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Inrättande av Tillväxtforum

Beslut
Regionstyrelsen inrättar Tillväxtforum med syfte att stärka samarbete med 
näringslivet och främja den regionala utvecklingen i länet, med start hösten 
2019. 

Bakgrund
Näringslivet är en viktig samarbetspartner i arbetet med regional utveckling. 
Då många av insatserna syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft är 
det viktigt att på olika sätt involvera representanter för näringslivet. Hur 
samverkan ska se ut bör anpassas efter behov och frågans karaktär. En 
framgångsfaktor är att företagen känner det meningsfullt att avsätta tid för 
samverkan. Det kan därför finnas behov av flera forum för samverkan 
mellan Region Kalmar län och näringslivet.
Efter dialog med näringslivets organisationer representerade på regional 
nivå, LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska 
Handelskammaren, ser regionen ett värde i att mötas i ett gemensamt forum 
ett par gånger per år initialt. Även Länsstyrelsen är en viktig deltagare i ett 
tillväxtforum. Syftet med forumet ska vara att stämma av aktuella strategiska 
frågor och agera gemensamt i frågor. Det kan vara frågor om infrastruktur 
eller att skapa en gemensam kunskapsplattform om viktiga frågor för 
näringslivets utveckling. 
I Tillväxtforum ska näringslivsorganisationerna företrädas av ansvarig 
tjänsteperson och representanter för deras styrelser. Länsstyrelsen ska 
företrädas av landshövdingen. Region Kalmar län företräds av presidierna 
för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden samt regiondirektör 
och regional utvecklingsdirektör. Ambitionen är att starta arbetet under 
hösten 2019. 

Handlingar
Handlingar

Protokollsutdrag till: Skriv mottagarens namn
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Regional utvecklingsförvaltning
 

Regionstyrelsen

Inrättande av Tillväxtforum

Förslag till beslut
Regionstyrelsen inrättar Tillväxtforum med syfte att stärka samarbete med 
näringslivet och främja den regionala utvecklingen i länet, med start hösten 
2019. 

Bakgrund
Näringslivet är en viktig samarbetspartner i arbetet med regional utveckling. 
Då många av insatserna syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft är 
det viktigt att på olika sätt involvera representanter för näringslivet. Hur 
samverkan ska se ut bör anpassas efter behov och frågans karaktär. En 
framgångsfaktor är att företagen känner det meningsfullt att avsätta tid för 
samverkan. Det kan därför finnas behov av flera forum för samverkan 
mellan Region Kalmar län och näringslivet.
Efter dialog med näringslivets organisationer representerade på regional 
nivå, LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska 
Handelskammaren, ser regionen ett värde i att mötas i ett gemensamt forum 
ett par gånger per år initialt. Även Länsstyrelsen är en viktig deltagare i ett 
tillväxtforum. Syftet med forumet ska vara att stämma av aktuella strategiska 
frågor och agera gemensamt i frågor. Det kan vara frågor om infrastruktur 
eller att skapa en gemensam kunskapsplattform om viktiga frågor för 
näringslivets utveckling. 
I Tillväxtforum ska näringslivsorganisationerna företrädas av ansvarig 
tjänsteperson och representanter för deras styrelser. Länsstyrelsen ska 
företrädas av landshövdingen. Region Kalmar län företräds av presidierna 
för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden samt regiondirektör 
och regional utvecklingsdirektör. Ambitionen är att starta arbetet under 
hösten 2019. 

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör
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