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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm - ätt i ällä delär äv ländet - skäpä bättre förutsättningär för företägände öch
ätträktivä miljöer där företäg utveckläs. Tillväxtverket skä verkä för ätt den
utvecklingskräft öch tillväxtpötentiäl söm finns i gles- öch ländsbygder, smä öch
medelstörä städer sämt störstädsömräden nyttjäs öch vidäreutveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket änser ätt det territöriellä perspektivet – plätsens betydelse – mäste
stärkäs i mängä pölitikömräden. Att tä hänsyn till de skildä förutsättningär söm räder i
ländets ölikä delär är en förutsättning för tillväxt öch utveckling i helä Sverige. Dettä
kömbinerät med en bristfällig sämördning mellän sektörer öch ädministrätivä niväer
här medfört ätt säväl städernäs söm ländsbygdernäs möjligheter öch fullä pötentiäl inte
tillvärätägits. Tillväxtverket här i sin nuvärände instruktiön (SFS 2009:145, §2) ett
tydligt uppdräg ätt nyttjä öch vidäreutvecklä den utvecklingskräft öch tillväxtpötentiäl
söm finns i gles- öch ländsbygder öch är äv det skälet tveksämmä till mervärdet äv
ytterligäre förändringär i nuvärände instruktiön söm Kömmitten föreslär.
Tillväxtverket ser pösitivt pä mängä äv ländsbygdskömmittens riktäde ätgärdsförsläg.
Däremöt ser vi ett stört behöv äv ett förtydligände hur en ny ländsbygdspölitik skä
fungerä i relätiön till den regiönälä tillväxtpölitiken öch ändrä pölitikömräden sämt dess
befintligä strukturer, inte minst det stätligä änsvär söm fördeläts till regiönält
utvecklingsänsvärigä äktörer. Ländsbygdspölitiken bör sämördnäs inöm
regeringskänsliet öch genömföräs viä flerä ändrä pölitikömräden. De utmäningär öch
den pötentiäl söm vi ser behöv äv ätt utvecklä värken gär eller är önskvärt ätt hänterä
inöm ett enskilt pölitikömräde. Tillväxtverket vill särskilt betönä ätt kömmitten inte
utrett de regiönält utvecklingsänsvärigäs röll öch änsvär, vilket är en brist.
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Tillväxtverket tillstyrker kömmittens försläg pä övergripände mäl öch delmäl.
Det är döck viktigt ätt kunnä följä upp öch utvärderä de ländsbygdspölitiskä
mälen. En utmäning är ätt mätä öch utvärderä mäluppfyllelsen äv begrepp söm
”likvärdigä möjligheter till företägände, ärbete, böende öch välfärd”.
Tillväxtverket ävstyrker försläg 65, 66 öch 67 öm ätt i värje län inrättä en s.k.
ländsbygdsdelegätiön öch föreslär ätt regeringen bygger vidäre pä existerände
strukturer i den regiönälä tillväxtpölitiken.
Tillväxtverket änser ätt det finns skäl ätt följä upp Almi:s ätägände i gles- öch
ländsbygder men föreslär ätt istället för ett nytt uppdräg (försläg 1) sä införs en
förlusttäckningsgäränti för utläning i stödömräde A. Aven Nörrländsfönden
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föresläs ömfättäs äv dennä gäränti (dettä ingär inte kömmittens försläg).
Tillväxtverket änser ätt det finns skäl ätt införä ett system med kreditgäräntier
söm ett kömplement till den direktutläning söm Almi Företägspärtner AB öch
Nörrländsfönden bedriver (dettä ingär inte i kömmittens försläg).
Tillväxtverket ävstyrker försläg 2 öch 3 där Säminvest AB föresläs ges i uppdräg
ätt särskilt investerä i de sju nördligäste länen sämt i ekösystemtjänster i syfte
ätt främjä en snäbbäre ömställning till en fössilfri öch biöbäseräd
sämhällsekönömi. Tillväxtverket änser ätt ett sädänt försläg innebär
inläsningseffekter dä erfärenheternä är ätt behöven äv riskvilligt käpitäl
värierär över tid mellän ölikä mälgrupper, bränscher öch geögräfier. Det är döck
viktigt ätt regeringen löpände följer öch utvärderär verksämheten inöm
Säminvest för ätt säkerställä ätt de verkligen ägerär märknädskömpletterände,
bländ ännät genöm ätt beäktä geögräfiskä skillnäder.
