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Fortsatt utredning Roslagsbanan till Arlanda
Sammanfattning
De s.k. Nordostkommunema - Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun, Vallentuna
kommun, Vaxholms Stad samt Österåkers kommun, enades vid sitt ledningsgruppsmöte 2016-1111, om fortsatt utredning (programstudie) av Roslagsbanan till Arlanda. Den ökade kostnaderna för
den fortsatta programstudien ska fördelas mellan de berörda kommunerna enligt principen 10
kronor per kommuninvånare/kommun. För Österåkers kommun innebär detta ett bidrag om
400 000 kronor till Stockholm Nordost.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna ett bidrag från Österåkers kommun om 400 000 kronor till Stockholm Nordost, för
fortsatt utredning av Roslagsbanans sträckning till Arlanda, utöver årlig debitering, vilket ska
finansieras inom Kommunstyrelsen ram avseende budgetåret 2016.

Bakgrund
Den utredning - Programstudie avseende Roslagsbanan till Arlanda - som påbörjades under 2015
och som var tänkt att fortsätta under 2016, för att avslutas i början av 2017, avbröts våren 2016, då
Stockholms läns landsting drog in budgetmedel för utredningen. Nordostkommunerna är emellertid
eniga om att utredningen måste fortsätta och avslutas, varför kommunerna enats om att Stockholm
Nordost själva får stå för resterande utredningskostnader

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen anser det ängeläget att den påbörjade programstudien avseende Roslagsbanans
sträckning till Arlanda får ett bidrag från Österåkers kommun i syfte att avsluta utredningen och
tillstyrker därför förslaget.

Bilagor
Minnesanteckningar från Stockholm Nordost, ledningsgruppen 2016-11-11.

faiiTÖlof Friman
I K(/mmundirektör

Katarina Freme
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Stockholm Nordost!
Danöeryds kommun i Norrtälje kommun > lööy kommun » Vallentuna kommun t Vaxholms Stad - österåkers kommun

2016-11-15
Handläggare:
Mikael Eagsuöm
Mobil: 076 643 96 70
Shula GkduQcoff
Mobil: 076 643 96 73

Stockholm Nordost
Ledningsgruppen

Minnesanteckningar förda vid möte med ledningsgruppen för
Stockholm Nordost
Datum: 11 november 2016
Tid: 10.30 -11.30
Plats: Vaxholms rådhus
Närvarande: Se bif. deltagarförteckning
1) Mötets öppnande
Ordföranden Parisa Liljestrand förklarade mötet öppnat.
2) Förslag till dagordning godkändes
3) Gem. yttr. över "Ny Liinsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029"
Shula Gladnikoff föredrog förslag till gemensamt Yttrande, över kommande Länsplan, inklusive bilaga med förslag till prioriteringsordning. (Utsänt med kallelsen)
Ledningsgruppen godkände förslagen.
Under punkten meddelade Olle Reichenberg att Danderyd avstår från att delta i be
slutet.
4) Fortsatt utredning Roslagsbanan till Arlanda
Den utredning - s.k. "Programstudie" - som påbörjades under 2015 och som var
tänkt att fortsätta under 2016 för att avslutas i början av 2017, avbröts våren 2016
då Landstinget drog in budgetmedlen för utredningen.
Nordostkommunerna är emellertid eniga om att utredningen måste fortsätta och av
slutas, varför man enats om att Stockholm Nordost själva får stå for resterande ut
redningskostnader, f.n. beräknat till c:a 5 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner utgörs
av ett budgettillskott från de sex kommunerna, utöver ordinarie årlig debitering om
10 kronor/invånare'kommun
Förslag till fördelning av kostnaderna för den fortsatta utreduingen presenterades av
Shula Gladnikoff och Mikael Engström. <Utsänt med kallelsen)
Ledningsgruppen godkände förslaget till fördelning.
Stockholm Nordost
Kommunledningskontoret
Täby kommun
Ststionsvsgsn 13
1S3 30 Täby Kommun
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