
Österås 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:20 Dnr. KS 2015/0225 

° "o 
Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade 
stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2014 godkänns. 

2. Notera samtiiga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 

3. Med åberopande av revisorernas uttalande notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte 
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser; Syskonen August och Viktora Johanssons fond, 
Östra Ryds magasinfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, Österåkers skolors samfond 
och Ljusterö skolors elevers fond. 

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under året. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:9. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande 
1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2014 godkänns. 
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 
3. Med åberopande av revisorernas uttalande notera att förvaltaren, i samtliga stiftelser, inte 
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förtroendevalda revisorer 
- Ekonomienheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ekonomienheten 
Marie Jansson 

2015-06-01 Dnr KS 2015/0225-042 

Till Kommunfullmäktige 

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av 
Österåkers kommun förvaltade stiftelser 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2014, godkänns. 
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser til1 protokollet. 
3. Med åberopande av revisorernas uttalanden notera att förvaltaren, i 

samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Bakgrund 
Österåkers kommun förvaltar sex sdftelser; Syskonen August och Viktoria 
Johanssons fond, Östra Ryds magasinfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, 
Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond. 

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under 
året. 

I bokslutet för 2014 har kommunen tagit ut en förvaltningsavgift motsvarande 
1 200 ler för Syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en avgift om 
800 kr. 

Bilaga 1 - Samtliga stiftelsers revisionsberättelser. 
Bilaga 2 - Förvaltade sdftelsers egna kapital och möjlighet dll utdelning 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

"18 
Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 



Ekonomienheten 
Marie Jansson 

Bilaga 2 
1(2) 

2015-06-01 
Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning 

Stiftelsens namn 
Ingående balans 
2014-01-01 Intäkter*) Kostnader**) 

Utgående 
balans 201412-
31 

Syskonen August och Viktoria 1 764 817 0 4 403 1 760 414 
Johanssons fond 
Östra Ryds Magasinfond 47 526 0 4 500 43 027 

Alma Karlssons fond 84 686 0 4 448 80 238 

Social samfond 107 740 0 4416 103 324 

Österåkers skolors samfond 21 398 0 4 533 16 865 

Ljusterö skolors elevers fond 51 000 0 4 495 46 504 

Summa 2 077 167 0 26 794 2 050 373 

Intäkter* 
Avkastning på kapital: 0 kr 

Kostnader** 
Utdelningar: 0 kr 
Förvaltningsavgifter: 26 794 kr 
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Ekonomienheten 
Marie Jansson 

Bilaga 2 
2(2) 

2015-06-01 

Stiftelsens namn 
Summa att utdela 

2014 Utdelat 2014 Avkastning 2014 Årets resultat * Kapitalisering 

Fritt eget 
kapital 
2014 ** 

Beslutande 
nämnd 

Syskonen August och Viktoria -8 198 0 0 -4 403 0 -12 601 VON 
Johanssons fond 
Östra Ryds Magasinfond 2 366 0 0 -4 500 0 -2 134 SN 

Alma Karlssons fond 8 573 0 0 -4 448 0 4 125 VON 

Social samfond 565 0 0 -4 416 0 -3 851 SN 

Österåkers skolors samfond 687 0 0 -4 533 0 -3 846 KUN 

Ljusterö skolors elevers fond 6 161 0 0 -4 495 0 1 666 KUN 

Summa 10 154 0 0 -26 794 0 

* Årets resultat innebär avkastning 2014 minus kostnader 
** Fritt eget kapital består av beloppet ingående balans + årets resultat. 

Anm. 
Utdelningen är begränsat av fritt eget kapital 
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Stiftelsen: Sociala samfonden 
Organisationsnummer: 802403-4111 

Årsredovisning for år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för stiftelse Sociala samfonden framgår att den årliga 
avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till 
behövande inom kommunen. Vård- och omsorgsnämnden (VON) är 
beslutsfattande. 

Ingen utdelning har skett under året. 

0 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Sociala samfonden 

Org.nr: 802403-4111 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 2,20 

Summa intäkter 0,00 2,20 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 415,87 947,98 

Summa kostnader 4 415,87 947,98 

Förvaltningsresultat -4 415,87 -945,78 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 448,67 

Årets resultat -4 415,87 -497,11 

.2(0 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Sociala samfonden 

Org.nr: 802403-4111 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 108 685,68 108 685,68 

Summa anläggningstillgångar 108 685,68 108 685,68 
Övriga fordringar 68,00 68,00 
Kassa och bank 2,20 2,20 
Summa omsättningstillgångar 70,20 70,20 
Summa tillgångar 108 755,88 108 755,88 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 107 174,98 107 174,98 
Fritt eget kapital -3 850,95 564,92 
Summa eget kapital 2 103 324,03 107 739,90 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 431,85 868,00 
Skatteskuld 0,00 147,98 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 5 431,85 1 015,98 

Summa eget kapital och skulder 108 755,88 108 755,88 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

3( s) 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultatoch eventuella nedskrivningar/återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 108 685,68 116 837,01 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -8151,33 
Utgående restvärde 108 685,68 108 685,68 
Utgående marknadsvärde 121 922,12 114 304,89 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 107 174,98 564,92 
Redovisat resultat -4 415,87 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 107 174,98 -3 850,95 

Summa Eget kapital 103 324,03 

1 ($) 



Stiftelsen: Sociala Samfonden 
Organisationsnummer: 802403-4111 

Österåker 2015-04-27 

Michaela Fletcher ö.j^an 
Kommunstyrelsens ordförande 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Min revisionsberättelse a från standardutformningen och har 
lämnats 2015-06" o 

Birgitra Halling 
Förtroendevald revisor i 

Ses) 



Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond 

Org nr 802403-4111 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond för år 2014. Det är förvaltaren som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen och balansräkningen redovisar stiftelsen ett 
negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015- 0'J '9.0; / 

Birgitta Halling ' / 
Förtroendevald revisor / 
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Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 
Organisationsnummer: 802403-4103 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons 
fond framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel 
tillförts kapitalet, får användas för åldringsvård inom förutvarande 
Ljusterö kommun. Vård- och omsorgsnämnden (VON) är 
beslutsfattande. 

