 2018. 
 
Rättelsen är beaktad i det beslut som publiceras i ÅFS 2018/16. 

___________________________________ 



ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2018 Nr 16

Nr 16

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om ändring av 5 § Ålands landskapsregerings beslut om vissa upphandlingar

Utfärdat i Mariehamn den 19 april 2018

Mariehamn den 19 april 2018

KATRIN SJÖGREN
lantråd

M a t s   P e r ä m a a
föredragande minister

 Landskapsregeringen har med stöd av 32 § 
landskapslagen (2012:69) om landskapets fi-
nansförvaltning beslutat att ändra 5 § Ålands 
landskapsregerings beslut (2018:13) gällande 
vissa upphandlingar, som följer:

5 §
Direktupphandling

 Med undantag av vad som i övrigt föreskrivs 
i detta beslut kan upphandling göras som di-
rektupphandling hos en viss leverantör om

1) värdet av upphandlingen beräknas vara
av ringa värde, dock ej högre än 50.000 euro 
exklusive moms, eller

2)  varan eller tjänsten inte kan fås på annat
håll, eller

3) upphandlingen är av brådskande karaktär 
som inte beror på upphandlande enhetens för-
summelse eller

4) det vid öppet eller selektivt förfarande
inte har lämnats in några lämpliga anbud och 
de ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändrats väsentligt.

___________

 Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2018 och 
tillämpas på upphandlingar som påbörjas den 
1 maj 2018 eller därefter. 

___________

Bilaga 1, F118P08




