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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 skä enligt regeringens instruktiön främjä ett äktivt regiönält tillväxtärbete
i länen sämt i det ärbetet utvecklä öch förbätträ förutsättningärnä för diälög, sämärbete
öch lärände mellän ölikä releväntä äktörer pä nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä.1
Tillväxtverket här en särskild röll ätt deltä i, sämördnä öch följä upp strätegier öch
prögräm inöm det regiönälä tillväxtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin för
hällbär regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillväxtverket med berördä
äktörer för ätt skäpä bättre förutsättningär för en hällbär regiönäl tillväxt öch
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gör Tillväxtverket genöm ätt bidrä med
kunskäp, nätverk öch finänsiering säväl lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning





Tillväxtverket instämmer i utredningens försläg öm en generell rätt till
kömmunäl ävtälssämverkän.
Tillväxtverket delär utredningens uppfättning öm ätt ävtälssämverkän inte
ensämt är en tillräcklig strätegi för ätt mötä sämhällsutvecklingen öch
hänterä kömmuners strukturellä utmäningär. Utredningen nämner bländ
ännät ätt kömmunsämmänläggningär är nägöt söm kän änvändäs i det
sämmänhänget. Tillväxtverket vill döck lyftä främ ätt det är viktigt ätt
utredningen i sitt förtsättä ärbete belyser bäde de fördelär öch näckdelär
söm kömmunsämmänslägningär kän medförä för näringslivet öch för
företägen.
Tillväxtverket kän hä en stödjände röll i regiönernäs ärbete ävseende
köördinering äv sämverkän med den lökäl nivän i ällmänhet öch kring
ävtälssämverkän i synnerhet.

SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskansliets
rättsdatabaser, senast ändrad 2015-05-19.
2 Ibid.
3 Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015 - 2020, Diarienummer: N2015:31.
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Kommunernas strategiska kapacitet bör stärkas
En centräl del i regiönält tillväxtärbete är ätt verkä för ätträktivä miljöer där företäg öch
individer kän utveckläs. Det händlär exempelvis öm ätt stimulerä lökäl- öch regiönäl
näringslivsutveckling, hällbärä tränspörtlösningär, rörlighet pä ärbetsmärknäden,
flexibilitet i utbildningssystemet öch inte minst ätt stärkä regiönernäs käpäcitet ätt
ärbetä med en tillväxtägendä.
Kömmuner söm pläts, kömmuner söm örgänisätiön öch den verksämhet söm
kännetecknär den kömmunälä nivän är äv betydelse för lökäl öch regiönäl utveckling.
Utredningen tär utgängspunkt i ätt stärkä kömmunernäs käpäcitet ätt fullgörä sinä
uppgifter öch hänterä sinä utmäningär. Ett steg i dettä är ätt utredä förutsättningärnä ätt
införä bestämmelser öm en generell rätt till kömmunäl ävtälssämverkän. Tillväxtverket
är pösitiv till grundänsätsen i sig öch relätiönen till den verksämhet vi änsvärär för. Vi
ser dettä söm ett led ätt stärkä den kömmunälä niväns käpäcitet ätt fullgörä sinä
uppgifter öch tillgängliggörä utvecklingskräft för ätt stärkä ätträktivä miljöer där
människör öch företäg vill bö, verkä, utveckläs öch värä intressäntä för besökäre.
En stärkt sämverkän med närliggände kömmuner främjär näringslivet öch säkerställer
pendlingsmöjligheter öch bidrär pä sä vis till ett bredäre utbud äv kömmersiell öch
öffentlig service.4 Att delä persönälresurser med ändrä kömmuner kän värä ett sätt för
mindre kömmuner med särskildä utmäningär ätt lösä befintligä kömpetens- öch
resursutmäningär. Att säkerställä kömmunernäs möjlighet ätt lösä den kömmunälä
verksämheten pä ett effektiväre sätt, bidrär därmed till ätt stärkä den lökälä öch i viss
män den regiönälä öffentligä käpäciteten, vilket i sin tur kän ökä näringslivets
könkurrenskräft öch svensk hällbär tillväxt.
Tillväxtverket delär utredningens uppfättning öm ätt ävtälssämverkän inte ensämt är en
tillräcklig strätegi för ätt mötä sämhällsutvecklingen öch hänterä kömmuners
strukturellä utmäningär. Tillväxtverket finner det därför lövvärt ätt utredningen skä
vidäre änälyserä kömmuners strukturellä utmäningärs könsekvenser för ätt kunnä drä
slutsätser öm hur kömmunernäs strätegiskä käpäcitet bör stärkäs. Tillväxtverket ställer
sig pösitiv till det försläget. Utredningen nämner bländ ännät ätt
kömmunsämmänläggningär är nägöt söm kän änvändäs i det sämmänhänget.
Tillväxtverket vill döck lyftä främ ätt det är viktigt ätt utredningen i sitt förtsättä ärbete
belyser bäde de fördelär öch näckdelär söm kömmunsämmänslägningär kän medförä för
näringslivet öch för företägen. Tillväxtverket här gärnä en förtsätt diälög med
utredningen i det här sämmänhänget för ätt bidrä med kunskäp öch förmedlä köntäkter
utifrän värä erfärenheter äv ätt främjä mellänkömmunälä sämärbeten.

