
From:                                 Lovisa Albertsson
Sent:                                  Wed, 23 Jun 2021 09:33:43 +0000
To:                                      N Remissvar
Cc:                                      N RTL Remissvar
Subject:                             N2021/01813 Vaggeryds kommun

Hej! 
 
Vaggeryds kommun lämnar inga synpunkter. 
 
 
Med vänlig hälsning              
Lovisa Albertsson
Kommunsekreterare
                                                                
Vaggeryds kommun                         

Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
 
E-post: lovisa.albertsson@vaggeryd.se

Webbplats: www.vaggeryd.se
 
 
 

Från: Vaggeryds kommun Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@vaggeryd.se> 
Skickat: den 10 juni 2021 16:43
Till: Lovisa Albertsson <lovisa.albertsson@vaggeryd.se>
Ämne: VB: Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 
[trackid=JN38909900]
 
 
 

Från: Info <info@vaggeryd.se> 
Skickat: den 10 juni 2021 08:17
Till: Vaggeryds kommun Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@vaggeryd.se>
Ämne: VB: Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 
[trackid=JN38909900]
 
 
 
Detta ärende har inkommit  via info@vaggeryd.se Observera att Ni nu är ansvariga för handläggning och 
registrering av ärendet.
Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar via e-post/ telefon / brev 
 
Om du som mottagare anser att mailet hamnat fel så vänligen returnera det till avsändaren 
info@vaggeryd.se  
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Från: Pia Diring <pia.diring@regeringskansliet.se> För N RTL Remissvar
Skickat: den 9 juni 2021 16:22
Till: N RTL Remissvar <n.rtl.remissvar@regeringskansliet.se>
Kopia: Mattias Moberg <mattias.moberg@regeringskansliet.se>; Sigrid Hedin 
<sigrid.hedin@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com
Ämne: Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 
[trackid=JN38909900]
 
Vi vill gärna ta del av era synpunkter på bifogad PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022–2027.
 
Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021. 
 
Svaren skickas per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
n.rtl.remissvar@regeringskansliet.se i både word- och webb-anpassat pdf-format. 
 
Ange diarienummer N2021/01813 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
 
Vänligen döp filen till Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck) N2021-01813, följt av 
remissinstansens namn. 
 
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
 
För frågor om PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 och 
processen framåt kan ni kontakta Sigrid Hedin på sigrid.hedin@regeringskansliet.se 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Mattias Moberg 
                                                                 genom Pia Diring 
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