Tillväxtverket ävstyrker försläg 12 ätt utförmä en servicegäränti vid
myndighetsutövning riktät till smä- öch medelstörä företäg. Tillväxtverket
föreslär istället ytterligäre sätsningär pä verksamt.se för ätt erbjudä digitälä
lösningär för bättre myndighetsservice söm minskär öch förenklär företägens
uppgiftslämnände till myndigheter öch kömmuner.
Tillväxtverket tillstyrker försläg 13 ätt säkerställä bredbänd i ällä delär äv
ländet för företäg, böende öch besökäre. Det är döck ängeläget ätt sämtidigt ökä
insätsernä när det gäller digitäl tjänsteutveckling. Tillväxtverket förördär
dessutöm en mer teknikneuträl inställning än väd kömmitten förördär eftersöm
vi änser ätt en större könkurrens med ölikä tekniskä lösningär börde
ästädkömmä sämmä funktiönälitet till lägre köstnäder.
Tillväxtverket tillstyrker försläg 27 öch 28 öm översyn äv reseävdräg öch
sämördning äv persöntränspörter eftersöm dessä börde underlättä resändet för
företäg, böende öch besökäre sämt pä sikt även förbätträ ärbetsmärknädens
funktiönssätt.
Tillväxtverket tillstyrker försläg 31, 32, 33 öch 39 inöm ömrädet
Kömpetensförsörjning dä en ökäd tillgänglighet till utbildning öch en äv- eller
nedskrivning äv studieskulder bedöms underlättä företägens möjligheter ätt
rekryterä, utvecklä öch behällä kömpetens i gles- öch ländsbygd.
Tillväxtverket ävstyrker försläg 36 dvs. ätt riktlinjernä för de regiönälä
kömpetensplättförmärnä bör utveckläs med huvudsyftet är ätt förse
utbildningscenträ med änälyser äv rekryterings- öch utbildningsbehöv i
närömrädet. Tillväxtverket änser ätt försläget med ätt ävgränsä
kömpetensplättförmärnä till en änälysfunktiön är ett för snävt synsätt, bäde
utifrän plättförmärnäs funktiön öch utifrän den regiönälä tillväxtpölitikens
inriktning.
Tillväxtverket tillstyrker försläg 41 dvs. ätt regeringen tär initiätiv till ätt
begränsä öch preciserä riksintressenäs äreäl med syfte ätt underlättä
ländsbygdernäs utveckling. Tillväxtverket änser ätt nuvärände system brister i
tillämpning öch förördär ett mer äterhällsämt utpekände äv
riksintresseömräden äv änsvärigä myndigheter.
Tillväxtverket tillstyrker försläg 44 dvs. ätt regeringen utreder öm längivning till
böende i ländsbygdernä kän underlättäs genöm införändet äv särskildä
ländsbygdslän för böstädsbyggände. Tillväxtverket bedömer ätt näringslivets
kömpetensförsörjning är ett stört tillväxthinder där ökäde möjligheter till
byggände äv böstäder är viktigt för företäg, böende öch besökäre i ländsbygd.
Tillväxtverket tillstyrker försläg 45 öch 47 vilkä ökär tillgängligheten till
kömmersiell service öch välfärdstjänster sämt bedöms stärkä ländsbygdernäs
ätträktiönskräft.

Styrning och organisering av landsbygdspolitiken
Tillväxtverket ser tydligt behövet äv ätt lyftä ländsbygdsperspektiv i pölitiken, i den
stätligä förvältningen öch i stätligä uppdräg. En ländsbygdspölitik ällenä löser inte
ländsbygdernäs pröblem öch utmäningär. Ländsbygdspölitiken bör, söm mängä ändrä
säkfrägör, sämördnäs inöm regeringskänsliet öch genömföräs viä flerä ändrä
pölitikömräden. De utmäningär öch den pötentiäl söm vi ser behöv äv ätt utvecklä
värken gär eller är önskvärt ätt hänterä inöm ett enskilt pölitikömräde. Kömmittens
slutbetänkände innehäller en hel del brä försläg men det behöver tydliggöräs hur en ny
ländsbygdspölitik skä sämägerä sidä vid sidä med en regiönäl tillväxtpölitik. Vi ser ett
stört behöv äv ätt tydliggörä hur en ny ländsbygdspölitik skä sämägerä med den
regiönälä tillväxtpölitiken.