Ingen utdelning har skett under året 
dÖ 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Org.nr: 802403-4103 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,06 39,22 

Summa intäkter 0,06 39,22 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 

Summa kostnader 

Förvaltningsresultat 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 

Årets resultat 

4 402,99 3 642,78 

4 402,99 3 642,78 

-4 402,93 -3 603,56 

0,00 9 230,02 

-4 402,93 5 626,46 
£ 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Org.nr: 802403-4103 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 1 768 420,53 1 768 420,53 

Summa anläggningstillgångar 
Övriga fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 
Summa tillgångar 
Eget kapital och skulder 

1 768 420,53 
0,00 

39,28 
39,28 

1 768 459,81 

1 768 420,53 
1 297,00 

39,22 
1 336,22 

1 769 756,75 

Eget kapital 
Bundet kapital 
Fritt eget kapital 
Summa eget kapital 2 

1 773 015,08 
-12 601,04 

1 760 414,04 

1 773 015,08 
-8 198,11 

1 764 816,97 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Skatteskuld 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 

8 045,77 
0,00 
0,00 

8 045,77 

2 497,00 
2 442,78 

0,00 
4 939,78 

Summa eget kapital och skulder 1 768 459,81 1 769 756,75 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
é 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Org.nr: 802403-4103 

Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 2014 2013 

Ingående anskaffningsvärde 1 768 420,53 1 911 590,51 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttringar 0,00 -143 169,98 
Utgående restvärde 1 768 420,53 1 768 420,53 
Utgående marknadsvärde 2 001 506,09 1 876 459,73 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 1 773 015,08 -8 198,11 
Redovisat resultat -4 402,93 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 1 773 015,08 -12 601,04 

Summa Eget kapital 1 760 414,04 

£ 
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Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Organisationsnummer: 802403-4103 

Österåker 2015-04-27 

Michaela Fletcher ^rman 
Kommunstyrelsens ordförande 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har 
lämnats 2015-OS'l 2.. 

/ / /' 

Ella Bladh 
Auktoriserad revisor 

Jan/Vinberg 
Förtroendevald revisor1 
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Revisionsberättelse 
Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen Johanssons fond, org.nr 802403-4103 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Syskonen 
Johanssons fond för år 2014. 

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen 
Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den 
auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
förvaltarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Syskonen Johanssons fond 
för år 2014. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är 
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande. Vi har även granskat om förvaltaren på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisni ngslagen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Anmärkning 
Som framgår av årsredovisningen och balansräkningen redovisar 
stiftelsen ett negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015-05-12 

jAVinberg 
irtroendevald revisor 

Ella Bladh 
Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen: Östra Ryds Magasinfond 
Organisationsnummer: 802403-4095 

Årsredovisning for år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

Urkund saknas för stiftelsen Östra Ryds Magasinfond. Beslut om 
utdelning från stiftelsen tas av Vård- och omsorgsnämnden i samband 
med utdelning ur stiftelsen sociala samfonden. Tillämpning sker i 
enlighet med sociala samfonden. 

Ingen utdelning har skett under året 

i (5) 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Östra Ryds magasinfond 

Org.nr: 802403-4095 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 0,05 

Summa intäkter 0,00 0,05 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 499,68 864,17 

Summa kostnader 4 499,68 864,17 

Förvaltningsresultat -4 499,68 -864,12 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 125,21 

Årets resultat -4 499,68 -738,91 

.3 (5 ) 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Östra Ryds magasinfond 

Org.nr: 802403-4095 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 48 390,39 48 390,39 

Summa anläggningstillgångar 48 390,39 48 390,39 
Övriga fordringar 1,00 0,05 
Kassa och bank 0,05 
Summa omsättningstillgångar 1,05 0,05 
Summa tillgångar 48 391,44 48 390,44 

Eget kapital och skulder 
* 

Eget kapital 
Bundet kapital 
Fritt eget kapital 
Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 364,85 800,00 
Skatteskuld 0,°° 64,17 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 0,00 0,00 
Summa kortfristiga skulder 5 364,85 864,17 

Summa eget kapital och skulder 48 391,44 48 390,44 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

45 160,21 45 160,21 
-2 133,62 2 366,06 

2 43 026,59 47 526,27 

3(i 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Långfristiga värdepappersinnehav 

Not 1 ingående anskaffningsvärde 48 390,39 50 665,18 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -2 274,79 
Utgående restvärde 48 390,39 48 390,39 
Utgående marknadsvärde 54 283,67 50 892,24 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 45 160,21 2 366,06 
Redovisat resultat -4 499,68 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 45 160,21 -2 133,62 

Summa Eget kapital 43 026,59 

1(S) 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond 

Org nr 802403-4095 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond för år 2014. Det är förvaltaren som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och arman information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen och balansräkningen redovisar stiftelsen ett 
negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015 - Ö S -1 *1 

Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 



Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 
Organisationsnummer: 802403-4129 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för Stiftelsen Österåkers skolors samfond framgår att den 
årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får 
användas för avskedsgåva till elever i årskurs nio. 

