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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 2

Rätt att underteckna anslutningsavtal till
bygglogistikcenter

KSN-2019-03752

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavdelningschefen för mark-och exploatering har rätt att teckna
anslutningsavtal till bygglogistikcenter, samt

2. attdärmed upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 35, om att ge
avdelningschefen för gata, park, natur inom stadsbyggnadsförvaltningen rätt att
teckna anslutningsavtal till bygglogistikcenter.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Verksamhetsansvaret för stadsbyggnadsförvaltningens bygglogistikcenter förs över till
mark-och exploateringsavdelningen vid årsskiftet 2019–2020. Den chef som övertar
verksamhetsansvaret föreslås i linje med detta överta rätten att teckna anslutningsavtal till
centret för kommunstyrelsens räkning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019
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Rätt att underteckna anslutningsavtal till 
bygglogistikcenter  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avdelningschefen för mark- och exploatering har rätt att teckna 

anslutningsavtal till bygglogistikcenter, samt 
 

2. att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 35, om att 
ge avdelningschefen för gata, park, natur inom stadsbyggnadsförvaltningen 

motsvarande rätt. 

 

Ärendet 

Verksamhetsansvaret för stadsbyggnadsförvaltningens bygglogistikcenter förs över till 
mark- och exploateringsavdelningen vid årsskiftet 2019–2020. Den chef som övertar 

verksamhetsansvaret föreslås i linje med detta överta rätten att teckna 
anslutningsavtal till centret för kommunstyrelsens räkning.   

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. Barn-, jämställdhets- och 
näringslivsperspektivet är inte relevant i ärendet. 

Föredragning 

Bygglogistikcentret togs i drift under våren 2018 med syftet att reducera antalet 
citynära byggtransporter och minimera byggtrafiken inom och i direkt anslutning till 
byggområdena. Verksamheten drivs av kommunen och består av en 

samlastningscentral och en leveransplaneringstjänst till olika byggen i staden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-12-13 KSN-2019-03752 

  
Handläggare:  

Catharina Danckwardt-Lillieström 
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Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018, § 35, att ge avdelningschefen för gata, 
park, natur inom stadsbyggnadsförvaltningen rätten att teckna anslutningsavtal till 
bygglogistikcenter mellan Uppsala kommun och byggherrar. Syftet var att underlätta 

hanteringen av anslutningsavtalen till bygglogistikcenter. Rätt att teckna avtal för 
kommunstyrelsens räkning regleras annars i arbetsordningen i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Rätten att teckna anslutningsavtal föreslås övergå till den avdelningschef som kommer 
att ansvara för verksamheten från 1 januari 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i föreliggande beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 december 2019 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson  Mats Norrbom 
Stadsdirektör   Stadsbyggnadsdirektör 
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