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

UTFÄRDAT AV TEKNISKA CHEFEN I JOMALA KOMMUN 

 

 

Datum:14.10.2021    Paragraf 10/2021 

 

Ärende: Kommunalgården, ombyggnad till handikapptoalett 

 

Redogörelse för ärende:  

 

Ombyggnation av två toaletter till en handikapptoalett vid Kommunalgården 

 

Anbudsförfrågan har 2021-09-27 genomförts som ett öppet förfarande. 

 

Motiveringar: 

I enlighet med 61 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun fastställd av kommunfullmäktige 

den 8 december 2020 § har tekniska chefen beslutanderätt om anskaffningar och ingående av 

avtal inom bestämda gränser och inom ramen för fastställda anslag till ett belopp 

understigande 50 000 euro exklusive moms. Upphandlingen har i enlighet med 4.2.1 punkten 

i upphandlingsdirektiven för Jomala kommun antagna av kommunstyrelsen den 29 oktober 

2018 § 233, genomförts som ett öppet förfarande. 

 

Vid öppningstillfället 2021-10-11 konstaterades att en (1) entreprenörer inlämnat anbud före 

anbudstidens utgång 2021-10-11. De inlämnade anbuden är godkända. 

Anbudet om 32 200 euro exklusive moms är det godkända anbudet med det lägsta priset. 

Protokoll från öppningstillfället bifogas (Bilaga). Anbudet överstiger investeringsanslaget 

86115 Kommunalgården, fastighetsförbättring om 30 000 euro upptaget i budget 2021. 

Överskridningen om 2 200 euro exklusive moms anses kostnadsmässigt vara så låg att 

resultatet av ny upphandling inte skulle kunna sänka kostnaden.  

 

Beslut: Anbudet givet av Scandibygg Ab antas och anbudsgivaren utses till entreprenör för 

projektet.  

 

Bilaga. 

- Öppningsprotokoll 2021-10-11                      

 

 

 

Myndighetens underskrift 

 

 

 

 

Teknisk chef   Magnus Nordin 
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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 15.10.2021. 

Beslutet har den 14.10.2021 skickats till Scandibygg Ab 

 

 

 

http://www.jomala.ax/