Ingen utdelning har skett under året 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 

Org.nr: 802403-4129 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 0,33 

Summa intäkter 0,00 0,33 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 532,81 831,04 

Summa kostnader 4 532,81 831,04 

Förvaltningsresultat -4 532,81 -830,71 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 125,21 

Årets resultat -4 532,81 -705,50 

.2(5^ 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 

Org.nr: 802403-4129 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 22 228,88 22 228,88 

Summa anläggningstillgångar 22 228,88 22 228,88 
Kassa och bank 0,33 0,33 
Summa omsättningstillgångar 0,33 0,33 
Summa tillgångar 22 229,21 22 229,21 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 20 711,17 20 711,17 
Fritt eget kapital -3 845,80 687,01 
Summa eget kapital 2 16 865,37 21 398,18 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 363,85 800,00 
Skatteskuld 0,00 31,04 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 5 363,85 831,04 

Summa eget kapital och skulder 22 229,21 22 229,21 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

3f«) 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 22 228,88 24 503,67 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -2 274,79 
Utgående restvärde 22 228,88 22 228,88 
Utgående marknadsvärde 24 936,05 23 378,14 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 20 711,17 687,01 
Redovisat resultat -4 532,81 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 20 711,17 -3 845,80 

Summa Eget kapital 16 865,37 

1(s) 



Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers skolors samfond 

Org nr 802403-4129 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Österåkers skolors samfond för år 2014. Det är förvaltaren som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen och balansräkningen redovisar stiftelsen ett 
negativt fritt eget kapital 

Österåker 2015- O6'1 

Förtroendevald revisor 
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Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 
Organisationsnummer: 802403-4137 

Årsredovisning for år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö 
skolors elever framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en 
tiondel tillförts kapitalet, får användas till förmån för Ljusterö skolors 
elevers företrädesvis för: 

belöning eller uppmuntran åt elev, som visar god kamratanda eller 
berömvärt flit 

- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott 

- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, 
idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål 

- förvärv av material eller andra saker 

Ingen utdelning har skett under året 

i ( b) 
/ 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 

Org.nr: 802403-4137 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,16 0,05 

Summa intäkter 0,16 0,05 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 495,33 868,57 

Summa kostnader 4 495,33 868,57 

Förvaltningsresultat -4 495,17 -868,52 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 125,21 

Årets resultat -4 495,17 -743,31 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 

Org.nr: 802403-4137 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 51 868,06 51 868,06 

Summa anläggningstillgångar 51 868,06 51 868,06 
Övriga fordringar 0,00 931,00 
Kassa och bank 0,16 0,05 
Summa omsättningstillgångar 0,16 931,05 
Summa tillgångar 51 868,22 52 799,11 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 44 838,68 44 838,68 
Fritt eget kapital 1 665,69 6 160,86 
Summa eget kapital 2 46 504,37 50 999,54 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 363,85 1 731,00 
Skatteskuld 0,00 68,57 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 5 363,85 1 799,57 

Summa eget kapital och skulder 51 868,22 52 799,11 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

3( S 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 

justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 51 868,06 54 142,85 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -2 274,79 
Utgående restvärde 51 868,06 51 868,06 
Utgående marknadsvärde 58 184,89 54 549,72 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 44 838,68 6 160,86 
Redovisat resultat -4 495,17 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 44 838,68 1 665,69 

Summa Eget kapital 46 504,37 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors 
elever 

Org nr 802403-4137 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för år 2014. Det är 
förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att 
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Österåker 2015- C 

Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 
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Stiftelsen: Alma Karlssons fond 
Organisationsnummer: 802403-4152 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I testamentet för Stiftelsen Alma Karlssons fond framgår att den årliga 
avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall användas 
för Österåkers ålderdomshem för att bereda pensionärernas trevnad och 
glädje. Österåkers ålderdomshem benämns numer servicehuset 
Solhälla. 

Ingen utdelning har skett under året 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Alma Karlssons fond 

Org.nr: 802403-4152 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 1,73 

Summa intäkter 0,00 1,73 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 447,51 916,34 
Övriga kostnader 0,00 0,00 

Summa kostnader 4 447,51 916,34 

Förvaltningsresultat -4 447,51 -914,61 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 344,33 

Årets resultat -4 447,51 -570,28 

i(0 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Alma Karlssons fond 

Org.nr: 802403-4152 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 85 600,35 85 600,35 

Summa anläggningstillgångar 85 600,35 85 600,35 
Övriga fordringar 1,00 1,00 
Kassa och bank 1,73 1,73 
Summa omsättningstillgångar 2,73 2,73 
Summa tillgångar 85 603,08 85 603,08 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 76 113,16 76 113,16 
Fritt eget kapital 4 125,07 8 572,58 
Summa eget kapital 2 80 238,23 84 685,74 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 364,85 801,00 
Skatteskuld 0,00 116,34 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 0,00 0,00 
Summa kortfristiga skulder 5 364,85 917,34 

Summa eget kapital och skulder 85 603,08 85 603,08 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

3(5 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 85 600,35 91 856,02 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -6 255,67 
Utgående restvärde 85 600,35 85 600,35 
Utgående marknadsvärde 96 025,31 90 026,02 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 76 113,16 8 572,58 
Redovisat resultat -4 447,51 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 76 113,16 4 125,07 

Summa Eget kapital 80 238,23 



Stiftelsen: Alma Karlssons fond 
Organisationsnummer: 802403-4152 

Österåker 2015-04-27 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond 

Org nr 802403-4152 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond för år 2014. Det är förvaltaren som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i stria med 

Österåker 2015- 05 -A 0 

Förvaltaren har inte handlat i stria med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Birgitta'Flalling 
Förtroendevald revisor 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 6 
KS § 10:8 Dnr. KS 2015/0242 

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om 
medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen -

o 

Akersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avtalet mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan 
för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga godkänns. 

2. Detta avtal ersätter Finansieringsavtal för Projekt väg 276, Roslagsvägen- Etapp 1 
2009-10-27 och tilläggsavtal om medfinansiering av väg 276 etapp 1 beslutat av 
Kommunfullmäktige 2012-06-16. 

3. Österåkers kommun kostnader avseende Trafikverkets åtaganden i avtalet, totalt 18,2 mkr, 
finansieras via exploateringsintäkter om 4,1 mkr och 4,9 mkr i balanserade medel för statlig 
infrastruktur, resterande del belastar investeringsbudgeten 2016 och 2017. 

