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Landstingsstyrelsen

Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med överenskommelse mellan Stockholms stad och
Stockholms läns landsting om fördelning sinsemellan av sina åtaganden i projektet Citybanan.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av tidigare ingången
principöverenskommelse om finansiering av Citybanan.

Genom principöverenskommelsen mellan Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms kommun rörande finansiering m.m. av Citybanan (LS 0503-0488) har parternas
investeringar samordnats och ansvarsfördelningen klargjorts. I det fortsatta projekteringsarbetet skall landstingets och kommunens ansvar preciseras till ett fast belopp så att staten
står risken för eventuella fördyringar.
Landstinget och kommunen skall gemensamt svara för planering, projektering, finansiering
och byggande av station City och station Odenplan i den del som inte faller under Banverkets ansvar. Fördelningen av detta åtagande anges i principöverenskommelsen till att lands-
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tinget svarar för 75 procent och kommunen för 25 procent av kostandsbeloppet. Kommunen åtar sig vidare att inte belasta projektet med avgifter för byggetablering på kommunens
mark. Detta åtagande har beaktats vid fastställande av kommunens åtagande.
I nu föreliggande överenskommelse kommer landstinget och kommunen överens om att
avgifter för byggetablering m.m. på kommunens mark, vilka inte kommer att belasta projektet, skall tillgodoräknas kommunen vid framtida fördelning av åtagandena mellan landstinget och kommunen. Beloppet beräknas till 100 miljoner kronor i prisnivå 2004-01.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 8 april 2005 föreslagit landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta att – under förutsättning av att fullmäktige godkänt
principöverenskommelse rörande finansiering m m av Citybanan - godkänna bilagda överenskommelse mellan Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse rörande
finansiering m m av Citybanan.
I föreliggande överenskommelse kommer landstinget och kommunen överens om att avgifter för byggetablering m m på kommunens mark vilka inte kommer att belasta projektet
skall tillgodoräknas kommunen vid framtida fördelning av åtagandena mellan landstinget och
kommunen. Beloppet beräknas till 100 miljoner kronor i prisnivå 2004-01.
Villkoret för att denna överenskommelse skall bli gällande är att principöverenskommelsen
mellan Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms kommun blir slutligt gällande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 april 2005.

