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Kommunstyrelsen 

Organisation av projektet Uppsala resecentrum från 2012 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att projektet Uppsala resecentrum organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen  
 
att uppdra till befintliga styrgrupper att fullfölja arbetet enligt den modell och 
delegationsordning som gällt under projekttiden 
 
Ärende 
Fastighetsnämnden har med anledning av omorganisation av samhällsbyggnadsverksamheten 
och nämndernas förändrade roller från och med 1/1 2012 inkommit med skrivelse av den 1 
december 2012 angående organisatorisk placering av projektet Uppsala resecentrum. Bilaga 
1. Projektet avslutas till halvårsskiftet 2012. Fastighetsnämnden föreslår att nuvarande 
organisation av projektet får vara kvar under kommunstyrelsens ledning under återstående 
projekttid. 
 
Projektet är organiserat i en intern styrgrupp bestående av ordförande och vice ordförande 
från fastighetsnämnden och gatu- och trafiknämnden med fastighetsnämndens ordförande som 
ordförande i styrgruppen. Dessa kommer efter årsskiftet att återfinnas i fastighetsägar-
nämnden, med ett förändrat mandat i förhållande till fastighetsnämnden, samt gatu- och 
samhällsutvecklingsnämnden. 
 
En extern styrgrupp består av Trafikverket, Jernhusen AB och Uppsala kommun, där 
kommunen representeras av tidigare fastighetsdirektören samt ekonomidirektören. Tidigare 
fastighetsdirektören är ordförande i externa styrgruppen. 
 
En projektledare, finansierad inom ramen för investeringsobjektet, finns på fastighetskontoret 
med placering efter årsskiftet på kontoret för samhällsutveckling. 
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De uppdrag som återstår inom projektets ram är dels av ekonomisk karaktär och dels 
färdigställande av markentreprenad inom östra delarna , slutbesiktning och framtagande av 
underlag för utvärdering av projektet. 
 
Projektet bygger på ramavtal och exploateringsavtal varför det bör följa ansvaret för 
exploateringsfrågor, dvs kommunstyrelsens ansvar från och med årsskiftet.  
Fastighetsnämndens motiv till att föreslå bibehållen organisation och bemanning av projektet 
även under kommunstyrelsen är den korta återstående tiden och den uppbyggda kompetensen 
och erfarenheten. 
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