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Avtal med Upplands lokaltrafik AB om att driva frågan avseende 
statlig medfinansiering av Bussterminalen Uppsala resecentrum  
 
Förslag till beslut 
att godkänna avtal med Upplands lokaltrafik enligt bilaga i föredragningen 
 
 
Ärendet 
Frågan om statlig medfinansiering av Bussterminalen Uppsala resecentrum har varit föremål 
för ett flertal prövningar och den är ännu inte slutligt avgjord. Ett avtal har upprättats som 
innebär att UL fortsätter att rättsligt driva frågan om statlig medfinansiering. 
 
Föredragning 
Den 4 juli 2003 beslutade Banverket om principgodkännande av omfattning och utformning 
för statlig medfinansiering av Uppsala Resecentrum inklusive en bussterminal. Till följd av 
bristande handläggning hos Banverket, sedermera Trafikverket, har frågan om statlig 
medfinansiering av Bussterminalen därefter varit föremål för ett flertal prövningar och den är 
ännu inte slutligt avgjord.   
 
Då den initiala ansökan om statlig medfinansiering av bussterminalen gjordes var Upplands 
lokaltrafik AB (UL) i egenskap av trafikhuvudman enda behörig aktör att ansöka om sådan 
finansiering. Bussterminalen är numera färdigställd och det är kommunen som stått för dess 
totala finansiering. Allt sedan ansökan ingavs har kommunen och UL haft en muntlig 
överenskommelse om att UL ska driva ansökningsprocessen om statlig medfinansiering för 
kommunens räkning. Landstinget i Uppsala län är idag regional trafikmyndighet och 
Upplands Lokatrafik (UL) är helägt av Landstinget i Uppsala län. 
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Avtalet (bilaga) innebär att UL fortsätter att rättsligt driva frågan om statlig medfinansiering 
av bussterminalen. UL ska vidta nödvändiga åtgärder för att iaktta kommunens intresse av att 
erhålla statlig medfinansiering av bussterminalen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avtalet innebär att kommunen står för ULs kostnader för att driva frågan. Dessa täcks inom 
gatu- och samhällsmiljönämndens budget.  
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