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Hej!
Här är Vaxholms delegeringsbeslut för godsstrategin samt det beslut från kommunstyrelsen som
ger kommunstyrelsens ordförande delegation.
Vänligen Kristina Henschen

Kristina Henschen
Planchef, Arkitekt SAR/MSA
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Telefon: 08 541 708 48

TRN 2017-0055-84

mailto:registrator.trf@sll.se


Protokoll Kommunstyrelsen 
2018-02-08 

Änr KS 2017/227.510 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 7 Remiss förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen godkänns.  

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag godkänna StoNo’s gemensamma yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad har av Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplaneförvaltning ombetts att yttra 
sig över ”förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen”. 

Vaxholms stad stödjer innehållet i remissförslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen. Vad gäller 
frågan om utmaningar för godstransporter, instämmer Vaxholms stad särskilt i behovet av en regional 
samsyn om var stråk för farligt gods ska finnas och anser att Trafikverkets rekommenderade vägar för 
farligt gods ska ses över.  

För att kombinera önskemålen om regionala stråk för farligt gods med behovet av ett ökat 
bostadsbyggande bör antalet vägsträckor som pekas ut som primära vägar för farligt gods minskas, så 
att möjligheterna att bygga bostäder längs dessa vägar ökar. Vaxholms stad anser att väg 274 är 
exempel på en primär väg som ska ändras till en sekundär väg för farligt gods, för att underlätta 
möjligheterna att bygga bostäder längs vägen. 

Stockholm Nordost (StoNo) kommer senare att lämna ett gemensamt yttrande från 
nordostkommunerna som Vaxholm har möjlighet att ställa sig bakom. Därför föreslås KSO få i uppdrag 
att godkänna det.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens planeringsutskotts förslag och finner bifall till eget 
yrkande.  

Handlingar 
Protokollsutdrag KSPLU/2018-01-24 § 2 

Tjänsteutlåtande, Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, 2017-12-29 

Missiv, Synpunkter på förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, 2017-12-21 

Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, 2017-12-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristina Henschen, sbf 

För kännedom: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, 
registrator.trf@sll.se 
StoNo 
Adam Hjort, sbf 
Matilda Karlström, sbf 
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