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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 84 
Avtal gällande tillgänglighetsgranskning av webbplatser 
ÅLR 2019/7490 
Avtal 

Konstaterades att enligt landskapslag (2019:7) om tillgängliga 
webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen måste 
webbplatser som tillhandahålls av landskaps- och kommunalförvaltningen 
tillgänglighetsgranskas och ett tillgänglighetsutlåtande måste finnas 
publicerat på varje webbplats. 
 
Gällande webbplatser som offentliggjorts efter lagens ikraftträdande den 1 
maj 2019 tillämpas bestämmelserna från och med den 23 september 2019. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande tillgänglighetsgranskning 
inklusive tillgänglighetsutlåtande gällande webbplatserna kris.ax, val.ax, 
visavagen.ax samt visitkastelholm.ax. 
 
Kostnaden om 3.515 euro per webbplats, totalt 14.060 euro, belastar 
budgetmoment 39000. 
 

Nr 85 
Projektavtal för flytt av filserver till egen server 
ÅLR 2019/7491 
Avtal 

Konstaterades att Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har behov 
att en separat krypterad filserver i Ådas driftsmiljö. 

 
Beslöts att teckna avtal med Åda Ab gällande uppbyggnad av ny virtuell 
krypterad filserver samt flytt av data denna.  
 
Kostnaden om 13.030 euro belastar budgetmoment 39000. 
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Nr 86 
Avtal gällande webbplats för alarmcentralen.ax 
ÅLR 2019/7492 
Avtal 

Konstaterades att den nuvarande webbplatsen alarmcentralen.ax är 
baserad på en föråldrad teknisk plattform.  
  
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av hemsidan 
alarmcentralen.ax. 
  
Initialkostnaden om 7.290 euro, inkluderat kostnaden för 
tillgänglighetsgranskning och tillgänglighetsutlåtande, samt den årliga 
driftskostnaden om 650 euro belastar budgetmoment 39000. 

 
Nr 87 
Projektavtal för gemensam övervakning 
ÅLR 2019/7493 
Avtal 

Konstaterades att Åda avser konsolidera de lösningar som idag används 
för övervakning av kundernas IT-driftsmiljö, såväl tekniskt som 
licensmässigt. Avsikten är även att modernisera lösningen samt utveckla 
och utöka övervakningen. Projektet ingår som delprojekt i det IT-
samordningsprojekt som landskapsregeringen driver tillsammans med 
Åda Ab. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande lösning för gemensam 
övervakning. 
 
Kostnaden om 45.000 belastar budgetmoment 39000. 
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