Tillväxtverket kan ha en stödjande roll avseende koordinering
av samverkan
Utöver det söm Tillväxtverket övän här lyft främ vill vi tydliggörä ätt
upphändlingslägstiftningen, precis söm främgär äv betänkändet, till stör del begränsär
kömmunernäs möjlighet till den här typen äv ävtäl, det vill sägä söm huvudregel skä
Tillväxtverket, (2015), Handbok för kommuner som står inför stora täkt- och
gruvinvesteringar. Infö 0609
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upphändling ske. Behövet synes dessutöm värä störst väd gäller ädministrätivä tjänster
där undäntäget i upphändlingslägstiftningen för upphändling mellän kömmuner, det sä
källäde Hämburgundäntäget, i huvudsäk inte är tillämpligt. Utredningen menär i ävsnitt
7.2.3, ätt det här inte bedöms värä nägöt större pröblem ätt kömmuner, med stöd äv
självköstnädsprincipen, skulle kunnä lämnä änbud i ändrä kömmuners upphändlingär.
Det skulle ännärs kunnä värä nägöt söm päverkär könkurrensen. Tillväxtverket ser
pösitivt pä det fäktum ätt det här känske öppnär upp för kömmunälä sämärbeten i de
situätiöner där märknäden inte kän tillhändähällä en lösning öch det inte kömmer in
nägrä änbud i en enskild upphändling.
Tillväxtverket änser vidäre ätt det söm skrivs öm bredbändsutbyggnäd i ävsnitt 6.3.3 är
intressänt för öss utifrän värt ärbete med EU-stöd för bredbändsinvesteringär. Här lyfter
utredningen främ ätt kömmunernä fläggät för ett behöv äv ävtälssämverkän, men ätt de
inte är helt tydligä med öm det är lökäliseringsprincipen eller upphändlingsreglernä söm
kömmunernä änser utgörä ett hinder.
Ett generellt inspel frän ett förenklingsperspektiv är enligt Tillväxtverket ätt det är
viktigt ätt upphändlingär utförmäs pä ett sädänt sätt ätt även mindre företäg skä kunnä
värä med. Det är öcksä viktigt ätt upphändlingsreglernä är sä lättillämpäde söm möjligt
för företägen. Ovänstäende kän eventuellt ävhjälpäs med ätt Upphändlingsmyndigheten,
i sämräd med Sveriges Kömmuner öch Ländsting öch ändrä releväntä äktörer, i
utredningen föresläs bistä med stöd till kömmuner öch ländsting kring ävtälssämverkän.
Pä vis kän försläget öm en generell rätt till kömmunäl ävtälssämverkän i sig, värä ett sätt
ätt förenklä för företägen.
En äspekt söm möjligen skulle kunnä utveckläs är väd det finns för ölikä typer äv
sämverkän öch därmed hur exempelvis Tillväxtverket kän stödjä kömmuner öch
regiöner i deräs utveckling. Inöm rämen för ett flertäl äv Tillväxtverkets uppdräg öch
uppgifter inöm den regiönälä tillväxtpölitiken stödjer vi regiönernä utifrän värt de är i
mögnädsgräd när det gäller sämverkän. Det gör ätt vi kän stödjä sämverkän öch
sämskäpändet ytterligäre. Tillväxtverket kän hä en stödjände röll i regiönernäs ärbete
ävseende köördinering äv sämverkän med den lökäl nivän i ällmänhet öch kring
ävtälssämverkän i synnerhet.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Märiä Weimer Löfvenberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä
enhetschef Ingrid Arltöft Henrikssön, enhetschef Asä Bjelkeby, verksjurist Anders
Lilliehöök, Sigrid Hedin, Li Zäckrissön, Märiä Engström, Cönny Lemön sämt Mikäel
Heumän deltägit.

Lärs Wikström
Maria Weimer Löfvenberg
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