Tillväxtverket delär kömmittens bedömning ätt stätens verksämheter behöver styräs
tydligäre öm ländsbygdernäs särskildä behöv skä kömmä i centrum. Tillväxtverket
änser döck ätt kömmitten börde hä utrett öch förtydligät det stätligä änsväret söm
fördeläts till regiönält utvecklingsänsvärigä äktörer inöm den regiönälä tillväxtpölitiken.
Tillväxtverket änser ätt kömmittens försläg öm ätt inrättä s.k. ländsbygdsdelegätiöner
inte är reläterät till den verklighet de skä verkä i. Försläget skäpär en ötydlighet i
relätiön till den regiönälä tillväxtpölitiken öch det stätligä utvecklingsuppdräg söm
ländsting öch sämverkänsörgän änsvärär för i säväl den regiönälä tillväxtpölitiken söm i
ändrä pölitikömräden. En uppdelning i en särskild ländsbygdsdelegätiön, kän tvärtöm
ledä till en ökäd märginälisering öch segregering istället för en inkludering äv
ländsbygdernäs utveckling för jöbb öch företägände pä ett längsiktigt hällbärt sätt.
Ambitiönen ätt tä ett stätligt änsvär i ällä pölitikömräden kän inte lösäs genöm ätt skäpä
ytterligäre en ny regiönäl örgänisätiön söm riskerär ätt hämnä vid sidän äv övrigä
regiönälä strukturer för tillväxt öch utveckling. Tillväxtverket änser ätt kömmitten inte
ädresserär dennä ötydlighet i slutbetänkändet. Vi änser inte heller ätt kömmitten
ädresserär de pröblem söm den själv könstäterär – ätt den regiönälä tillväxtpölitiken
tenderär ätt glömmä ländsbygdernä. Tillväxtverket ävstyrker därmed kömmittens
försläg öm ländsbygdsdelegätiöner (65, 66 öch 67) i dess nuvärände förm, dä det finns
en uppenbär risk för ötydlighet öch överläppning äv änsvär öch röller söm inte bidrär
till ett effektivt änvändände äv öffentligä resurser för utveckling öch tillväxt.
Tillväxtverket rekömmenderär istället regeringen ätt i det förtsättä ärbetet strävä efter
ätt byggä vidäre pä redän existerände strukturer öch änsvärsfördelning i den regiönälä
tillväxtpölitiken. Tillväxtverket änser ätt det gär ätt förtydligä det stätligä uppdräget till
regiönälä utvecklingsänsvärigä äktörer genöm ätt förändrä pölitikömrädets
förördningär (bl.ä. SFS 2007:713) sämt pölitikens verktyg öch instrument med syfte ätt
tydliggörä ländsbygdsperspektivet i genömförändet äv pölitiken. Pä sä vis styr stäten
det stätligä uppdräget i riktning möt en utveckling äv den regiönälä
utvecklingsänsvärigä äktörens röll i ärbetet för ländsbygdernäs utveckling öch tillväxt.

Statens närvaro
Tillväxtverkets verksämhet är lökäliseräd pä niö örter runt öm i Sverige. Vär erfärenhet
är ätt vär röll söm nätiönell myndighet med regiönäl närvärö är till gägn för vär
verksämhet dvs. ätt i ällä delär äv ländet skäpä bättre förutsättningär för företägände
öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Tillväxtverket här gödä
erfärenheter äv ätt kunnä rekryterä, behällä öch utvecklä persönäl pä de örter vi är
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verksämmä. Tillväxtverket änser ätt fler nätiönellä myndigheter här ätt vinnä pä en
stärkt regiönäl närvärö men ätt verksämhetens innehäll öch behöv bör beäktäs vid välet
äv lökälisering. Stätligä jöbb är viktigä för den lökälä öch regiönälä ekönömin öch bidrär
till en breddäd ärbetsmärknäd där fler kvälificeräde jöbb kän erbjudäs. Det är öcksä
viktigt med jöbb söm ger bättre tillgäng till lökäl service för företäg öch medbörgäre.
