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Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom
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Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionens utveckling samt
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 2050


Svenska institutet (SI) har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i aktuella dokument. SI har inga särskilda synpunkter på de förslag som presenteras, utan hänvisar istället till de kommentarer som myndigheten lämnade i samband med samråd om RUFS 2050.

Beslut om detta yttrande har fattats av Generaldirektör Annika Rembe. Utredare Kajsa Haag har varit föredragande.





Annika Rembe
Generaldirektör
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