Sammanfattning 
Ett avtal är framtaget mellan Österåkers kommun och Trafikverket som reglerar finansiering 
och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-08-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Avtalet mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan 
för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga godkänns. 
2. Detta avtal ersätter Finansieringsavtal för Projekt väg 276, Roslagsvägen- Etapp 1 2009-10-
27 och tilläggsavtal om medfinansiering av väg 276 etapp 1 beslutat av Kommunfullmäkdge 
2012-06-16. 
3. Österåkers kommun kostnader avseende Trafikverkets åtaganden i avtalet, totalt 18,2 mkr, 
finansieras via exploateringsintäkter om 4,1 mkr och 4,9 mkr i balanserade medel för stadig 
infrastruktur, resterande del belastar investeringsbudgeten 2016 och 2017. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 
Forts. 

Justerandes signaturer ({LJ/Xy-7~~ Utdragsbestyrkande whtl /ftf 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 
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Expedieras 
- Trafikverket 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-08-12 
Dnr 2015/0242 

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering 
och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Åkersberga 

Sammanfattning 
Ett avtal ät framtaget mellan Österåkers kommun och Trafikverket som reglerar finansiering och 
samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avtalet mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för 
projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga godkänns. 

2. Detta avtal ersätter Finansieringsavtal för Projekt väg 276, Roslagsvägen- Etapp 1 2009-10-
27 och tilläggsavtal om medfinansiering av väg 276 etapp 1 beslutat av Kommunfullmäktige 
2012-06-16.' 

3 Österåkers kommun kostnader avseende Trafikvetkets åtaganden i avtalet, totalt 18,2 mkr, 
finansieras via exploateringsintäkter om 4,1 mkr och 4,9 mkr i balanserade medel för statlig 
infrastruktur, resterande del belastar investeringsbudgeten 2016 och 2017. 

E^akgrund 
Österåkers kommun och Trafikverket, dåvarande Vägverket undertecknade i slutet av 2009 ett avtal 
om finansiering av projekt väg 276, Roslagsvägen- etapp 1. I juni 2012 undertecknades ett 
tilläggsavtal för att reglera den kostnadsökning som uppkommit från den första beräkningen om 65 
mkr som lag till grund för det första avtalet 2009. Av båda avtalen framgår att Österåkers kommun 
ska medfinansiera projektet med 20 procent. Projektet finns med i Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025 och är beräknat att kosta 91 mkr. Då den ursprungliga planen med 
en vägplan för projektet inte längre är aktuell så finns anledning att se över befintliga avtal och 
ersätta de tidigare avtalen med ett som omfattar alla aktuella åtgärder och kostnader enligt en 
uppdaterad kalkyl. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer detta projekt som mycket prioriterat och ser det viktigt 
med hänsyn till planerade utbyggnadsprojekt och trafiksituationen att projektet genomförs 
skyndsamt. Den första planerade åtgärden är en trimningsåtgätd vid Sjöbergsvägen som kommer att 
hålla Sjöbergsvägens utfart på väg 276 öppen i båda riktningarna. Busshållplatsen vid Sjöbergsvägen 
flyttas till en säkrare plats och det byggs accelerations fält i båda riktningarna. Sjöbergsvägens utfart 
kommer att hanteras långsiktigt i den åtgärdsvalsstudie som aviserats hösten 2015 för etapp två dvs 
sträckan på väg 276 från Sjöbergsvägen mot Rosenkälla. 
Projektet omfattar nya busshållplatser i höjd med Österåkers golfbana och där byggs även en gång-
och cykelbro över väg 276. Möjligheten att aniägga en infartsparkering undersöks i samverkan med 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Irafikförvaltningen men ingår inte i projektet. Vidare kommer en cirkulationsplats att byggas vid 
Sockenvägen som även kommer att möjliggöra en ny infart till Pilsfugetorget. 
Det finns en detaljplan för Gamla landsvägen som också kommer att genomföras i projektet som 
innebär dels att Gamla landsvägen får en säkrare anslutning till Sockenvägen dels att en gång- och 
cykelbana byggs fram till den nya gång- och cykelbron. Planförslaget omfattar även brofästena på 
båda sidor om väg 276 samt anslutning till busshållplats söder om väg 276. 

Den totala kostaden beräknas enligt kalkyl till 91 mkr i 2013 års prisnivå och den ursprungliga 
nyttofördclningen om 20 % för kommunen respektive 80 % för Trafikverket bedöms kvarstå. Detta 
innebär att kommunens del uppgår till 18,2 mkr varav 4,1 mkr finansieras via exploatörsintäkter och 
4,9 mkr finansieras av tidigare avsatta medel för statlig infrastruktur. Kommunens kostnad för 
byggnation av gång- och cykelbron och Gamla landsvägen kommer att belasta investeringsbudgeten 
2016 och 2017, Av avtalet framgår att kostnadsförändringar fördelas enligt ovanstående princip dvs 
20 % kommunen och 80% Trafikverket. 

Samverkan kommer även att omfatta infartsvägen till Pilstugetorget men detta bekostas till 100% av 
kommunen dock delvis via exploatörsintäkter. Finansiering av dessa åtgärder hanteras i kommunens 
ordinarie budgetprocessen 

1. Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för 
projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Akersberga, 2015-08-12 

Bilaga 

I< nna Anderman 

Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 

Expedieras: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Trafik ver k et 
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Ärendenummer 
Trafikverket 
TRV 2015/69298 

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket angående 
medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

Trafikverket, region Stockholm, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket. 

Österåker kommun, org.nr. 212000-2890,184 86 Åkersberga, nedan Kommunen. 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: 

Förslag till arbetsplan (ej fastställd) Arbetsplan för väg 276, Rosenkälla-Åkersberga, etapp 1, 
2011-12-22, TRV2010/1611. 