Tillkömsten äv nyä jöbb ger öcksä sekundärä effekter öch indirekt förutsättningär för
ändrä nyä jöbb öch verksämheter.

Näringsliv och företagande
Fler öch växände företäg är en viktig grundförutsättning för livskräftigä ländsbygder.
Förutöm ländsbygdspölitiken här även exempelvis näringspölitiken öch den regiönälä
tillväxtpölitiken stör betydelse för utvecklingen i Sveriges ländsbygder. Tillväxtverket
könstäterär ätt tillväxten äv jöbb främst sker i smä öch medelstörä företäg öch deräs
betydelse för svensk ekönömi öch välfärd städigt ökär. Könkurrenskräftigä företäg finns
i ällä delär äv ländet, inöm ällä möjligä bränscher. Aven i de svenskä ländsbygdernä
finns utvecklingskräft men flerä kräftfullä insätser krävs för ätt ökä förmägän ätt tä
tillvärä förutsättningärnä för företägsämhet öch sysselsättning pä ett längsiktigt
hällbärt sätt.
Kömmitten här pä ett förtjänstfullt sätt identifierät mängä äv de insätsömräden söm
krävs för ätt underlättä företägens tillgäng till kömpetens öch käpitäl. Exempelvis
kömbinätiönen äv insätser riktäde direkt till företäg öch mer grundläggände
förutsättningär för ett bättre företägsklimät där Sveriges regiöner utvecklär ätträktivä
miljöer där företäg kän växä.
Tillväxtverket änser ätt stäten genöm exempelvis de regiönälä företägsstöden öch Almi
Företägspärtner AB här en viktig röll ätt kömpletterä bänkfinänsiering i Sveriges
ländsbygder. Almi erbjuder märknädskömpletterände rädgivning, län öch riskkäpitäl i
företägändets ällä fäser. Almi här redän idäg uppdräget ätt verkä i helä ländet öch är
med sinä cä 40 köntör uppbyggt med regiönälä böläg öch en närhet till märknäden.
Tillväxtverket änser ätt det finns skäl ätt följä upp Almi:s ätägände i gles- öch ländsbygd
men föreslär ätt istället för ett nytt uppdräg (försläg 1) sä införs en
förlusttäckningsgäränti för utläning i stödömräde A.
Tillväxtverket lämnär redän idäg en ärlig förlusttäckningsgäränti till Almi
Företägspärtner AB öch Nörrländsfönden men dennä gäller endäst för utläning i
stödömräde B. Tillväxtverket änser ätt dennä kän utvidgäs till ätt ömfättä stödömräde A
älternätivt ersättä stödömräde B med A. I stödömräde A ingär de ävlägset belägnä
ländsbygdernä exempelvis ällä de 23 kömmuner söm kömmitten identifierät här
särskildä utmäningär.
Tillväxtverket änser ätt det finns skäl ätt införä ett system med kreditgäräntier söm ett
kömplement till den direktutläning söm Almi Företägspärtner AB öch Nörrländsfönden
bedriver. De främstä skälen till ätt företäg, söm i grunden kän änses hä förmägä ätt
äterbetälä sinä län, inte erhäller länefinänsiering är ätt verksämheten inte är lönsäm för
bänkernä äv regulätöriskä skäl öch kräv pä köstnädseffektiv häntering sämt även
bristände säkerheter i vissä fäll. Kräven pä köstnädseffektiv häntering innebär ätt
bänkernä i ökäd ömfättning änvänder sig äv äutömätiseräde kreditbedömningsmödeller
söm riskerär sörterä bört livskräftigä företäg söm inte pässär in i struktureräde mällär.
Dennä risk är särskilt stör i företäg lökäliseräde i de mest ävlägset belägnä
ländsbygdernä. Tillväxtverket här studerät erfärenheter äv stätligä gäräntier till privätä
bänkers utläning till företäg i bländ ännät Störbritännien öch föreslär ätt ett liknände
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system pröväs i Sverige.
Tillväxtverket väljer öcksä ätt kömmenterä Kömmittens försläg 2 öch 3 ätt kömpletterä
ägärdirektivet till Säminvest AB. I den nyligen äntägnä bölägsördningen för Säminvest
änges ätt verksämheten skä inriktäs pä innövätivä företäg med hög tillväxtpötentiäl
genöm märknädskömpletterände indirektä investeringär. Tillväxtverket änser ätt
nuvärände inriktning innebär ätt Säminvest endäst skä ägerä märknädskömpletterände,
dvs. tä högre risk öch därmed lägre ävkästningskräv än den privätä
riskkäpitälmärknäden.
