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§ 17/2018  Dnr 2017/0770 KS-3 
  Diariekod: 300 

Yttrande över förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-01-09 från 

kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting har 

tillsammans med aktörer i länet tagit fram ett förslag på godsstrategi som 

har översänts till Sollentuna kommun för synpunkter.  

Strategin adresserar tre stycken strategiska områden som kopplas till den 

Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050). 

Dessa är: 

1. Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen 

2. Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och 

material. 

3. Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter 

Inom dessa handlingsområden pekas fem stycken strategiska områden ut: 

 Samverkan, planering och styrning 

 Infrastruktur för godstransporterna i regionen 

 Effektiv logistik 

 Teknik och innovation 

 Ökad kunskap 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 

2018-01-09 som kommunens yttrande över förslag till godsstrategi 

för Stockholmsregionen. 

Överläggning i kommunstyrelsen 

Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund 

(MP), Barkat Hussain (V) och Johnny Rönnberg (SP). 

Freddie Lundqvist (S), med stöd av Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain 

(V), lämnar följande tilläggsyrkande:  

 Yttrandet ska kompletteras med följande text: 



 

 
Sammanträdes-
protokoll Kommunstyrelsen 

  
   Sammanträdesdatum 
   2018-02-05 
   Sidan 2 av 3  

 

     
     
......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign. 

     
     
 

"I arbetet med att jobba mer effektivt med transporter vill vi se specifikt 

fokus på att använda sjötransporter och de inre vattenvägarna samt att styra 

om från flyg och lastbil till båt och tåg. Ambitionsnivån för järnväg behöver 

höjas. I det arbetet kan vi se fördelar med att samarbete med 

förpackningsindustrin för att minska antalet skrymmande emballage. Nu 

pratar man om transporter generellt men vi menar att man ska styra 

diskussionen att handla om effektivt användande av, och transporter på 

vatten, spår och vägar tillsammans med omlastningscentraler.  

 

Att i framtagandet av en regional godsstrategi säga att beslutet inte kräver 

en särskild miljökonsekvensbeskrivning tyder på en bristande förståelse för 

godstrafikens miljöpåverkan och den infrastruktur som vi planerar för 

avseende godstrafiken har mycket stor betydelse för om vi kan nå våra 

klimatmål. En godsstrategi har en stor påverkan på regionens 

Klimatfärdplan 2050. En särskild miljökonsekvensbeskrivning bör 

inkluderas i beslutet och en regional godsstrategi bör knytas till 

Klimatfärdplan 2050." 

 

Johnny Rönnberg (SP) ställer sig bakom Freddie Lundqvists (S) yrkande. 

Proposition 

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet. 

Ordföranden ställer Freddie Lundqvists (S) tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till § 17 som kommunens 

yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. 

Protokollsanteckning 

Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) lämnar 

följande protokollsanteckning: "Vi håller med om beskrivningen att: ”För 

regionen är det en stor utmaning att hitta lösningar som är klimatsmarta, 

resurseffektiva, resilienta och kapacitetsstarka och som främjar godsets och 

övrig nyttotrafiks framkomlighet.”. Det är därför förvånande att inte 

någonstans finns konkreta förslag på hur transporterna ska minska och/eller 

bli mindre negativt klimatpåverkande. 

 

I arbetet med att jobba mer effektivt med transporter vill vi se specifikt 

fokus på att använda sjötransporter och de inre vattenvägarna samt att styra 

om från flyg och lastbil till båt och tåg. Ambitionsnivån för järnväg behöver 

höjas. I det arbetet kan vi se fördelar med att samarbete med 

förpackningsindustrin för att minska antalet skrymmande emballage. Nu 
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pratar man om transporter generellt men vi menar att man ska styra 

diskussionen att handla om effektivt användande av, och transporter på 

vatten, spår och vägar tillsammans med omlastningscentraler.  

 

Att i framtagandet av en regional godsstrategi säga att beslutet inte kräver 

en särskild miljökonsekvensbeskrivning tyder på en bristande förståelse för 

godstrafikens miljöpåverkan och den infrastruktur som vi planerar för 

avseende godstrafiken har mycket stor betydelse för om vi kan nå våra 

klimatmål. En godsstrategi har en stor påverkan på regionens 

Klimatfärdplan 2050. En särskild miljökonsekvensbeskrivning bör 

inkluderas i beslutet och en regional godsstrategi bör knytas till 

Klimatfärdplan 2050. 

 

Arbetet för att skapa en framtid med bättre klimat måste börja redan idag, 

och det är därför väldigt bekymmersamt att majoriteten i Sollentuna väljer 

att hellre vara tysta och icke-konfrontativa gentemot sina partikamrater i 

landstinget än att arbeta för en grön godsstrategi." 

 

Beslutsexpediering: 

Akt 

Trafikstrateg Rickard Ehn 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 

 

 

 

 
 



Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret
2018 - 01 - 09
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Trafikstrateg
+46 857923273

Bes ök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se
Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0770 KS - 3
Diariekod: 300

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår k ommunstyrelsen s arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen att besluta följande:

Kommunstyrelsen över lämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat
2018 - 01 - 09 som kommunens yttrande över förslag till Godsstrat e gi
för Stockholmsregionen ,

Sammanfattning
Tillväxt - och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting har
tillsammans med aktörer i länet tagit fram ett förslag på godsstrategi som
har översänts till Sollentuna kommun för synpunkter.

Strategin adresserar tre stycken strategiska områden so m kopplas till den
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050).
Dessa är:

1. Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen
2. Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och

material.
3. Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

Inom dessa handlingsområden pekas fem stycken strategiska områden ut:

Samverkan, planering och styrning
Infrastruktur för godstransporterna i regionen
Effektiv logistik
Teknik och innovation
Ökad kunskap

Kommuneld ningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret föreslår att kommunens svar över förslaget till
godsstrategi understryker vikten av att den följs av en genomförandeplan i
enlighet med bifogade yttrande .

Katarina Kämpe Manfred Holmelin Lars Keski - Seppälä
Kommundirektör Tf. Stadsbyggnadschef Chef Strategiska enheten
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1. Yttrande över förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen 
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 Yttrande 
 Kommunledningskontoret 

 2018-01-09  
 Rickard Ehn Sidan 1 av 1  
 Trafikstrateg   
 +46 857923273   
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Yttrande över förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen 
 

Sollentuna kommun har mottagit förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen på remiss från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
på Stockholms läns landsting för synpunkter. 

 

Sollentuna kommun anser att godsstrategin ger en bra överblick över de 
framtida utmaningarna, bristerna och behoven som finns i en växande 
Stockholmsregion. Främst när det gäller järnvägssidan så råder stora brister 
i infrastrukturen som påverkar både persontransport och godstransporter. 
Regionen behöver tillsammans med aktörerna, både offentliga och privata, 
samla sig kring vilka investeringar som ger mest nytta för att framtidssäkra 
godstransporterna i länet. Det efterföljande arbetet kring godsstrategin bör 
tydligare koppla an till någon form av genomförandeplan, en handlingsplan 
som bör ha tydliga aktiviter, målår och ansvar. Det vore bra om det går att 
hitta en samsyn mellan alla aktörer kring genomförandeplanen.  
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