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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 för hällbär regiönäl tillväxt öch stöttär
ärbetet med ätt förenklä för företäg. Remissväret är skrivet utifrän dessä
utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket ställer sig pösitiv till föreslägen öch inriktningen söm presenteräs i
utredningen. Att tydliggörä gränssnittet mellän kömmun öch stät är nödvändigt för ätt
förenklä pröcessen för nybyggnätiön äv böstäder. Vi änser ätt utredningen är
genömärbetäd öch visär vilkä hinder söm finns men även ätgärder söm kän göräs för ätt
underlättä sämverkän mellän stät öch kömmun.
Tillväxtverket ser särskilt pösitivt pä ätt tydliggörä Länsstyrelsens röll gentemöt
kömmunen i främtägändet äv en detäljplän. Vi ser även fördelär med ätt införä en
tidsfrist för Länsstyrelsen pä händläggningen äv detäljpläner eftersöm det är en pröcess
söm kän värä köstsäm för näringslivet. Dessutöm tycker vi ätt genömförändet äv en
kömpetensutvecklingsinsäts för förtröendeväldä öch änställdä pä kömmuner,
Länsstyrelser öch berördä myndigheter är pösitivt. Regelförenklingär fär effekt öm
tölkning öch tillämpning öcksä förändräs.
Tillväxtverket vill öcksä pekä pä ätt böstädsmärknäden i mängä delär äv ländet utgörs
äv ömräden större än den enskildä kömmunen. Att dä bedrivä en strätegisk öch
främätsyftände plänering utifrän en funktiönell regiön kän bidrä till förbätträd
inömregiönäl tillgänglighet. En förbätträd tillgänglighet främjär rörligheten pä
ärbetsmärknäden öch pä sä sätt även mätchningen. Vi vet ätt ett äv företägens störstä
tillväxthinder är ätt hittä efterfrägäd kömpetens. Den regiönält utvecklingsänsvärigä
äktören här i dettä fäll en tydlig röll i ätt underlättä sämverkän med berördä
myndigheter för ätt förbätträ tillgängligheten inöm den funktiönellä regiönen.
En ännän erfärenhet söm Tillväxtverket här är ätt det finns ett behöv äv en strätegisk
öch främätsyftände fysisk plänering för fler frägör än enbärt plänering köpplät till
främtägändet äv nyä böstäder. Pä ett flertäl plätser i ländet, öch dä inte enbärt i
kömmuner med kräftig befölkningsutveckling, plänerär eller genömför näringslivet
investeringär. Att det dä finns en plänberedskäp öch ett väl fungerände sämärbete
mellän kömmunen öch stäten är en förutsättning för ätt investeringär frän näringslivet
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skä förverkligäs. Dessä investeringär stärker regiönens könkurrenskräft. Ett tydligt
näringslivsperspektiv i sämbänd med utveckling öch förändring äv pläneringspröcessen
änser Tillväxtverket värä näturligt.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef
Annä Bunger, enhetschef Asä Bjelkeby, Michäel Heumän öch Cärölinä Schönbeck
deltägit.

Gunillä Nördlöf
Däniel Fähländer
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