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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145
Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund 
utmed Roslagsbanan (KS 2020.125)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsanslag om 2 miljoner kronor för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.
2. Beslutar om genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om två miljoner kronor som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022, 
§30.

Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby 
Kyrkby och Kragstalund och efter projektets färdigställande kommer Trafikförvaltningen att 
återställa gång- och cykelbanorna bredvid järnvägen. Då kommer dessa även att uppgraderas 
till en bättre standard.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 2 miljoner kronor reserverade 
för en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund för år 2021.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §96  Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund utmed 

Roslagsbanan
 Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund
 §30 Tefau Hemställan om investeringsmedel för gång- och cykelväg Kragstalund 

utmed Roslagsbanan
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 Tjänsteskrivelse, 2020-03-25, Gång- och cykelväg i Kragstalund utmed Roslagsbanan
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§ 96
Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund 
utmed Roslagsbanan (KS 2020.125)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsanslag om 2 miljoner kronor för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.
2. Beslutar om genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om två miljoner kronor som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022, 
§30.

Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby 
Kyrkby och Kragstalund och efter projektets färdigställande kommer Trafikförvaltningen att 
återställa gång- och cykelbanorna bredvid järnvägen. Då kommer dessa även att uppgraderas 
till en bättre standard.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 2 miljoner kronor reserverade 
för en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund för år 2021.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund
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 §30 Tefau Hemställan om investeringsmedel för gång- och cykelväg Kragstalund 
utmed Roslagsbanan

 Tjänsteskrivelse, 2020-03-25, Gång- och cykelväg i Kragstalund utmed Roslagsbanan

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsanslag för 
gång- och cykelväg Kragstalund utmed 
Roslagsbanan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsanslag om 2 miljoner kronor för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.
2. Beslutar om genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i 
Kragstalund.

Ärendet i korthet
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om två miljoner kronor som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 
2020 – 2022, §30.

Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger dubbelspår på Roslagsbanan mellan 
Täby Kyrkby och Kragstalund och efter projektets färdigställande kommer 
Trafikförvaltningen att återställa gång- och cykelbanorna bredvid järnvägen. Då 
kommer dessa även att uppgraderas till en bättre standard. 

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 2 miljoner kronor 
reserverade för en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund för år 2021.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Bakgrund
I samband med att Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger ut Roslagsbanan 
mellan Täby Kyrkby och Kragstalund, måste de befintliga gång- och cykelbanorna 
längs Roslagsbanan tas bort. Detta för att få plats med dubbelspåren som ska 
anläggas. Idag är den befintliga av dessa två planerade gång- och cykelbanor grusade. 
Den andra tillkommer för att koppla samman cykelvägnätet.

Efter projektets färdigställande kommer Trafikförvaltningen att återställa den 
befintliga gång- och cykelbanan bredvid banan. Då kommer den även att uppgraderas 
till en bättre standard. Trafikförvaltningen kommer även att ansluta den befintliga 
gång- och cykelbanan (som flyttas) med en ny längre gång- och cykelbana nere vid 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-06-15

DNR KS 2020.125 
SID 2/2

kommungränsen. Dessa kommer att ha en bredd på ca 2,5 m, vara asfalterade och ha 
belysning. De avsatta 2 miljoner kronorna avser arbetet för att gång- och cykelvägarna 
ska få en god kommunal standard, vara asfalterade och ha belysning.

Handlingar
1. Protokoll TFAU 2020-05-27, §30 KS 2020.125
2. Tjänsteskrivelse 2020-03-25, KS 2020-125

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 30
Hemställan om investeringsmedel för gång- och cykelväg Kragstalund 
utmed Roslagsbanan (KS 2020.125)

Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsanslag om 2 miljoner kronor för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.
2. Beslutar om genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund.

Ärendebeskrivning
I kommunplanen har 2 miljoner kronor reserverats för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund för år 2021. Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger 
dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund och efter projektets färdigställande kommer 
Trafikförvaltningen att återställa gång- och cykelbanorna bredvid banan. Då kommer de även 
att uppgraderas till en bättre standard.

Ärenden gällande hemställan av investeringsmedel från kommunstyrelsens teknik-och 
fastighetsutskott ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha ett beslutsunderlag från ekonomiavdelningen som 
handlägger samtliga ärenden som påverkar kommunens totala ekonomi. Ekonomiavdelningen 
ska stämma av framskrivna ärenden mot beslutad kommunplan och beakta kommuns totala 
ekonomi.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-25, Gång- och cykelväg i Kragstalund utmed Roslagsbanan
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsmedel för 
gång- och cykelväg Kragstalund utmed 
Roslagsbanan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsanslag om 2 miljoner kronor för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.
2. Beslutar om genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i 
Kragstalund.

Ärendet i korthet
I kommunplanen har 2 miljoner kronor reserverats för en gång- och cykelväg längs
Roslagsbanan i Kragstalund för år 2021. Trafikförvaltningen på Region Stockholm 
bygger dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund och efter projektets 
färdigställande kommer Trafikförvaltningen att återställa gång- och cykelbanorna 
bredvid banan. Då kommer de även att uppgraderas till en bättre standard.

Ärenden gällande hemställan av investeringsmedel från kommunstyrelsens teknik-
och fastighetsutskott ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha ett beslutsunderlag från
ekonomiavdelningen som handlägger samtliga ärenden som påverkar kommunens
totala ekonomi. Ekonomiavdelningen ska stämma av framskrivna ärenden mot
beslutad kommunplan och beakta kommuns totala ekonomi.

Bakgrund
I Kommunplan 2020-2022 har medel reserverats för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.

I samband med att Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger ut Roslagsbanan 
mellan Täby Kyrkby och Kragstalund, måste de befintliga gång- och cykelbanorna 
längs Roslagsbanan tas bort. Detta för att få plats med dubbelspåren som ska 
anläggas. Idag är den befintliga av dessa två planerade gång- och cykelbanor grusade. 
Den andra tillkommer för att koppla samman cykelvägnätet.

Efter projektets färdigställande kommer Trafikförvaltningen att återställa den 
befintliga gång- och cykelbanan bredvid banan. Då kommer den även att uppgraderas 
till en bättre standard. Trafikförvaltningen kommer även att ansluta den befintliga 
gång- och cykelbanan (som flyttas) med en ny längre ned vi kommungränsen. De 
kommer att ha en bredd på ca 2,5 m, vara asfalterade och ha belysning. De avsatta 2 
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miljoner kronorna avser arbetet för att gång- och cykelvägarna ska få god kommunal 
standard, vara asfalterade och ha belysning. 

Figur 1 – översiktsritning på dubbelspårsutbyggnaden Täby kyrkby – 
Kragstalund. Väg 9 och väg 10 är gång- och cykelbanor som 
Trafikförvaltningen bygger åt kommunen för totalt 2 miljoner kronor. 

Figur 2 – Mer detaljerad ritning över Kragstalund samt kommungränsen 
mot Täby. Gulmarkerat är gång- och cykelbanornas placering. 
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-25, Gång- och cykelväg i Kragstalund utmed 

Roslagsbanan

Poa Hellqvist Johan Carselind
Förvaltningschef teknik- och fastighet Gatu- och Parkchef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Ekonomichef
Projektcontroller
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