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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten genom att
skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.
Myndigheten har uppdrag som specifikt syftar till att stärka sambanden mellan fysisk
samhällsplanering, näringslivsutveckling och regional tillväxt. Remissvaret är skrivet med
utgångspunkt från detta.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket ställer sig bakom ett tydligt kommunalt ansvar för energi- och klimatfrågor. Ett
framåtsyftande, strategiskt perspektiv kan tydliggöra behovet av produktion, distribution och användning
av energi och därmed förutsättningarna för företag och företagande i allmänhet och för energibranschen i
synnerhet. Detta kommer att ställa större krav på den kommunala samhällsplaneringen, vilket
Tillväxtverket dock bedömer vara nödvändigt för en klimatanpassad planering.
Kan de syften som avses uppnås med föreslagna lagändringar uppfyllas på annat sätt
Tillväxtverket anser att det i samband med en eventuell lagändring är viktigt att beakta
kommunernas värdering av vilken typ av stöd som bäst främjar ett strategiskt energiarbete (jfr
avsnitt 3.2.9). Det är viktigt att parallellt arbeta med styrmedel med bäring på kompetens- och
resursstöd. Erfarenheter inom ramen för Energimyndighetens arbete med exempelvis Uthållig
Kommun, där kunskapsöverföring, samverkan och strukturer för nätverk stått i fokus, borde
kunna tas tillvara.
Behovet av strategsikt arbete på lokal och regional nivå för att bidra till en energi- och
klimatomställning av samhället
Tillväxtverkets ställer sig bakom ett strategiskt arbete på lokal och regional nivå. Dock anser
Tillväxtverket att ett klimat- och energistrategiskt arbete bör inkorporeras som delar i redan
existerande instrument för strategsikt utvecklingsarbete vilket kan öka samverkan och
möjliggöra synergieffekter mellan dimensionerna tillväxt och miljö. I detta avseende är det
viktigt att beakta att Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller flera bestämmelser som
relaterar till lagen om kommunal energiplanering 1. Samt att beakta ambitionen att
översiktsplanerna succesivt ska komma att utgöra ett mer samordnande, strategisk instrument i
kommunernas utvecklingsarbete med tydlig koppling till de regionala utvecklingsstrategierna.
På detta sätt kan tillväxtaspekterna i energi- och klimatfrågorna framhållas och förtydligas samt
synergieffekter tas tillvara. Ökad lokal och regional samordning är angeläget inom de allt mer
kommunöverskridande verksamheterna som påverkar klimat och miljö, till exempel
kraftledningar, transportinfrastuktur och pendling.
Slutligen anser Tillväxtverket att ett ledningssystemperspektiv är relevant. Fokus på åtgärder
samt uppföljning och utvärdering pekar på behov av insatser, vilket kommer avspeglas i
verksamhetsbudget. Detta i sin tur kan bidra till att konkretisera behovet av samverkan,
kompetens- och resursstöd från nationell och regional nivå.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen har Åsa
Bjelkeby, Kalle Westberg, Maria Engström, Sara Winnfors och Lina Holmgren medverkat. Den
sista som föredragande.

Gunilla Nordlöf
Lina Holmgren
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