Från: Emma Borg <emma.borg@regionjh.se>
Till: FBL Platina RUN <PlatinaRUN@regionjh.se>
Ärende: Nomineringar förtroendevalda - Forum för regional hållbar tillväxt och
attraktivitet
Datum: 2018-11-23 11:11:51

Från: Forum
Skickat: den 22 november 2018 09:59
Till: Ämne: Nomineringar förtroendevalda - Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet
Hej,
Mot bakgrund av riksdagens beslut om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (vilket
innebär att det regionala utvecklingsansvaret from 1 januari 2019, flyttar till landstingen
i sju ytterligare län) samt mot bakgrund av valen till landstingen i september 2018 måste
samtliga landsting inklusive Gotlands kommun på nytt nominera representanter till Forum
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. (Se bifogat protokoll från
regeringssammanträde N2018/0537/. Regeringsbeslut från 2015 om inrättandet av Forum
är också bifogat i denna e-post).
Högst två ledamöter per region kan utses och Regeringen ser gärna att representant från
både majoritet och opposition deltar. Vänligen meddela era nomineringar med vändande
post så snart de är klara tillsammans med bifogat beslutsprotokoll.

Om Forum:
Forumet är en av Regeringen skapad arena för dialog och samverkan med regionalt
utvecklingsansvariga, samt statliga myndigheter och vid behov andra berörda
aktörer och organisationer. Forumet samlar företrädare på både politisk – och
tjänstepersonsnivå (regiondirektör/regional utvecklingsdirektör) från landets alla
län med syftet att föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga och strategiska frågor
av betydelse för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.
Målet är att genom ökade möjligheter till dialog, samverkan, lärande och
kunskapsspridning ska det regionala tillväxtarbetet bli mer effektivt och
resultatinriktat. Tillväxtverket är kansli för forumet och ansvarar för samordning
mellan berörda arbetsgrupper, nätverk och andra relevanta aktörer och arbetet i
Forum samt relevanta underlag inför mötena, handlingar, minnesanteckningar samt
viss annan information som underlättar för ledamöterna i forumet.
Efterfrågat godkännande:
Under ht-15 efterfrågade Statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande för Forum,
en deltagarlista med namn och bild på utsedda ledamöter för Politikerforum. Syftet med
listan är att underlätta för ledamöterna vid sammanträdena. På Tillväxtverkets officiella
webbplats för Forum publicerar vi en lista med namn och titel över nominerade och
utsedda ledamöter (den uppdaterar vi givetvis utifrån nya nomineringar). För nya
ledamöter behöver vi nu godkännande för dessa listor. (Enligt PUL, Personuppgiftslagen,
får denna typ av listor inte upprättas utan godkännande från de representanter som
berörs). Därtill vill vi på kansliet be om de nominerade ledamöternas medgivanden att vi

får sätta samman fotolistor och att vi får lämna dessa till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) inför Forum-sammanträdena.

Vi är därför tacksamma för godkännande samt ett officiellt fotografi så snart som
möjligt.
Vid eventuella frågor eller funderingar; varmt välkommen att kontakta mig via epost eller telefon.
Vänligen,
Ulrika Åberg
Kansli – Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Tillväxtverket
Box 3034
831 03 Östersund
Telefon: 08-681 91 00
E-post forum@tillvaxtverket.se

Läs om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/mejl

