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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 117 
Avtal gällande anslutning till e-tjänstplattform 
ÅLR 2018/10355 

Konstaterades att Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 
(AMS) har behov att ansluta sig till den e-tjänstplattform som utvecklats 
inom ramen för Åda. Anslutningen behövs för utvecklande av digitalt 
formulär för ansökan om studiestöd. 
 
Beslöts teckna avtal med AMS samt Åda Ab gällande anslutning av AMS 
till e-tjänsteplattformen samt utvecklande av ett digitalt formulär för 
ansökan om studiestöd. 
 
Kostnaden om 1.900 euro belastar budgetmoment 39000. 
 

Nr 118 
Projektavtal gällande förstudie för förnyande av  
nuvarande studiestödssystem 
ÅLR 2018/10356 

Konstaterades att nuvarande system för hantering av studiestöd är i behov 
av förnyelse. 
  
Beslöts teckna avtal med Ålands arbetsmarknads- och 
studieservicemyndighet samt Åda Ab gällande en förstudie för förnyande 
av nuvarande studiestödssystem.  
 
Kostnaden om 9.500 euro belastar budgetmoment 39000. 
 

Nr 119 
Projektavtal gällande förstudie för idrottsportal 
ÅLR 2018/10357 

Konstaterades att rådet för idrott, motion och hälsa föreslår en portal i syfte 
att samla all tillgänglig information på idrotts- och motionsområdet.  
  
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande en förstudie för idrottsportal. 
 
Kostnaden om 2.800 euro belastar budgetmoment 51500. 
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Nr 120 
Projektavtal gällande lösning för insamling av biblioteksstatistik 
ÅLR 2018/10359 

Konstaterades insamlandet av biblioteksstatistik idag innebär ett 
omfattande manuellt arbete och att kulturbyrån därför föreslår att en 
lösning för detta baserat på den e-tjänstplattform som utvecklats inom 
ramen för Åda byggs upp. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande byggande av formulär för 
inhämtande av biblioteksstatistik samt lösning för att utgående från detta 
skapa sammanställda data. 
 
Kostnaden om 4.845 euro belastar budgetmoment 39000. 
 

Nr 121 
Projektavtal gällande förstudie för e-tjänstportal 
ÅLR 2018/10360 

Konstaterades att det i projektet Å-KaPA, som är ett projekt för att ta fram 
förutsättningar för användning av de tjänster som ingår i den nationella 
servicearkitekturen även ingår att ta fram en samlad portal för Ålands e-
tjänster. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förstudie för e-tjänstportal. 
 
Kostnaden om 9.400 euro belastar budgetmoment 39000. 
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