Projektet De åtgärder som detta avtal avser och som finns beskrivna under §5 
Trafikverket Trafikverket, region Stockholm 
Kommunen Österåker kommun 
Sjöbergsvägen Väg 972 

§3 Syfte och bakgrund 

Väg 276 har idag brister i trafiksäkerheten och framkomligheten vid plankorsningar och busshåll
platser. Risken för olyckor påverkas genom det höga trafikflödet och de höga hastigheterna som 
vägens utformning medger. Säkerheten påverkas negativt även av den befintliga plankorsningen vid 
anslutningen till Sockenvägen. Både vid av- och påfart från Sockenvägen och Sjöbergsvägen till väg 
276 innebär nuvarande utformning en otillräcklig kapacitet och risktagande vid främst maxtrafik-
flöden vid morgon och kvällstid. 

Trafikverket ska i samarbete med kommun genomföra en rad åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet 
och framkomlighet på sträckan mellan Sjöbergsvägen och Sockenvägens korsning med väg 276. Syftet 
med detta avtal är att reglera respektive parts finansiella ansvar för åtgärderna och åtaganden. 

Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor bedöms gälla för genomförandet av åtgärden: 

Åtgärderna är samhällsekonomiska och bidrar till en långsiktig hållbar transportförsöijning. Eftersom 
sträckan har högre trafik under sommaren är det därför rimligt att anta att nyttan ökar ytterligare. 

Åtgärdernas effekter är ökad trafiksäkerhet för trafikanter samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter som ska ta sig till och frän lokaltrafiken. Åtgärderna ger också ökad framkomlighet vilket 
innebär kortare restider. 

Förbättrad anslutning till det kommunala vägnätet och ökad exploatering av intilliggande mark. 
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Tidigare studier och utredningar avseende detta obiekt är: 
Vägutredning VST-48700 
Förslag till arbetsplan, TRV2010/1611 

Åtgärdsvalsstudie 
Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts. 

Detaljplaner 
Detaljplan "Gamla Landsvägen, etapp 1" är framtagen för att möjliggöra det föreslagna förändringarna 
i anslutning till Gamla Landsvägen. 

Detaljplan "Pilstugetomten, del av Runö 7:108 m.fl." är framtagen för att möjliggöra byggnation av 
cirkulationsplats och ny lokalgata i anslutning till Pilstugetorget. 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna 
avseende åtgärden 

Parterna har tidigare tecknat en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen följdes av ett finansieringsavtal 
W2010/7272 och senare också ett tillägg till finansieringsavtal, TRV 2010/12932. 

Det nu träffade medfinansieringsavtalet innebär förändringar gällande projektets omfattning i 
förhållande till tidigare tecknade avtal. Detta avtal ersätter därmed avtalen W2010/7272 och 
TRV2010/12932, vilka upphör att gälla i samband med detta avtals giltighet. 

§5 Beskrivning av åtgärder och kostnader 

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten pä väg 276 mellan Sjöbergsvägen och 
Sockenvägen i Österåkers kommun ska projektet omfatta: 

• Uträtning av Gamla landsvägen, inklusive gång- och cykelväg fram till ny gäng- och cykelbro 
samt anslutning till Sockenvägen. 

a Utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen väg 276/Sockenvägen. 
Gäng- och cykelbro över väg 276 inklusive nya anslutningsramper och uträtning av 
Långhundravägen. 

o Om markätkomst ges ska en cykelparkering anläggas i anslutning till busshållplatsen. 
o Nuvarande busshållplatser på väg 276 vid Sjöbergsvägen flyttas österut och läggs i anslutning 

till den nya gång- och cykelbron i höjd med Ruddammsvägcn. 
» Trafiksäkerhetsåtgärd i korsningen väg 276/Sjöbergsvägen inklusive ett accelerationsfält för 

den nuvarande busstrafiken som angör busshållplatsen Stava gärd. 

Avtalet omfattar följande åtgärder: 

Nr. Åtgärder Utförare 
Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket) 
1 : Ny cirkulation v276/Sockenvägen j Trafikverket 
2 I Nya busshållplatser ; Trafikverket 
3 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Sjöbergsvägen/v276 Trafikverket 
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen (Kommunen) 
4 Ny lokalgata gamla Landsvägen j Trafikverket 
5 Gång- och cykelbro över v276 1 Trafikverket 
6 Infart till Pilstugetorget j Trafikverket 
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Den totala kostnaden enligt Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 
för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till 91 000 000 kr i prisnivå (2013). Medel upparbetat 
för skede arbetsplan ingår i denna summa, den tidigare upparbetade summan om 6 600 000 kr 
regleras i enlighet med detta avtal. 

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader. 

Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett tillägg till den 
statliga anläggningen. 

Kommunen svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett tillägg till den 
kommunala anläggningen. 

§6 Finansiering 

En ny kalkyl tas fram och utgör grunden i ett detta medfinansieringsavtal. Trafikverket och 
Kommunen är överens om att fördela kostnaderna för projektet enligt samma procentuella fördelning 
som tidigare finansieringsavtal, det vill säga Kommunen finansierar 20 % och 80 % bekostas av 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 genom trängselskatt. 
Undantaget är åtgärden i punkt 6 i tabell §5 där kommunen står för 100 % av kostnaden. 

§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av 

detta avtal §5. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket kommer att vara väghållare och ansvara för drift och underhåll av den statliga 

infrastrukturanläggning som detta avtal omfattar. Detta omfattar väg 276 inklusive 
cirkulationsplatsen samt busshållplatserna på väg 276. 

4. Utanför detaljplan med kommunen som huvudman för allmän plats tar Trafikverket den mark 
som behövs för byggandet av den allmänna vägen i anspråk genom vågrätt enligt väglagen 
alternativt frivillig markåtkomst. 

