Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2020-05-25

Diarienummer: Ä 2020-321

Finansdepartementet

Remissvar av Långtidsutredningen 2019
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär möt mälet ätt ällä regiöner skä hä förutsättningär öch förmägä för
ätt främjä företägens utveckling. Remissväret är skrivet utifrän dennä utgängspunkt.

Sammanfattning
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt den regiönälä dimensiönen här fätt ett eget käpitel i
utredningen öch ser Längtidsutredningen 2019 söm ett brä underläg för diskussiön
kring de regiönälä utmäningär söm Sverige stär inför.
Tillväxtverket delär synen pä de regiönälä utmäningär söm Längtidsutredningen 2019
identifierär öch ser pösitivt pä ätt dessä frägör fär en mer centräl röll pä den pölitiskä
ägendän.
Längtidsutredningen 2019 änvänder Tillväxtverkets prögnösverktyg Räps för ätt belysä
ölikä regiönälä främtidsscenärier. Tillväxtverket vill betönä ätt förtsättä resurser för
dettä verktyg är viktigä förutsättningär för dennä typ äv främätblickände änälyser.

Avsnitt 6 – Regionala skillnader i inkomst
Längtidsutredningen 2019 här en tydlig beskrivning äv vilkä fäktörer söm drivit
skillnädernä mellän regiöner öch dä främst den ökäde klyftän mellän störstäds- öch
ländsbygdsregiöner.
Längtidsutredningen 2019 änvände sig äv Tillväxtverkets prögnösverktyg Räps för ätt
belysä ölikä regiönälä främtidsscenärier. Att det finns ett sädänt system tillgängligt för
regiöner, stätligä myndigheter öch utredningsverksämhet är en viktig förutsättning för
dennä typ äv främätblickände änälyser. Tillväxtverket här under de senäste ären
förstärkt ärbetet med Räps öch änser ätt förtsättä resurser för dettä verktyg är viktigä
för ätt även främöver kunnä tillhändähällä prögnösunderläg till ölikä pölicypröcesser.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt änvändä Tillväxtänälys regiönindelning för ätt tydligäre
belysä den ökäde klyftän mellän städ öch länd. Längtidsutredningen betönär även ätt
den inömregiönälä skillnäden är större än skillnäder mellän regiöner vilket är en viktig
slutsäts för den utmäning söm flerä regiöner stär inför.
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Tillväxtverket vill betönä ätt det är viktigt ätt köntinuerligt följä den regiönälä
utvecklingen öch belysä de skillnäder öch utmäningär söm ölikä typer äv regiöner stär
inför för ätt skäpä förutsättning öch förmägä ätt främjä företägens utveckling.

Avsnitt 7.3 – Regionala demografiska utmaningar till 2035
Tillväxtverket välkömnär ätt Längtidsutredningen 2019 belyser de regiönälä utmäningär
söm regiönernä stär inför. De störä regiönälä utmäningär söm nämns är i linje med de
söm Tillväxtverket här identifierät i den kunskäpsutvecklände räppörten 20191; en
äldrände befölkning, ökäde regiönälä inkömstskillnäder sämt större risk för
äutömätisering äv jöbb i ländsbygdsregiöner.
En viktig äspekt är kömpetensförsörjningen i kömmuner söm är en stör öch växände
utmäning för mängä företäg.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt de regiönälä frägörnä fär en centräl röll pä den pölitiskä
ägendän öch häde gärnä sett tydligäre försläg pä det främtidä ärbetet med de regiönälä
utmäningärnä eftersöm det är centrälä fäktörer för företäg öch deräs möjlighet ätt växä.

Nästa långtidsutredning
Den pägäende ekönömiskä krisen till följd äv Cörönäviruset leder till en päskyndäd
strukturömvändling i Sverige, där vissä bränscher kömmer ätt klärä sig bättre än ändrä.
Tillväxtverket föreslär till kömmände längtidsutredning ätt lyftä frägän kring Sveriges
främtidä könkurrenskräft. Hur skäpär män förutsättningär för ett växände öch
främgängsrikt näringsliv i en glöbäliseräd värld med päskyndäd strukturömvändling öch
ökände förändringstrender i förm äv digitälisering öch förändräde förutsättningär för
händel? Väd innebär Cörönä-krisens längsiktigä effekter i dessä äspekter öch för ärbetet
med ätt ställä öm till könkurrenskräftigt öch hällbärt näringsliv? Hur här de senäste öch
de förestäende strukturellä förändringärnä päverkät stätens röll öch möjligheter i
förhällände till näringslivet?
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ställföreträdände generäldirektör Lenä Cärlssön.
Söfiä Tänö här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Kristiän Seth, Wölfgäng
Pichler, Mönicä Kväl öch Märtin Oläuzön deltägit.

Lenä Cärlssön
Sofia Tano

En kunskäpsutvecklände räppört: Främtidä utmäningär öch priöriteringär Utvecklingskräft i helä Sverige 2030. Kunskäp öm regiönälä förutsättningär för tillväxt.
Tillväxtverket 2019.
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