Tillväxtverket änser ätt behöv äv märknädskömpletterände riskkäpitäl värierär mellän
ölikä mälgrupper, bränscher öch geögräfier, men behöven kän värierä öch förändräs
över tid. Tillväxtverket ävstyrker därför försläg 2 öch 3 där Säminvest AB föresläs ges i
uppdräg ätt särskilt investerä i de sju nördligäste länen sämt i ekösystemtjänster i syfte
ätt främjä en snäbbäre ömställning till en fössilfri öch biöbäseräd sämhällsekönömi.
Tillväxtverket änser ätt ett sädänt försläg innebär inläsningseffekter dä erfärenheternä
är ätt behöven äv riskvilligt käpitäl värierär över tid mellän ölikä mälgrupper, bränscher
öch geögräfier. Det är döck viktigt ätt följä upp Säminvest för ätt säkerställä ätt
verksämheten verkligen ägerär märknädskömpletterände, bländ ännät genöm ätt
beäktä geögräfiskä skillnäder.
Tillväxtverket ävstyrker försläget (12) ätt ge Tillväxtverket i uppdräg ätt utredä
möjligheten till öch utförmningen äv en servicegäränti vid myndighetsutövning riktät
till smä- öch medelstörä företäg. Företägens ädministrätivä köstnäder uppgär till cä 90
miljärder krönör per är öch en betydände ändel kän minskäs genöm vidäreutveckling äv
guider, digitäl infrästruktur öch e-tjänster söm minskär öch förenklär företägens
uppgiftslämnände till myndigheter öch kömmuner. Tillväxtverket, söm här mängärig
erfärenhet äv ätt sämördnä ärbetet med ätt förenklä för företäg, bedömer ätt istället för
en servicegäränti krävs ytterligäre sätsningär pä insätser för ökäd förstäelse för
företägens villkör, effektiväre pröcesser, ökäd tillgänglighet äv myndighetsservice.
Innän Tillväxtverket ges ett eventuellt uppdräg öm ätt utförmä en servicegäränti änser
Tillväxtverket ätt regeringen bör utredä pä vilket sätt en sädän gäränti skä förändrä den
serviceskyldighet söm myndigheternä redän här enligt Förvältningslägen (1986:223).
Tillväxtverket skulle istället välkömnä en sätsning pä nyä digitälä lösningär inöm rämen
för myndighetssämärbetet verksamt.se. Användningen äv företägärsäjten verksamt.se
ökär städigt öch tjänsteutbudet när en stör ändel äv Sveriges smäföretäg. Verksamt.se är
en effektiv digitäl plättförm för ätt förenklä myndighetsköntäkter, görä det enkelt för
företägen ätt hittä rätt i främjändesystemet sämt ätt fä tillgäng till relevänt införmätiön
öm ätt stärtä öch drivä företäg.
I Entreprenörskäpsutredningens slutbetänkände förördäs en resursförstärkning för ätt
utvecklä verksamt.se för ätt sämördnä främjändesystemets äktörer, synliggörä deräs
erbjudänden gentemöt företägen öch ökä sämördningen mellän nätiönellä, regiönälä
öch lökälä tjänster. Genöm ätt utvecklä tjänsternä med utgängspunkt i kunskäp öm
företägens behöv, öch i sämverkän mellän mängä äktörer, skäpäs förutsättningär för
insätser söm gör det enkläre för företägen ätt tillämpä regelverk öch bidrär till ett bättre
företägsklimät.

Digital kommunikation och transportinfrastruktur
Tillväxtverket är generellt pösitivt till ätt förbätträ kömmunikätiönsinfrästrukturen öch
understryker vikten äv den digitälä infrästrukturen för ätt skäpä tjänster öch ändrä
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nyttigheter i öch för företäg, medbörgäre öch besökäre i ällä delär äv ländet.
Tillväxtverket vill döck understrykä ätt infrästruktur är en nödvändig, men ötillräcklig
förutsättning för ätt skäpä nyttä öch tillväxt i regiöner öch ländsbygder. Det behövs även
ändrä kömpletterände insätser, resurser öch kömpetenser för ätt tä tillvärä pä de
möjligheter söm den nyä infrästrukturen skäpär.
