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Hej,

Bifogat finns Upplands-Bro kommuns yttrande och protokollsutdrag.

Är det några oklarheter, tveka inte att kontakta mig.

Kan ni vänligen bekräfta att ni mottagit meddelandet.

Med vänlig hälsning

Jennifer Lendeng
Kommunsekreterare

Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

08-581 691 71
jennifer.lendeng@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2018-03-07 

 

§ 41 Yttrande över förslag till Godsstrategi 
för Stockholmsregionen 

 Dnr KS 17/0383 

Beslut 
1. Kommunen svarar på remissen av förslag till Godsstrategi för 

Stockholmsregionen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21 
februari 2018 med att lägga till meningen i yttrande ”Att strategin 
tydligare belyser spårtrafik gällande godstransporter i 
Stockholmsregionen.” 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
__________ 

Förslag till beslut 
1. Kommunen svarar på remissen av förslag till Godsstrategi för 

Stockholmsregionen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21 
februari 2018. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), 
Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) föreslår Kommunstyrelsen att i yttrandet lägga till meningen:  

”Att strategin tydligare belyser spårtrafik gällande godstransporter i 
Stockholmsregionen.” 

Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), 
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) bifaller 
förslag till beslut.  

Sammanfattning 
Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning har tagit fram ett förslag till 
godsstrategi för Stockholmsregionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i 
den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050. Syftet är 
att nå en regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de 
ökade godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera 
dessa. Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av 
transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka 
framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt 
transportsystem till 2050. 
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Den regionala godsstrategin ska bli vägledande för länets kommuner och andra 
aktörer i regionen.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till svar på remissen den 
21 februari 2018. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2018 

• Tillväxt- och regionplaneförvaltningens brev om remissen, december 
2017 

• Tillväxt- och regionplaneförvaltningens förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen, remisshandling 21 december 2017–2 mars 2018 

Beslutet skickas till: 

• Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden 
 
 
 
 
____________ ____________ ____________ 
Camilla Janson (S) Annika Falk (S) Fredrik Kjos (M) 

 



 

  YTTRANDE 1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning Er beteckning 
Karin Svalfors 
Samhällsplanerare 
08-581 691 94 
karin.svalfors@upplands-bro.se 

2018-02-21 KS 17/0383 TRN 2017-0055 

Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplanenämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande över förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen 
Upplands-Bro kommun har tagit del av förslaget till godsstrategi för 
Stockholmsregionen. Det är bra om en regional samsyn kan nås om de 
regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur dessa bör 
hanteras. Det är därför positivt att en regional godsstrategi tas fram. Samtidigt 
är det inte helt självklart hur godsstrategin blir vägledande i praktiken, i den 
konkreta planeringssituationen. 

Vi håller med om att en attraktiv region behöver erbjuda ett transportsystem för 
gods som är hållbart, tillgängligt och resurseffektivt. Vi håller också med om 
att regionens aktörer behöver samverka för att klara att möta det ökade behovet 
av transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka 
framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt 
transportsystem. 

Förutom de utmaningar som redovisas i strategin, vill vi även lyfta 
logistikverksamheterna som företag och arbetsplatser. Vi konstaterar att 
logistik- och distributionsverksamheter också är stora och viktiga arbetsplatser, 
med personal som behöver ta sig till och från arbetet. När dessa verksamheter 
etableras i nya eller växande områden är det därför viktigt att infrastrukturen 
fungerar för såväl själva godstrafiken som för persontrafik. Det är också viktigt 
att kollektivtrafiken hänger med i samband med etableringen av 
verksamheterna. Detta för att från början sätta hållbara resmönster, där 
personal kan ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik. Av erfarenhet vet vi 
att detta är en utmaning. Det är en utmaning att få till allt i praktiken. För detta 
krävs samverkan mellan olika aktörer. 

Strategin behöver tydligare belysa spårtrafik gällande godstransporter i 
Stockholmsregionen. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 
 

 

Camilla Janson   Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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