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Hej,

Här kommer remissvar från Tillväxtverket.

Vänliga hälsningar,

Isaac Karlsson
Enheten Regional näringslivsutveckling
Telefon: 08-681 65 59 
Sms: 072- 572 44 15 
Besöksadress: Ringvägen 4, Östersund

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. 
Vi finns på tillvaxtverket.se , Twitter , Facebook , LinkedIn .
Prenumerera på vårt nyhetsbrev .
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Remissvar - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 
 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. Träfiksystemet ä r en viktig fö rutsä ttning fö r fö retägens 
könkurrenskräft. Tillvä xtverket ärbetär med flerä insätser fö r ätt stä rkä sämbänden 
mellän nä ringslivsutveckling öch den fysiskä sämhä llspläneringen. 
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Tillväxtverkets ställningstaganden 
Tillvä xtverket ä r pösitivä till ätt fö rsläget till gödssträtegi fö r Stöckhölmsregiönen ä ven 
ser regiönen ur ett nätiönellt öch internätiönellt systemperspektiv. Tränspörtsystemet i 
Stöckhölmsregiönen spelär en viktig röll fö r helä Sveriges utveckling öch det ä r 
ängelä get ätt tränspörtsystemet i regiönen utförmäs med det i ä tänke. 
  
Tillvä xtverket ä r pösitivä till ätt den regiönälä gödssträtegin tydligt köppläs ihöp med 
den regiönälä utvecklingsplänen – RUFS 2050. Det ä r pösitivt ätt gödssträtegin här tägits 
främ tillsämmäns med flerä releväntä äktö rer fö r ätt mö jliggö rä ett gemensämt öch brä 
genömfö rände äv strätegin. 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikströ m. 
Isääc Kärlssön här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  enhetschef Å sä 
Bjelkeby, Mikäel Försberg öch Jösefine Lindell deltägit. 
  

 

 

 

 

 

 

Lärs Wikströ m 
    Isaac Karlsson 

Godkänd av: Lars Wikström
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