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 T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T   

UTFÄRDAT AV KOMMUNDIREKTÖREN  

I JOMALA KOMMUN 

 

 
Datum: 23.6.2022                 Paragraf 117/2022 

 

 

Ärende: Direktköp av mobiltelefoner  

 

Redogörelse för ärende:  

Kommunen har upphandlat växelsystem från 1.9.2022. För att ta i bruk det nya systemet behöver 

kommunen 38 mobiltelefoner med 4 gb ram, 64 gb lagring och Android 12. Telefonerna behöver 

beställas tämligen omgående då de behöver vara på plats i god tid före 1.9.2022 för distribuering 

internt, installation av sim-kort och mjukvara, användas vid skolning, etc. 

 

Motiveringar:  

I enlighet med kommunens upphandlingsdirektiv (fastställda av kommunstyrelsen 29.10.2018) kapitel 

4.2.2 får kommunen göra direktköp under vissa premisser. I det aktuella fallet rör det sig om i 

sammanhanget ringa värde (under 6000 euro ex moms) och tiden för att genomföra en offentlig 

upphandling finns inte. Offert har begärts av två stora företag som levererar mobiltelefoner. En har 

svarat, och det med ett pris som är lägre än butikens gängse pris för samma mobiltelefon. 

 

Beslut:  

Jomala kommun gör ett direktköp av 38 st. mobiltelefoner Samsung Galaxy A13 (Android 12, 4 GB 

RAM, 64 GB lagring) av Multitronic Oy för 148, 56  euro styck, totalt 5 645,28 (ex moms). 

 

Myndighetens underskrift: 

 

 

 

 

 

Kommundirektör   Christian Dreyer 
 
Anvisning för rättelseyrkande 

Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är 

ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.  

Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 

av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  

Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfåendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses 

ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den 

sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats har 

publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på www.jomala.ax.  

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på 

(varför beslutet ska ändras).  

 

Rättelseyrkandet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

eller 

info@jomala.ax 

 

Beslutets delgivning 

Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 23.6.2022. 

 

http://www.jomala.ax/