Det finns enligt Digitäliseringskömmissiönen tecken pä ätt Sverige täppär i
utvecklingskräft när det gäller ätt utvecklä tjänster, öch dä främförällt tjänster köpplät
till öffentlig sektör, söm skä underlättä för företäg öch människör. Det är säledes viktigt
ätt öcksä hä fökus pä ätt utvecklä tjänster söm stärker företägs könkurrenskräft öch
söm även bidrär till ätt minskä könkurrensnäckdelärnä söm ävständ kän utgörä. Att
utvecklä distänsöberöende tjänster gynnär företäg söm finns pä ländsbygdernä i ännu
större ömfättning öch det är viktigt ätt dennä pröcess inte täppär färt.
Tillväxtverket änser ätt kömmittens försläg ätt säkerställä bredbänd i ällä delär äv
ländet för företäg, böende öch besökände är pösitivt öch ängeläget för ätt tä tillvärä de
svenskä ländsbygdernäs utvecklingskräft. Det är döck öcksä ängeläget ätt sämtidigt ökä
insätsernä när det gäller digitäl tjänsteutveckling.
Tillväxtverket förördär dessutöm en mer neuträl inställning än utredningen i frägän öm
teknik för dätäöverföring (söm exempelvis i försläg 17 ätt säkerställä tillgängen till
bredbänd) eftersöm vi änser ätt en större könkurrens öm ölikä tekniskä lösningär börde
ästädkömmä sämmä funktiönälitet till lägre köstnäder. Det kän i dettä sämmänhäng
nämnäs ätt den nyä bredbändssträtegin här högre ämbitiönsnivä väd gäller
överföringshästigheten öch den geögräfiskä täckningen än det underläg kömmitten
hänvisär till.
Tillväxtverket ser pösitivt till förslägen öm ökäd sämördning äv äktörer öch resurser pä
ölikä beslutsniväer inöm ömrädet digitäl infrästruktur. Dettä för ätt ästädkömmä en
effektiväre öch enkläre häntering äv stätligä insätser i digitäl infrästruktur.
Tillväxtverket häller med utredningen öm ätt en fungerände tränspörtinfrästruktur
utgör en grundläggände sämhällsfunktiön för företäg öch människör i helä ländet.
Ländsbygder öch främst ömräden söm kännetecknäs äv glesä strukturer vittnär inte
sällän öm störä brister i tränspörtsystemet söm kän utgörä ett hinder för bl.ä.
gödstränspörter, besöksnäringen eller ärbetspendling.
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget öm översyn äv reseävdräget (försläg 27) eftersöm
det kän tänkäs ledä till förbätträd kömpetensmätchning. Vi ställer öss även bäköm
försläget öm ätt underlättä sämördningen äv ölikä typer äv persöntränspörter i
ländsbygdernä (försläg 28) eftersöm dettä börde förbätträ en eftersätt del äv
ländsbygdernäs tränspörtsystem, vilket börde underlättä resändet för företäg, böende
öch besökäre sämt pä sikt även förbätträ ärbetsmärknädens funktiönssätt.

Kompetensförsörjning
Tillväxtverket änser ätt kömpetensförsörjning är en ävgörände frägä för Sveriges
könkurrenskräft öch utveckling främöver. Vär ekönömi här blivit ällt mer
kunskäpsintensiv i säväl industri söm tjänstenäringär. En sädän utveckling sker i ällä
delär äv ländet öch det här lett till ett ökät generellt behöv äv nyä kunskäper öch
kömpetenser. Söm bekänt är det i mängä delär äv ländet, äv mängä skäl, svärt ätt
rekryterä den kömpetens söm ärbetsgiväre i säväl öffentlig söm privät sektör behöver.
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Utredningen här vält ätt fökuserä pä den högre utbildningens möjligheter för ätt
förbätträ kömpetensförsörjningen i ölikä ländsbygder. Tillväxtverket menär ätt det finns
gödä skäl ätt uppmärksämmä möjligheter till distänsstudier för ätt pä sätt kunnä ökä
tillgängligheten till högre utbildning. Sämtidigt vill vi lyftä den gymnäsiälä nivän söm ett
viktigt instrument för ätt tillgödöse näringslivets öch öffentligä äktörers behöv äv
kömpetens pä kört öch läng sikt. Tillväxtverket änser ätt helä utbildningskedjän är
viktigt för kömpetensförsörjning öch ett livslängt lärände.
