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Plats och tid KS-salen, tisdagen den 15 juni 2021 kl 14:15-14:45 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Övriga närvarande Anna Bostedt, kanslichef, Johan Bölenius, upphandlingscontroller och Jeanette 
George, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 137-138 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-15 Datum då anslaget tas ned 2021-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 137 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Christina Lindberg (C) till justerare dagens protokoll.  

______  
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§ 138 Dnr 2021-000280 2.5.1.0 

Beslut upphandling Fordon 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens presidium beslutar på delegation av kommunstyrelsen 

att på delegation besluta att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-

30 med förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, 

tilldela Auto 7H Centrum AB, med organisationsnummer 559042-1334, som 

leverantör av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032, 

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Berners Person - och Transportbilar AB, med organisationsnummer 556026- 

6008, som leverantör av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-

2020-032, 

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Bilbolaget Nord AB, med organisationsnummer 556052-5692, som 

leverantör av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032, 

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Bilcenter i Sundsvall AB, med organisationsnummer 556513-4052, som 

leverantör av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032, 

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Carstedts Bil Aktiebolag, med organisationsnummer 556062-4032, som 

leverantör av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032, 

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Dahlboms Bil AB, med organisationsnummer 556198-8469, som leverantör 

av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032, 

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Landrins Bil AB, med organisationsnummer 556077-5776, som leverantör 

av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032,  

att för perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med 

förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-09-30, tilldela 

Mobility Motors Sweden AB, med organisationsnummer 556686-4301, som 
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leverantör av Personbilar och Lätta lastbilar med löpnummer UH-2020-032, 

samt 

att uppdra till ordförande att underteckna avtalet.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Carl Fredrik Edgren (V) och 

Christina Lindberg (C). 

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har genomfört en länsgemensam upphandling gällande 

personbilar och lätta lastbilar, Fordon 2021. Deltagande kommuner är 

Kramfors, Timrå, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik plus många av 

kommunernas bolag. Region Västernorrland (RVN) har även varit en 

deltagande myndighet.  

Avtalstiden är 4 år och det beräknade upphandlingsvärdet för länet totalt är 

200 miljoner kronor för hela kontraktstiden. Härnösands kommuns 

uppskattade volym är beräknat till 60 personbilar och 10 lätta lastbilar till ett 

värde av ca 30 miljoner. 

Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling eftersom det 

totala kontraktsvärdet överstiger tröskelvärdet för när en direktivstyrd 

upphandling ska genomföras.  

En upphandlingsgrupp på över 20 personer bestående av fordonsansvariga 

från deltagande kommuner, upphandlare från RVN, Ånge och Örnsköldsvik, 

miljökontrollers från RVN och Härnösand har deltagit i 

anbudsbedömningen.  

Utvärderingen har gjorts på ett medelpris av offererade fordon. De tilltänkta 

leverantörerna kommer ej att rangordnas i avtalet. Avrop av personbilar sker 

genom en fördelningsnyckel med hjälp av en Livscykelkostnadskalkyl 

(LCC-kalkyl) där förutsättningar såsom t.ex. bränsletillgång i området, antal 

mil fordonet uppskattas köra anges. Lätta lastbilar avropas genom en förnyad 

konkurrensutsättning som skickas till alla antagna leverantörer.  
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Socialt perspektiv  

De deltagande myndigheterna och bolagen kommer kunna avropa vanliga 

eller specialanpassade fordon som gör det möjligt att nyttja dem inom ett 

stort antal verksamhetsområden. Många av dessa kan också drivas på 

förnyelsebara drivmedel.  

Ekologiskt perspektiv  

De deltagande myndigheterna och bolagen kommer med hjälp av sina 

riktlinjer och policys kunna avropa fordon som driver miljöarbetet i regionen 

framåt tack vare det stora utbudet av miljöfordon som leverantörerna 

offererat.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  

De deltagande myndigheterna och bolagen kommer kunna avropa fordon 

som drivs med fordonsgas från Hemabs biogasproduktion. Då fordonsgas är 

ett drivmedel som en stor del av Härnösands kommuns samt RVN:s fordon 

drivs med så kommer ekonomin påverkas positivt på både kort och lång sikt.      

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-11      

______  

 


