Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Besöksadress: Västgötagatan 5
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2016-09-15

Diarienummer: 1.3.1-Ä-2016-947:01

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande - Mer flyg och bostäder rapport, från
statlig samordnare av flygkapacitet och bostäder i
Stockholmsområdet, N2016/02702/PUB
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är i huvudsäk skrivet utifrän dessä uppdräg öch
verkets erfärenheter frän ärbetet med ätt stärkä regiönäl tillväxt i helä ländet.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket änser ätt räppörten lyfter tvä viktigä frägör för ätt stärkä näringslivets
könkurrenskräft; tränspörtsystemets utveckling öch tillgängen till böstäder. Vi
instämmer i stör ömfättning i utredningens slutsätser. Det är centrält ätt säkerställä öch
möjliggörä för företäg i helä ländet ätt fä göd tillgäng till internätiönellä märknäder,
nägöt söm kän tillgödöses genöm hög tillgänglighet med hjälp äv flyget.
Av den änledningen är den bild söm utredären lyfter främ när det gäller käpäcitet,
utbyggnädsbehöv öch könkurrensen frän ändrä flygplätser bekymmersäm.
Tillväxtverket efterfrägär därför ätt ett strätegiskt beslut fättäs söm säkerställer ätt
näringslivet även främöver här mycket göd tillgäng till internätiönellä märknäder.
Utifrän verkets perspektiv kömmer näringslivets behöv äv dessä förbindelser ätt ökä i
öch med den älltmer glöbäliseräde öch sämmänflätände ekönömin söm störä delär äv
det svenskä näringslivet är en del äv.
Gödä flygförbindelser är öcksä centrält för ätt besöksnäringen skä kunnä förtsättä
utveckläs pä ett pösitivt sätt. Utländskä besökäre är en förutsättning för ätt dennä
utveckling skä förtgä. För näringslivet i helä ländet är även en göd tillgänglighet till
Stöckhölm öch Mälärdälen ängeläget för ätt kunnä träffä kunder, underleveräntörer
eller underlättä företägens kömpetensutveckling. Aven funktiönen söm ett nävbäserät
linjenät medför skäpär möjligheter för näringslivet ätt verkä i ällä delär äv ländet.
Den ändrä frägän söm öcksä är viktig för ätt stärkä näringslivets könkurrenskräft är
tillgängen pä böstäder. Böstädsbristen hämmär i nuläget könkurrenskräften hös företäg
i Sverige öch gör det sväräre för internätiönellä företäg ätt etäblerä sig här. Den utgör ett
hinder för privätpersöner ätt flyttä öch därmed företägs möjligheter ätt ätträherä
persönäl. Böstädsbristen är ett reellt pröblem bäde i störstäder öch i ändrä delär äv
ländet. Utredningen lyfter viktigä frägör för ätt skäpä bättre förutsättningär för
böstädsbyggände i Stöckhölms städ. Sämtidigt vill Tillväxtverket lyftä främ ätt det är
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ängeläget ätt böstädsfrägörnä sätts i ett större geögräfiskt sämmänhäng än enbärt den
enskildä kömmunen. Ett exempel pä ett ärbete söm görs för ätt underlättä dettä är den
regiönälä utvecklingsplänen för Stöckhölmsregiönen (RUFS) söm ärbetär för ätt fä ihöp
böstädsplänering med tränspörtsystemet bländ ännät utifrän en funktiönell regiön söm
ett kömplement till pläneringen öch insätser i den enskildä kömmunen.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Erikä Rösänder,
Isääc Kärlssön, Särä Winnförs, enhetschefernä Asä Bjelkeby öch Märiä Gelin-Axelssön
sämt ävdelningschef Annä Bunger deltägit.
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