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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 25 
november 2020 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  15:40-15:50. 

Paragrafer 

310 

Justeringsdag  

25 november 2020 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Erik Pelling, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Lars Niska, sekreterare 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-11-25 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Protokoll 2020-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Caroline Hoffstedt (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 

Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans 

Stefan Hanna (-), närvarar på distans 
Simon Alm (-), närvarar på distans 

Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (S), närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 

Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 
Maria Patel (S), närvarar på distans 

Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 

Karolin Lundström (V), närvarar på distans 

Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lena Grapp, stadsjurist. Lars Niska, kommunsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Isabelle Waldenvik, 
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kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Annica Nordin Söderberg (S), 
Ida Harju Håkansson (S), Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony (V), 
Nathalie Berggren (L), Joakim Holmertz (C), Stina Bergström (MP), Pia Agestedt (MP), 

politiska sekreterare. 
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§ 310  

Ny upphandling av operatör och 
leveransplaneringstjänst till Uppsala 
bygglogistikcenter 

KSN-2020-02585 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandling av 
operatör och leveransplaneringstjänst för Uppsala bygglogistikcenter, 

2. att delegera till stadsbyggnadsdirektören att underteckna tilldelningsbeslut 

och kontrakt, samt 

3. att föreslå att föreslå Uppsala Stadshus AB uppmana alla kommunala bolag till 
att ansluta sig till och använda Bygglogistikcenter i samtliga byggprojekt, samt 

4. att beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för operatör samt leveransplaneringstjänst till Uppsala 

bygglogistikcenter (BLC) löper ut 2021-02-28. Avtalen är utformade och anpassade för 
en större volym än vad som visat sig nödvändigt under de senaste åren. Därför finns 

det behov av att genomföra en ny upphandling av operatörstjänsten och 
leveransplaneringtjänsten kopplade till BLC. Förslaget är att operatör och 

leveransplaneringstjänst för Uppsala bygglogistikcenter upphandlas i ett gemensamt 
avtal med planerad driftstart 2021-03-01. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 11 november 2020 § 94 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2020 

• Bilaga 1 Utkast till upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att genomföra en utvärdering av bygglogistikcenter och att berörda byggföretag inom 
ramen för den utvärderingen får en möjlighet att inkomma med förbättringsförslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
I samband med att kommunen startade Uppsala bygglogistikcenter fanns många 

invändningar mot en liknande lösning. I ärendet anges enbart att höga fasta kostnader i 
förhållande till hur mycket tjänsten nyttjas som förbättringsbehov. Det är min övertygelse 

att verksamheten kan förbättras även på andra sätt om en utvärdering genomförs och 
att berörda byggföretag får en möjlighet att inkomma med förbättringsförslag. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi yrkade i MEX på att KS ska uppmuntra USAB att uppmuntra kommunens bolag att 

använda sig av bygglogistikcentret, och tycker det är bra vi kunde enas om detta. 
Kommunen bör själva använda sig av detta när vi kräver att andra ska göra det. 

 


