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 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
 
Begäran om särskilt igångsättningsbeslut för stadshusprojektet 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
  
att medge fastighetsägarnämnden ett särskilt igångsättningsbeslut innebärande rätt att 
ianspråkta investeringsmedel för genomförande av stadshusprojektet. 
 
Ärendet 
 
Fastighetsnämnden har ett uppdrag att ta fram ett förslag till om- och tillbyggnad av 
stadshuset.  Genom beslut i fastighetsnämnden har arbete med förstudie och förprojektering 
påbörjats. Nämnden har genom beslutet dels disponerat investeringsmedel från nämndens 
anslag för 2011 dels från de investeringsmedel för 2012 som särskilt har avsatts för 
stadshusprojektet. Disposition av de medel som finns avsatta för stadshusprojektet förutsätter 
ett särskilt medgivande, ingångsättningsbeslut, från kommunstyrelsen enligt IVE 2012-2015. 
 
Föredragning 
Stadshuset i Uppsala uppfördes under tidigt 1960-tal och stod färdigt 1963. På fastigheten 
finns en outnyttjad byggrätt. Åtgärderna på fastigheten handlar dels om att utnyttja del av den 
återstående byggrätten dels om åtgärder i den befintliga byggnaden. Den nuvarande 
byggnaden är i behov av renovering vilket även ska ge möjlighet att få en effektivare 
lokalanvändning. 
 
De åtgärder som nu är aktuella är dels en påbyggnad av Kungsgatuvingen dels renovering av 
befintliga lokaler. I ett senare skede, koordinerat med hyreskontraktet för Lokföraren, 
planeras för en mer omfattande tillbyggnad då utrymme skapas för att samla flera kontor och 
förvaltningar i stadshuset. 
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Fastighetsägarnämnden föreslås få tillstånd att fortsätta sitt arbete med förstudie och 
förprojektering vilket innebär att nämnden ianspråktar delar av de investeringsmedel som 
anvisats för projektet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt IVE 2012-2015 finns totalt 175 mnkr anslaget för stadshusprojektet med en fördelning 
om 75 mnkr för 2012, 95 mnkr för 2013 samt 5 mnkr för 2014. De kostnader som 
investeringsåtgärderna ger upphov till ska täckas genom den hyra som hyresgästerna erlägger. 
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