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PROTOKOLLSUTDRAG 

SAMMANTRÄDESDAG 
2018-02-20 

2/2018 
§ 40

Justerat Anna Starbrink (L) 
Dag Larsson (S) 

Anslagsdatum 2018-02-23 

§ 40 Yttrande över remiss - Förslag till godsstrategi för
Stockholmsregionen 
HSN 2017-2123 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har sänt ut förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen på remiss. Den regionala godsstrategin för Stockholms 
län är vägledande för aktörer i regionen. 
Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen i 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Yttrandet ger generella synpunkter samt 
svar på de frågeställningar som i någon mån berör hälso- och 
sjukvårdsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2018-01-15 
Remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

Yrkanden 
Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som 
nämndens yttrande till tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 

Särskilda uttalanden 
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar för 
S-, MP- och V-ledamöterna ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga). 

Vid protokollet/rätt avskrivet intygas 
Henrik Haij 

Expedieras 
TRF 
Akten 

TRN 2017-0055-75



  

Hälso- och sjukvårdsnämnden SÄRSKILT UTTALANDE 
2018-02-20 

ÄRENDE 20 
HSN 2017-2123 

 Vänsterpartiet 

Angående Yttrande över remiss - Förslag till 
godsstrategi för Stockholmsregionen  

Hälso- och sjukvården står för en försvarlig del av transporterna i 
Stockholms län. Miljöpartiet tycker det är anmärkningsvärt att strategin 
inte tar upp hur hälso- och sjukvårdens transporter ska kunna samordnas, 
effektiviseras och minskas i framtiden.  

Hållbara och effektiva godstransporter är en viktigt för att uppnå 
klimatmålen. Stockholms läns landsting kan inte undantas från det arbetet. 

I övrigt hänvisar vi till ärendets beredning i Tillväxt - och 
regionplanenämnden. 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Handläggare:  
Karin Svartengren 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2018-01-15 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
2018-02-20 

HSN 2017-2123 

Yttrande över remiss - Förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har sänt ut förslag till Godsstrategi 
för Stockholmsregionen på remiss. Den regionala godsstrategin för 
Stockholms län är vägledande för aktörer i regionen. 
Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen i 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Yttrandet ger generella synpunkter samt 
svar på de frågeställningar som i någon mån berör hälso- och 
sjukvårdsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2018-01-15 
Remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som 
nämndens yttrande till tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 

Förvaltningens motivering till förslaget 
Hälso- och sjukvårdsnämnden är inte direkt påverkad av godsstrategin och 
har inte heller en direkt påverkan på dess genomförande. Utifrån de 
förutsättningarna lämnas ett mer allmänt svar på remissen Förslag till 
godsstrategi för Stockholmsregionen.  

Sjukvårdssystemet är på samma sätt som många andra aktörer i regionen 
högst beroende av en väl fungerande godsförsörjning och inom sektorn kan 
behoven förändras utifrån hur man lägger upp den egna lagerhållningen på 
de olika sjukvårdsinrättningarna. Mindre egen lagerhållning på exempelvis 
sjukhus kan leda till ett ökat behov av snabba och tillförlitliga 
godstransporter vilket bör beaktas. Generellt gynnas sjukvårdssystemet av 
en allmänt väl fungerande godstransportinfrastruktur i länet och det finns 
utifrån det perspektivet inga specifika synpunkter på de tre strategiska 
områdena. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-2123 

Utifrån ett hälsoperspektiv så bör hälsoeffekterna i form av störningar av 
exempelvis buller och luftföroreningar till följd av godstrafik tas med i olika 
överväganden, ställningstaganden och samhällsplanering vilket bör lyftas in 
i strategin. Även medborgarnas möjligheter till aktiv transport utan onödigt 
många barriärer, som möjligheter för godstransporter kan utgöra, bör 
beaktas. 

Strategin skulle kunna stärkas av att det anges vilka som är berörda av och 
kan medverka inom respektive handlingsområde i likhet med hur man gjort 
i utställningsversionen av RUFS 2050 under Genomförande.  

Under handlingsområdet Infrastruktur för godstransporterna i regionen 
anges att ”i allt väsentligt förväntas transportinfrastrukturen vara 
densamma år 2050 som idag” vilket skulle kunna behöva förklaras i 
förhållande till exempelvis byggnationen av förbifart Stockholm och 
utbyggnad av tunnelbanan.  

Handlingsområdet Effektiv logistik bör även inkludera det som inte är 
specifikt för staden om det är så att de uppräknade åtgärderna endast 
handlar om logistik i staden som texten antyder.   

Barbro Naroskyin 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anna Ingmanson 
Avdelningschef
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