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Plats och tid Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den 7 januari 2020 kl 08.50-09.20 
Ajournering kl.09.08-09.16 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
Susanne Forsberg (S) tjänstgörande ersättare för Monica Fahlén (S) 
Ann Kristine Elfvendal (S) tjänstgörande ersättare för Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Lennart Molin (S) tjänstgörande ersättare för Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) 
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande ersättare för Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Glenn Sehlin (SD) tjänstgörande ersättare för Lennart Bergström (SD) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Mohamed Abdulwahab (MP) 
Karin Högberg (KD) 
Ulla Bylund (KD) 
Leif Jonsson (M) 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, t.f. ekonomichef, Petra Norberg, t.f. 
kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare, Niklas Hälldahl, teknikchef, Johan 
Bölenius, upphandlingscontroller, Mathias Rönnkvist, teknisk handläggare 
 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, direktjustering  
 

Underskrifter         Sekreterare 
 

Paragrafer § 19 
 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 
 

Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-01-07 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-07 Datum då anslaget tas ned 2020-01-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine 
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§ 19 Dnr 2019-000571 1.1.2.1 

Beslut om tilldelning av parkentreprenad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att för perioden 2020-06-01 till och med 2025-05-31 med option om två år, 
längst till och med 2027-05-31, tilldela Höga kusten Skog & Fastighet AB, 
med organisationsnummer 556925-5788 som leverantör av skötsel av park, 
naturmark, lekplatser, gång – och cykelvägar samt planteringar,  
att uppdra till upphandlingschef att underteckna tilldelningsbeslut för 
Upphandling -2019-045, samt  
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Lotta Visén (S), Anders Gäfvert 
(M), Michael Möller Christensen (V), Björn Nordling (S), Leif Jonsson (M), 
Ann Kristine Elfvendal (S) och Susanne Forsberg (S). 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.   

Bakgrund 
Härnösands kommun har genomfört en upphandling av parkentreprenad. 
Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling eftersom det 
totala värdet överstiger tröskelvärdet för när en direktivstyrd upphandling 
ska genomföras. 
Härnösands kommun har sedan 1994 lagt ut skötsel av park och naturmark, 
gång – och cykelvägar samt planteringar på entreprenad. 2020 -05-31 går 
nuvarande avtal med Svensk markservice ut.  
Under 2019 har Samhällsförvaltningen, på uppdrag av samhällsnämnden 
med stöd av referensgrupp ur samhällsnämnden, utarbetat ett nytt 
förfrågningsunderlag som utannonserats. Upphandlingen annonserades 4 
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november 2019 och sista dag för inlämnande av anbud var den 12 december 
2019. 
Efter kvalificering och utvärdering av inkomna anbud har en anbudsgivare 
erbjudit det mest ekonomiska fördelaktiga anbudet, grundat på bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet  och föreslås bli tilldelad 
parkentreprenaden. 
Utvärderingen har utförts av utsedda personer från Samhällsförvaltningen 
tillsammans med upphandlingsenheten. 
Det totala kontraktsvärdet för upphandling av parkentreprenad för fem års 
kontraktsperiod uppgår till cirka 30 miljoner kronor. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Upphandlingen säkerställer korrekt förfarande och prisbild.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 
Utvärderingsprotokoll för angiven upphandling    
______  
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