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Plats och tid Digitalt möte via Zoom som utgår från Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den 
2 mars 2021 kl 08:15-14:51 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
Monica Fahlén (S) 
Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Erik Hultin (C)  
Anders Gäfvert (M) 
Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Glenn Sehlin (SD) tjänstgörande för Lennart Bergström (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Ann Kristine Elfvendal (S) 
Lennart Molin (S) 
Elin Sandin (V) 
Nissreen Khaie (KD) 
Karl Rönnkvist (C) 
Ulrika Sundgren (C) 
Olle Löfgren (L) 
Gabriel Hjelm (M) 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Johan Lindén, ekonomichef, Anna Bostedt, kanslichef, 
Jeanette George, kommunsekreterare. 
 

Justerare Glenn Sehlin (SD) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 53 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Glenn Sehlin    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(5) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-02 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-02 Datum då anslaget tas ned 2021-03-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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Ärendelista 

§ 53 Dnr 2021-000105 1.1.2.1  
Upphandling av telefon och tillhörande produkter & tjänster ............... 4 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(5) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2021-000105 1.1.2.1 

Upphandling av telefon och tillhörande produkter & 
tjänster 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

att delegera beslut om tilldelning i Upphandling av telefoner och tillhörande 

produkter & tjänster till kommunstyrelsens ordförande, samt 

att anse paragrafen omedelbart justerad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är besluten  gällande 

”Antagande och förkastande av anbud vid kontraktstilldelning över 10 

miljoner kronor inom kommunstyrelsens ansvarsområde och 

kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar” delegerat 

till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Det har genomförts en länsgemensam upphandling kring telefoner och 

tillhörande produkter och tjänster. Avtalstiden är 4 år och det beräknade 

upphandlingsvärdet är 11,2 miljoner kronor för hela kontraktstiden.  

Sekretess råder fortfarande i upphandlingen och förslag till tilldelningsbeslut 

finns framtaget och respektive kommun har nu att ta beslut om tilldelning så 

snart som möjligt.  

Utifrån rådande smittläge i samhället så har kommunstyrelsen planerat för 

digitalt sammanträde och då får inte sekretessärenden behandlas (i enlighet 

med Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder),  utifrån det 

föreslås beslutanderätten delegeras till kommunstyrelsens ordförande för att 

undvika att behöva kalla alla ledamöter till ett fysiskt möte.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Tilldelningsbeslut Upphandling av telefon och tillhörande produkter & 

tjänster 

______  

 


