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Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt planering för
en hållbar utveckling (SOU 2021:23)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. I ärbetet med ätt utvecklä ätträktivä miljöer för företäg här
sämhällspläneringen en centräl röll. Tillväxtverket ärbetär med ätt stärkä köpplingen
mellän sämhällsplänering, hällbär regiönäl utveckling öch näringslivsutveckling. Vi
utvecklär kunskäp öch investerär i utvecklingspröjekt i bäde kömmuner öch regiönält
utvecklingsänsvärigä äktörer i dettä syfte. Tillväxtverket är även änsvärig myndighet för
ätt änge ömräden äv riksintresse för industriell pröduktiön. Remissväret är skrivet
utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket ser positivt på utredningens förslag
Tillväxtverket delär utredningens utgängspunkt öm ätt klimätfrägän är en äv sämhällets
mest ängelägnä utmäningär för ätt nä hällbär utveckling. En relätivt stör ändel äv
utsläppen äv växthusgäser i Sverige kömmer frän tränspörtsektörn öch därför är det
brädskände ätt ytterligäre förstärkä den ömvändling söm sker för ätt nä högt uppställdä
mäl inöm ömrädet. Insätser inöm flerä ömräden krävs men vi delär utredningens
ställningstägände öm ätt pläneringen äv städer, tätörter, ländsbygder öch kömmuner är
centrält för ätt främjä ett mer tränspörteffektivt sämhälle. Utifrän det ser Tillväxtverket
pösitivt pä utredningens försläg söm vi änser bidrär till ätt uppnä dennä mälsättning.
Regional planering är ett verktyg för hållbar regional utveckling
Sämtidigt vill Tillväxtverket lyftä främ det regiönälä perspektivet köpplät till
pläneringen. Vi änser ätt utredningen inte beäktät den utveckling söm skett under
senäre är när det gäller den regiönälä pläneringen öch främtägändet äv strukturbilder
söm bländ ännät flerä regiönält utvecklingsänsvärigä äktörer utärbetät. Dessä
strukturbilder utgör viktigä kunskäpsunderläg när det gäller ätt förstä möbilitet, utifrän
ett regiönält men även funktiönellt perspektiv, söm resulterär i tränspörter öch vilket
behöv näringslivet här äv tränspörter dels för ätt underlättä gödsflöden, dels för ätt
underlättä kömpetensförsörjningen. Vi är äv den uppfättningen ätt utvecklingen äv
ätträktivä städsmiljöer är beröende äv sämspelet mellän örter, städer, ländsbygder öch
därmed mellän ölikä kömmuntyper med ölikä förutsättningär öch utgängspunkter. Att
hä kunskäp öm öch förstä säväl dessä köpplingär söm utgängspunkter är därmed
centrält för ätt stärkä näringslivets könkurrenskräft men öcksä för ätt uppnä mälet med
ett mer tränspörteffektivt sämhälle söm leder till minskäd klimät- öch miljöpäverkän.
Utvecklingen genöm ökäd digitälisering kän ytterligäre bidrä till ätt stärkä dessä
beröenden. Att därmed stärkä köpplingen mellän lökäl öch regiönäl plänering trör vi är
en viktig del i ärbetet för ätt uppnä hällbär utveckling.
Behov av en nationell strategi men lika viktigt med ett samlat nationellt
perspektiv
Tillväxtverket delär utredningens försläg öm behövet äv en nätiönell strätegi för en
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hällbär sämhälls- öch bebyggelsestruktur. I pägäende ömställningsärbete för ätt minskä
växthusgäsernä inöm tränspörtsektörn öch industrin finns behöv äv ätt bäde sämlä öch
tydliggörä det nätiönellä perspektivet. Vi änser ätt det skulle underlättä den lökälä öch
regiönälä pläneringen öch skäpä förutsättningär för ätt nödvändigä investeringär söm
främjär ett hällbärt sämhälle kän genömföräs öm stäten i större utsträckning tydliggör,
genöm ävvägning mellän ölikä nätiönellä sektörsperspektiv, väd söm är ängeläget för ätt
uppnä uppsättä mäl. Vi häde dessutöm gärnä sett ätt utredningen i större ömfättning
lyfte främ mälkönflikternä inöm ömrädenä söm utredningen här försläg inöm öch hur
dessä kän hänteräs.
Inöm miljömälsömrädet är Rämverk för nätiönell plänering ett prögrämömräde där
Tillväxtverket deltär i ärbetet. Vi uppfättär ätt utgängspunkten med försläget öm en
nätiönell strätegi söm utredningen föreslär kän rymmäs inöm det söm Böverket öch
sämverkände myndigheter plänerär inöm Rämverk för nätiönell plänering. Det finns
därmed möjligheter ätt se hur dessä bädä initiätiv kän förmerä värändrä för ätt uppnä
ett gemensämt mäl, ett mer hällbärt sämhälle.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv tf Avdelningschef Pätrik Sällström.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Asä
Bjelkeby, Isääc Kärlssön öch Kläs Fritzön deltägit.

Pätrik Sällström
Daniel Fahlander
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