Kommunens ansvar 
1. Kommunen kommer att vara väghållare och ansvara för drift och underhäll av Gamla Landsvägen, 

lokalgata i anslutning till Pilstugetorget samt gång- och cykelbro med ramper till busshållplatser 
vid väg 276. Kommunen ska äga brokonstruktionen. 

2. Träd och buskar längs med och eventuella utsmyckningar ska skötas och underhållas av 
kommunen från och med garantitidens slut. 

3. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet och som 
omfattas av detta avtal. 

4. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 
iakttas vid genomförandet av åtgärderna som kommunen ansvarar för. 

5. Kommunen svarar för att inom detaljplanelagt område ställa alla mark som behövs för projektets 
genomförande till Trafikverkets förfogande i god tid och utan ersättning. I övrigt ställer 
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Kommunen den mark som kommunen äger sedan tidigare till Trafikverkets förfogande utan 
ersättning. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Åtgärdens totalkostnad skall indexregleras enligt vägindex. 

Kostnadsförändringar gentemot beräknad totalkostnad ska fördelas enligt princip som framgår av §5. 
Om oförutsedda kostnadsförändringar uppstår ska Trafikverket utan dröjsmål underrätta Kommunen 
om detta. Kostnadsförändringar till följd av partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 

§9 Betalning av medfinansieringen 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna upparbetas. 

Rekvisition ska sändas till medfinansiärsutbetalarens fakturaadress och märkas så att rekvisitionen 
hamnar rätt i medfinansiärsutbetalarens leverantörssystem. Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag 
där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad. 

Rekvireringen adresseras till: 
Österåkers kommun, Box 103,184 22 Åkersberga 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

I egenskap av byggherre svarar Trafikverket för genomförandet av projektet. 

Kommunen ska ges möjlighet att följa projektet genom samråd och insyn. Kommunens representant 
ska ges möjlighet att delta vid projekt-, projekterings- och byggmöten. Parterna är överens om att 
verka för att budget och tidplan hålls. 

o 

~ §11 Tidplan 
ro 
g> Arbetet är uppstartat och projekteringshandlingar tas fram för att därefter upphandla entreprenad för 
§ skede produktion. 
m c 

<£ Åtgärder i korsningen Sjöbergvägen/v276 påbörjas 2015. 
"O <D 

Övriga åtgärders entreprenadarbeten påbörjas 2016. 
CM 
O 
_l 

< §12 Avtalets giltighet 
i— 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av: 

1. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet. 
2. att eventuella ytterligare för åtgärden nödvändiga tillstånd vunnit laga kraft. 

d) 
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3. att Trafikverket erhåller nödvändiga bemyndiganden. 
4. att Trafikverket erhåller erforderliga statliga medel för genomförandet. 

Om någon av förutsättningarna enligt ovan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla. 

Detta avtal upphör att gälla när slutuppgörelse gällande utförda åtgärder enligt §5 är godkänd av båda 
parter. 

Detta avtal upphör även att gälla om inte genomförande av åtgärden har påböljats senast 2016-12-31. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska undertecknas av parterna för att vara giltiga. 

Efter signerat finansieringsavtal skall ett genomförandeavtal tas fram tillsammans av parterna. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 

Detta avtal är upprättat i tvä likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Srli/ia 2Qih-OR 'l /~ 
Ort och datum Ort och datum 

L/ 

lM kjAz 
Kristina Söderberg 
Enhetschef Åtgärdsplanering 
Trafikverket region Stockholm 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
Österåker kommun 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
Österåkers kommun 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS §10:9 Dnr. KS 2015/0124-309 

Principer för huvudmannaskap för gator inom Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun antas med komplettering till 
bilagan under rubriken "Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun" med 
texten "För bebyggelse som betecknas som tät bebyggelse utanför Åkersberga tätort ska 
frågan om huvudmannaskap prövas i samband med detaljplaneläggning." samt "I 
nyexploateringsområden för permanentboende bör vägar och grönytor ligga under kommunalt 
huvudmannaskap.". 

2. Omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt genomförs i enlighet med 
genomförandeplanen. 

3. Finansiering av omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt prövas i varje 
enskilt beslut. 

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att lämna in en omprövning av det kommunala 
väghållningsområdet så att det följer den utpekade tätortsgränsen för huvudorten, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige lämnade i anslutning till budgetbeslut 2014 ett särskilt uppdrag att utreda 
konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala 
vägar i kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar. 
Det lämnades även ett uppdrag att utreda framtida infrastrukturåtgärder samt principer för 
huvudmannaskap för allmän plats. En bilagd promemoria redovisar principer för 
huvudmannaskap för allmän plats i Österåkers kommun och konsekvenser vid genomförande 
av föreslagna principer. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-05-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dll samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande 
1. Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun antas. 
2. Omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt genomförs i enlighet med 
genomförandeplanen. 
3. Finansiering av omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt prövas i varje 
enskilt beslut. 
Forts. 

ner Justerandes signaturer \A/~-r^ Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 10:9 

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att lämna in en omprövning av det kommunala 
väghållningsområdet så att det följer den utpekade tätortsgränsen för huvudorten, Åkersberga. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på två tillägg till bilagan under rubriken "Principer för 
huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun" innebärande att 
1. Komplettera texten enligt följande "För bebyggelse som betecknas som tät bebyggelse 
utanför Åkersberga tätort ska frågan om huvudmannaskap prövas i samband med 
de talj planeläggning.". 
2. Komplettera texten enligt följande "I nyexploateringsområden för permanentboende bör 
vägar och grönytor ligga under kommunalt huvudmannaskap". 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande med 
Ann-Christine Furustrands (S) biträde och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer «[ 7jV^ yI / ~T" Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-05-26 
Dnr KS 2015/0124-309 

Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige lämnade i anslutning till budgetbeslut 2014 ett särskilt uppdrag att utreda 
konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala vägai: i 
kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar. Det lämnades 
även ett uppdrag att utreda framtida infrastrukturåtgärder samt principer för huvudmannaskap för 
allmän plats. En bilagd promemoria redovisar principer för huvudmannaskap för allmän plats i 
Österåkers kommun och konsekvenser vid genomförande av föreslagna principer. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarfoets utskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun antas. 
2. Omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt genomförs i enlighet med 

genomförandeplanen. 
5. Finansiering av omvandling från enskilt huvudmannaskap till kommunalt prövas i varje enskilt 

beslut. 
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att lämna in en omprövning av det kommunala 

väghållningsområdet så att det följer den utpekade tätortsgränsen för huvudorten, Åkersberga. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige lämnade i anslutning till budgetbeslut 2014 ett särskilt uppdrag att utreda 
konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala vägar i 
kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar. Det lämnades 
även ett uppdrag att utreda framtida infrastrukturåtgärder sami principer för huvudmannaskap för 
allmän plats. Den 7 oktober 2013 redovisade samhäUsbyggnadsförvaltningen en sammanställning för 
bussgator i Österåker med enskilt huvudmannaskap. 

Förvaltningens slutsatser 
I tidigare utredningar har konstaterats att Äkersbergas centrala delar har ett splittrat 
huvudmannaskap som i delar inte är funktionellt. Splittringen har uppkommit genom att tidigare 
byggnadslag möjliggjorde både stadsplaner (detaljplan med kommunalt huvudmannaskap) och 
byggnadsplaner (detaljplan med enskilt huvudmannaskap). Av Samhällsbyggnads förvaltningens 
redovisning av uppdraget om buss i linjetrafik på enskild väg från hösten 2013 konstateras att frågan 
om huvudmannaskap kommer hanteras i kommande utredningar. 
Sammantaget bedömer SamhäUsbjfggnadsförvaltningen att det föreligger ett behov av tydligare 
principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun. SamhäUsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag till principer för huvudmannaskap (Bilaga 1). Förslaget baseras på "rätt avgränsat 
vägnät", en gemensam skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och 
Riksförbundet enskilda vägar framarbetad 2012. 
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Av förslaget till principer som Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram framgår att vägar på 
landsbygden även fortsatt kommer att ha enskilt eller statligt huvudmannaskap. Den bebyggelse som 
betecknas som tät bebyggelse utanför Äkersberga tätort kominer även fortsättningsvis ha 
huvudsakligen enskilt huvudmannaskap med undantag för bussgator som fortsättningsvis successivt 
kommer att omvandlas till kommunalt huvudmannaskap. 

De gator som finns i Äkersberga stad ska ha kommunalt huvudmannaskap och inrymmas i det 
kommunala väghållningsområdet enligt väglagen. Bn omprövning av det kommunala 
väghållningsområdet kommer att sändas in för fastställande av Traftkverket så att det bättre följer 
det utpekade tättbebyggda området enligt trafikförordningen. En successiv omvandling kommet: att 
genomföras av gator från enskilt till kommunalt huvudmannaskap i enlighet med den bilagda 
genomförandeplanen. Undantagna är de regionala vägarna som även fortsättningsvis har statligt 
huvudmannaskap. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kollektivtrafik på enskilda vägar KF 2013-10-07 KF § 7:5 

>r 
1. Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun, 2015-06-01 

K< ii? Guilbwg Anna Andcrman 

Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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Bilaga 1 Principer för huvudmannaskap för gator 

Österåkers kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum: 2015-06-01 

Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers 
kommun och genomförandeplan 
Bakgrund 
Väghållningsfrägan i Österåker är splittrad. Splittringen har uppkommit genom att 
tidigare byggnadslag möjliggjorde både stadsplaner (detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap) och byggnadsplaner (detaljplan med enskilt huvudmannaskap) 1 
Österåkers kornmun har huvudregeln under 1990-talet varit att i samband med 
detaljplaneläggning lägga ut enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Från dd till 
annan har det kommit in skrivelser från vägföreningar om frågor om övertagande. 
Det finns anledning att se över om kommunens vägnät har en funktionell uppdelning 
mellan enskilt och kommunalt huvudmannaskap. 
Den som ansvarar för gator, vägar och andra allmänna platsers iordningställande 
kallas huvudman. Det juridiska ansvaret åligger väghållaren. I detaljplanen anges om 
det ska vara kommunen eller enskilda som ska vara huvudman. 
Enligt väglagen (1971:948) finns ett begrepp väghållningsmyndighet som delar in 
väghållare för allmän väg i statliga eller kommunala väghållare. Det finns idag ca 200 
kommunala väghållningsmyndigheter och Österåker är en av dem. 
Österåkers kommun sköter idag i huvudsak enbart gator och allmän plats som enligt 
detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Pendeln har svängt under åren så att 
under vissa perioder har kommunen även skött planlagda områden med enskilt 
huvudmannaskap. I dagsläget finns ett fåtal avtalade undantag men huvudregeln 
innebär att detaljplanernas angivna huvudmannaskap följs. 
1990 tog kommunen över ett flertal vägar från staten bl.a. delar av 
Margretelundsvägen, Sjökarbyvägen och Isättravägen. 
Huvudregeln i Plan- och bygglagen (2010:900) anger att kommunen, i planlagda 
områden, ska vara huvudman för allmän plats dvs väg- och grönområden utom i 
sådana fall där det är mer lämpligt att någon annan är huvudman. I Österåkers 
kommun har undantaget använts som huvudregel av både rättvise- och ekonomiska 
skäl. 
Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksförbundet enskilda vägar 
enades under 2012 om principer för rätt avgränsat vägnät som innebär att staten bör 
ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och ett övergripande vägnät i tätort. 
Kommunen bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det 
övergripande statliga vägnätet. Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på 
landsbygd med främst nytta för fastighetsägarna i deras närhet. Renodlad 
ansvarsfördelning enligt dessa principer bedöms leda till en effektivare och 
rationellare väghållning, en större tydlighet i ansvarsfördelningen samt en rättvisare 
kostnadsfördelning mellan kommun och medborgare. 
Av ett redovisat uppdrag från budgetbeslutet 2013 som utrett huvudmannaskap för 
gator med busstrafik framgår att frågan om huvudmannaskap för huvudvägar och 
centrumnära vägar kommer att hanteras i kommande utredningar. 
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Principer för huvudmannaskap för gator i Österåkers kommun 
Staten och enskilda ska vara huvudmän för vägar på landsbygden. 
Den bebyggelse som betecknas som tät bebyggelse utanför Åkersberga tätort ska 
huvudsakligen ha enskilt huvudmannaskap med undantag för bussgator som 
fortsättningsvis successivt kommer att omvandlas till kommunalt huvudmannaskap. 

