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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

Kommunstyrelsen 
2023-01-23 

Svar på motion: Hållbara varutransporter i Täby 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Hållbara varutransporter i 
Täby kommun. 

Sammanfattning 

Eva Lindau och Janne Boman båda (S), har i en motion till kommunfullmäktige 
den 19 april 2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda frågan om hållbara varutransporter i Täby kommun. 

Motionärerna menar att kommunen har en roll i att effektivisera 
varutransporterna. De anser även mer specifikt att utvecklingen av lokala 
omlastningscentraler skulle minska transporterna och ge såväl sociala som 
miljömässiga fördelar. 

I samband med stadsplaneringen och även vid upphandlingar utreder kommunen 
trafik- och transportfrågor löpande och relevant kompetens beaktas för att skapa 
goda förutsättningar för effektiva transporter. Bedömningen är att det inte finns 
anledning till någon särskild kommunal utredning av frågan om hållbara 
varutransporter. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 
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Ärendet 

Eva Lindau och Janne Boman båda (S), har i en motion till kommunfullmäktige 
den 19 april 2022 föreslagit att Kommunfullmäktige ska uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda frågan om hållbara varutransporter i Täby kommun. 

Motionärerna menar att kommunen har en viktig roll i att effektivisera 
varutransporterna. De anser även mer specifikt att utvecklingen av lokala 
omlastningscentraler skulle minska transporterna och ge såväl sociala som 
miljömässiga fördelar. 

Täby kommuns största stadsutvecklingsprojekt ligger i centrala Täby nära 
transportleder och kollektivtrafik bland annat just för att minska trafikens 
miljöbelastning. Kommunen bevakar den snabba utvecklingen inom 
transportsektorn och logistigbranschen som ständigt verkar för effektivare och 
miljömässigt hållbarare varutransporter. Kommunen har en central funktion i all 
stadsplanering, men i kommunens uppdrag ingår varken att etablera eller driva 
omlastningscentraler. Kommunen bedriver ett aktivt arbete inom alla områden 
där kommunens har rådighet. Bland annat har kommunens fastigheter 
energieffektiviserats och uppvärmningssystem miljöanpassats. Logistik för 
varutransporter sköts bäst av transportföretagen. Frågor kring etablering och 
drift av omlastningscentraler ska avgöras av marknadens aktörer, inte 
kommunen.  

I samband med stadsplaneringen och även vid upphandlingar utreder kommunen 
trafik- och transportfrågor löpande och relevant kompetens beaktas för att skapa 
goda förutsättningar för effektiva transporter. Bedömningen är att det inte finns 
anledning till någon särskild kommunal utredning av frågan om hållbara 
varutransporter. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

- Motion daterad den 19 april 2022 

Expedieras 

Gregor Hackman 
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