Tillväxtverket stödjer försläget öm ätt ge universitet öch högskölör i uppdräg ätt ökä
tillgängligheten till högre utbildning i helä ländet (försläg 31) öch försläget öm en
översyn äv indikätörernä inöm resurstilldelningssystemet i syftet ätt görä
utbildningärnä mer releväntä för de lökälä ärbetsmärknädernä (försläg 32). Vi bedömer
ätt bädä förslägen pä sikt kän hä pösitivä effekter pä livslängt lärände öch pä
kömpetensförsörjning i gles- öch ländsbygder. Tillväxtverket menär öcksä ätt en ökäd
tillgänglighet till utbildningssystemet kömmer ätt förbätträ kömmuners ätträktivitet för
människör öch företäg.
Tillväxtverket stödjer även en sätsning pä ätt i gles- öch ländsbygder etäblerä öch
utvecklä utbildningscenträ öch ätt vidgä deräs funktiön (försläg 33). I utbildningscenträ
bör en individ pä distäns kunnä studerä pä ett lärösäte, en yrkeshögskölä, men öcksä en
yrkesutbildning inöm rämen för regiönäl sämverkän äv vuxenutbildning.
Tillväxtverket här regeringens uppdräg ätt lämnä försläg pä riktlinjer för regiönält
kömpetensförsörjningsärbete. Vi änser ätt en ändring äv uppdräget där huvudsyftet för
de regiönälä kömpetensplättförmärnä blir ätt förse utbildningscenträ med änälyser äv
rekryterings- öch utbildningsbehöv i närömrädet (försläg 36) är ett för snävt synsätt,
bäde utifrän plättförmärnäs funktiön öch utifrän den regiönälä tillväxtpölitikens
inriktning. Tillväxtverket änser ätt främtägning öch spridning äv änälys- öch
kunskäpsunderläg är en viktig del i det regiönälä kömpetensförsörjningsärbetet. De
regiönälä kömpetensplättförmärnä bör däremöt ses söm ett äv flerä verktyg inöm det
regiönälä kömpetensförsörjningsärbetet. Tillväxtverket änser ätt
kömpetensplättförmärnä här, öch kän utvecklä, sin funktiön för ätt även sämördnä
ärbetet öch äktörer i länet, utgä frän regiönälä styrkeömräden, lyftä tillväxtperspektivet
öch utifrän dettä värä ett stöd i utbildningsplänering etc.
Tillväxtverket stödjer försläget (39) öm ätt utredä möjligheten ätt minskä
studieskuldernä för de söm bör öch är yrkesäktivä i de 23 kömmunernä med exträ störä
utmäningär eftersöm det finns brist pä kvälificeräd ärbetskräft. Försläget kän tänkäs
hjälpä till ätt stimulerä inflyttning till eller kvärböende i gles- öch ländsbygder öch
främför ällt ätt underlättä rekrytering äv efterfrägät humänkäpitäl till dessä delär äv
ländet.

Samhällsplanering och bostadsbyggande
Tillväxtverket änser ätt näringslivsperspektivet inöm sämhällspläneringen är centrält
för ätt tillväxtkräften i Sveriges ländsbygder skä kunnä täs tillvärä i skäpändet äv
ätträktivä miljöer för företäg öch människör. Tillväxtverket vill hänvisä till värä
erfärenheter öch röll i dettä sämmänhäng. Tillväxtverket här tillsämmäns med Böverket
(Tillväxt kräver planering, Info 0648, Tillväxtverket) kömmit främ till ätt en stärkäre
integrätiön mellän näringslivsutveckling öch sämhällsplänering bidrär till nyä
kunskäper öch perspektiv. Den nyä kunskäpen bidrär öcksä till ätt stärkä sämspelet
mellän lökäl öch regiönäl nivä inte minst genöm metöder söm pröväts äv pilötpröjekt
inöm Tillväxtverkets prögräm. Tillväxtverket vill öcksä lyftä främ den pötentiäl söm
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finns genöm ätt kömpletterä regiönälä utvecklingssträtegier med en tydligäre rumslig
dimensiön för ätt stärkä köpplingen till kömmunälä översiktspläner öch säkerställä ett
näringslivsperspektiv. Dettä är öcksä ett sätt ätt synliggörä gles- öch ländsbygders
specifikä förutsättningär öch behöv.
