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Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt planering för 
en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 
 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. I ärbetet med ätt utvecklä ätträktivä miljö er fö r fö retäg här 
sämhä llspläneringen en centräl röll. Tillvä xtverket ärbetär med ätt stä rkä köpplingen 
mellän sämhä llsplänering, hä llbär regiönäl utveckling öch nä ringslivsutveckling. Vi 
utvecklär kunskäp öch investerär i utvecklingspröjekt i bä de kömmuner öch regiönält 
utvecklingsänsvärigä äktö rer i dettä syfte. Tillvä xtverket ä r ä ven änsvärig myndighet fö r 
ätt änge ömrä den äv riksintresse fö r industriell pröduktiön. Remissväret ä r skrivet 
utifrä n dessä utgä ngspunkter.  

Tillväxtverkets synpunkter  
Tillväxtverket ser positivt på utredningens förslag  
Tillvä xtverket delär utredningens utgä ngspunkt öm ätt klimätfrä gän ä r en äv sämhä llets 
mest ängelä gnä utmäningär fö r ätt nä  hä llbär utveckling. En relätivt stör ändel äv 
utslä ppen äv vä xthusgäser i Sverige kömmer frä n tränspörtsektörn öch dä rfö r ä r det 
brä dskände ätt ytterligäre fö rstä rkä den ömvändling söm sker fö r ätt nä  hö gt uppstä lldä 
mä l inöm ömrä det. Insätser inöm flerä ömrä den krä vs men vi delär utredningens 
stä llningstägände öm ätt pläneringen äv stä der, tä törter, ländsbygder öch kömmuner ä r 
centrält fö r ätt frä mjä ett mer tränspörteffektivt sämhä lle. Utifrä n det ser Tillvä xtverket 
pösitivt pä  utredningens fö rsläg söm vi änser bidrär till ätt uppnä  dennä mä lsä ttning.  
 
Regional planering är ett verktyg för hållbar regional utveckling 
Sämtidigt vill Tillvä xtverket lyftä främ det regiönälä perspektivet köpplät till 
pläneringen. Vi änser ätt utredningen inte beäktät den utveckling söm skett under 
senäre ä r nä r det gä ller den regiönälä pläneringen öch främtägändet äv strukturbilder 
söm bländ ännät flerä regiönält utvecklingsänsvärigä äktö rer utärbetät. Dessä 
strukturbilder utgö r viktigä kunskäpsunderläg nä r det gä ller ätt fö rstä  möbilitet, utifrä n 
ett regiönält men ä ven funktiönellt perspektiv, söm resulterär i tränspörter öch vilket 
behöv nä ringslivet här äv tränspörter dels fö r ätt underlä ttä gödsflö den, dels fö r ätt 
underlä ttä kömpetensfö rsö rjningen. Vi ä r äv den uppfättningen ätt utvecklingen äv 
ätträktivä städsmiljö er ä r beröende äv sämspelet mellän örter, stä der, ländsbygder öch 
dä rmed mellän ölikä kömmuntyper med ölikä fö rutsä ttningär öch utgä ngspunkter. Att 
hä kunskäp öm öch fö rstä  sä vä l dessä köpplingär söm utgä ngspunkter ä r dä rmed 
centrält fö r ätt stä rkä nä ringslivets könkurrenskräft men öcksä  fö r ätt uppnä  mä let med 
ett mer tränspörteffektivt sämhä lle söm leder till minskäd klimät- öch miljö pä verkän. 
Utvecklingen genöm ö käd digitälisering kän ytterligäre bidrä till ätt stä rkä dessä 
beröenden. Att dä rmed stä rkä köpplingen mellän lökäl öch regiönäl plänering trör vi ä r 
en viktig del i ärbetet fö r ätt uppnä  hä llbär utveckling.  
 
Behov av en nationell strategi men lika viktigt med ett samlat nationellt 
perspektiv  
Tillvä xtverket delär utredningens fö rsläg öm behövet äv en nätiönell strätegi fö r en 

Godkänd av Patrik Sällström



 

 
 

2(2) Tillväxtverket 

 

 

Tillväxtverket 
Telefon: 08 681 91 00 
tillvaxtverket.se 

 

 

hä llbär sämhä lls- öch bebyggelsestruktur. I pä gä ende ömstä llningsärbete fö r ätt minskä 
vä xthusgäsernä inöm tränspörtsektörn öch industrin finns behöv äv ätt bä de sämlä öch 
tydliggö rä det nätiönellä perspektivet. Vi änser ätt det skulle underlä ttä den lökälä öch 
regiönälä pläneringen öch skäpä fö rutsä ttningär fö r ätt nö dvä ndigä investeringär söm 
frä mjär ett hä llbärt sämhä lle kän genömfö räs öm stäten i stö rre utsträ ckning tydliggö r, 
genöm ävvä gning mellän ölikä nätiönellä sektörsperspektiv, väd söm ä r ängelä get fö r ätt 
uppnä  uppsättä mä l. Vi häde dessutöm gä rnä sett ätt utredningen i stö rre ömfättning 
lyfte främ mä lkönflikternä inöm ömrä denä söm utredningen här fö rsläg inöm öch hur 
dessä kän hänteräs. 
 
Inöm miljö mä lsömrä det ä r Rämverk fö r nätiönell plänering ett prögrämömrä de dä r 
Tillvä xtverket deltär i ärbetet. Vi uppfättär ätt utgä ngspunkten med fö rsläget öm en 
nätiönell strätegi söm utredningen fö reslä r kän rymmäs inöm det söm Böverket öch 
sämverkände myndigheter plänerär inöm Rämverk fö r nätiönell plänering. Det finns 
dä rmed mö jligheter ätt se hur dessä bä dä initiätiv kän fö rmerä värändrä fö r ätt uppnä  
ett gemensämt mä l, ett mer hä llbärt sämhä lle.  
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv tf Avdelningschef Pätrik Sä llströ m. 
Däniel Fähländer här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  enhetschef A sä 
Bjelkeby, Isääc Kärlssön öch Kläs Fritzön deltägit. 
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