De gator som finns i Åkersberga stad ska på sikt ha kommunalt huvudmannaskap 
och inrymmas i det kommunala väghållningsområdet enligt väglagen. 

En successiv omvandling kommer att genomföras av gator från enskilt till 
kommunalt huvudmannaskap i enlighet med genomförandeplanen. Undantagna är de 
regionala vägarna som även fortsättningsvis har statligt huvudmannaskap. 

En omprövning av det kommunala väghållningsområdet kommer att sändas in för 
fastställande av Trafikverket. 

Genomföfandeplan 
Nedan följer i prioriteringsordning de områden där omvandling av huvudmannaskap 
kan bli aktuellt. 

1 Gator ingående i och innanför Centrumringen 

Omvandling av huvudmannaskap initieras som successivt innebär ändring av 
detaljplan. Omvandling kan initieras av aktuell vägförening eller av kommunen. 
Vilka vägar berörs: 
Storängsvägen, Skolvägen, Länsmansvägen, Västra banvägen, Tvärvägen, 
Centralvägen, del av Östra banvägen, del av Tunavägen 
Vilka vägföreningar berörs: Österskärs vägförening, Åkersberga centrala vägförening 
Kostnadskonsekvenser: 1 varje enskilt fall prövas den enskilda nyttan i förhållande till 
den allmänna och kostnadskonsekvenser för förening, enskild och kommun redogörs 
för i förslaget till beslut. I de fall det handlar om kommunal finansiering finns 
utrymme reserverat för ändamålet i investeringsbudgeten 
Tidplan: Genomförs successivt samordnat med annan planläggning av exempelvis 
bostäder. 

2. Bussgator 

Då dessa gator är av stort allmänt intresse motiverar detta kommunalt 
huvudmannaskap om de inte är statliga. Det finns ett kommunalt intresse att ha 
rådighet över utformning och skötsel. 
Omvandlingsärende initieras som innebär ändring av detaljplan successivt. Initieras 
huvudsakligen i anslutning till andra planärenden. 
Vilka vägar berörs: Rydbovägen (från Rydbostation mot Ullna), Skärgårdsstadsvägen, 
delar av Östra banvägen, Västra banvägen, delar av Tunavägen, gator som kommer 
att utredas är även Margretelundsvägen och del av Kvisslingbyvägen 
Vilka vägföreningar/fastighetsägare som berörs: Rydboholms gård, Skärgårdsstad, 
Österskärs vägförening, Margretelunds vägförening och ICvisslingbyvägens 
sam Billighets förenin g 
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Kostnadskonsekvenser: I varje enskilt fall prövas den enskilda nyttan i förhållande till 
den allmänna och kostnadskonsekvenser för förening, enskild och kommun redogörs 
för i förslaget till beslut. I de fall det handlar om kommunal finansiering finns 
utrymme reserverat för ändamålet i investeringsbudgeten 
Tidplan: Genomförs successivt samordnat med annan planläggning av ex.vis 
bostäder. 

3. Gator utanför centrumringen men innanför tätortsgränsen för 
Åkersberga 

I detta fall kan det komma att initeras av kommunen om det finns ett stort allmänt 
intresse med bussgata, annan viktig funktion eller viktig målpunkt. Huvudregeln är 
dock att ärendena initieras av vägförening och detaljplan och ev upprustning 
bekostas av vägförening innan överlämnande. 
Vilka vägar berörs: Alla gator inom området som betecknas som tätort i centrala 
Åkersberga som inte är statliga vägar 

Kostnadskonsekvenser: I varje enskilt fall prövas den enskilda nyttan i förhållande till 
den allmänna och kostnadskonsekvenser för förening, enskild och kommun redogörs 
för i förslaget till beslut. I de fall det handlar om kommunal finansiering finns 
utrymme reserverat för ändamålet i investeringsbudgeten 
Tidplan: Finns ingen fastställd tidplan då detta huvudsakligen sker på initiativ frän 
vägföreningen. 

4. Övriga gator och vägar 

Andra vägar med stort allmänt intresse kan bli föremål för omprövning. Stort allmänt 
intresse kan dock istället innebära att vägen kan vara enskild men att det allmänna 
intresset motiverar ett större andelstal för kommunen. Exempel kan vara vägar där 
det finns målpunkter för rekreation eller skolor mm med allmänt intresse. Det 
innebär inte att det är motiverat eller rationellt med kommunalt huvudmannaskap 
utifrån nyttan med sammanhållet driftområde. 
Huvudmannaskap i omvandlingsområden kommer att prövas utifrån ovanstående 
principer och bedöms från fall till fall. 

Konsekvenser 
Utökade driftområden hanteras som volymökningar i driftbudgeten. Ett fåtal 
omvandlingsärenden kommer innebära belastning för skattebetalarna då flertalet 
omvandlingsärenden genomförs i anslutning till annan planläggning. Då varje 
omvandling från enskilt till kommunalt huvudmannaskap kräver detaljplan kommer 
en ekonomisk konsekvensbedömning att bifogas varje beslut om detaljplan. 
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