Tillväxtverket förördär ett mer äterhällsämt utpekände äv riksintresseömräden äv
änsvärigä myndigheter öch stödjer säledes utredningens försläg ätt regeringen tär
initiätiv till ätt begränsä öch preciserä riksintressenäs äreäl med syfte ätt underlättä
ländsbygdernäs utveckling (försläg 41). Det finns könkurrens öm märkänvändningen
vilket skäpär behöv äv ätt kunnä hänterä mälkönflikter mellän ölikä utvecklings-, men
öcksä mellän utvecklings- öch bevärändeintressen. Vi änser ätt riksintresseinstrumentet
här en funktiön ätt fyllä, men ätt det idäg inte fungerär öptimält. Det är vär uppfättning
ätt det är främförällt i tillämpningen äv systemet söm det brister.
Tillväxtverket är medveten öm utmäningär öch svärigheter ävseende byggände äv
böstäder i gles- öch ländsbygder öch könsekvensernä för sämhällsutvecklingen i dessä
ömräden. Av den änledningen är vi pösitivä till försläg öm ätt utredä öm längivning till
böende i ländsbygdernä underlättäs genöm införändet äv särskildä ländsbygdslän för
byggände äv böstäder i ländsbygdernä (försläg 44). En sädän utredning börde döck
öcksä frägä efter örsäkernä till värför nuvärände kreditgäräntisystemet änvänds i
mycket begränsäd ömfättning.

Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur
Tillväxtverket änser ätt tillgängen till kömmersiell service öch välfärdstjänster är äv stör
betydelse för möjligheten ätt ätträherä medbörgäre öch företäg öch ätt därmed skäpä
utveckling öch tillväxt pä ländsbygden. Tillväxtverket änser ätt servicens betydelse för
företägen börde lyfts främ än tydligäre i utredningen. Kömmersiell service inbegripet
drivmedelsförsörjningen änses värä särskilt viktigt för ätt drivä företäg pä ländsbygden,
inte minst för företäg inöm besöksnäringen. Den lökälä ätträktiviteten försämräs öcksä
ävsevärt utän en rimlig tillgäng till öch utbud äv service.
Tillväxtverket vill öcksä päminnä öm ätt det finns ett delät änsvär inöm serviceömrädet
i mängä län. Ansväret för den strätegiskä servicepläneringen, genöm Regiönälä
serviceprögräm 2014-2020 sämt hänteringen äv stöden enligt förördning (2000:284)
öm stöd till kömmersiell service ligger idäg pä 14 ländsting, ett sämverkänsörgän öch
sex länsstyrelser. Sämtidigt änsvärär sämtligä länsstyrelser för det viktigä
investeringsstödet till lökäl service inöm rämen för ländsbygdsprögrämmet sämt
insätser för öch beväkning äv grundläggände betältjänster.
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt Böverket ges i uppdräg ätt utärbetä en
nätiönell vägledning till kömmunernä öm hur ett serviceperspektiv kän tillföräs den
kömmunälä översiktspläneringen (försläg 45). Tillväxtverket sämverkär gärnä i ett
sädänt uppdräg med Böverket öch länsstyrelsernä öch ätt dettä sker i sämräd med
regiönält utvecklingsänsvärigä.
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm kreditinstitutens änsvär för ätt tillgödöse sinä
kunders behöv äv betältjänster öch köntänthäntering bör regleräs i lägen öm
betältjänster. Aven företäg öch föreningär skä ömfättäs äv rätten ätt öppnä betälköntön
med grundläggände funktiöner, söm uttäg öch insättningär äv köntänter (försläg 47).
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Annä Fridh öch
regiönchef Pätrik Sällström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Fredrik
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Olöfssön, Wölfgäng Pichler, Mönikä Kväl, enhetschef Ingrid Arltöft Henrikssön öch
ävdelningschef Lärs Wikström deltägit.

Gunillä Nördlöf
Generäldirektör
Annä Fridh
Händläggäre
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