
      
 
 

  Kommunstyrelseseminarium 2018 
Inbjudan och program  

Kontakt  
Lisa A Lindberg 

Umeåregionens kansli 
lisa.a.lindberg@umea.se  

090 - 16 13 32, 070 - 644 11 47 

Kostnad 
Seminariet är kostnadsfritt.  
Arvoden och deltagande bekostas och  
beslutas av respektive kommun.  
Anmälan är bindande.  

Datum:  ons 25 april 2018 

Plats:      Umeå Folkets Hus, Studion 

Förmiddag  kl. 09:00 – 12:00 för ord. KS-
 ledamöter och kommunchefer i 
 Umeåregionen  
 Registrering fr. kl. 08:30   
 
Eftermiddag  kl. 12:00 – 16:15 ink lunch för ord. KS-
 ledamöter och kommunchefer i 
 Umeåregionen och Skellefteregionen.  
 Registrering fr. kl. 11:30 
 
Anmälan:  http://www.umearegionen.se/seminarium 

 SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 april 

Var, när & för vem?  

Välkommen till kommunstyrelseseminarium 2018!  

Under förmiddagen samlas deltagare från Umeåregionen för en förmiddag om digitalisering 
och att leda digital transformation. Vad är egentligen ”Digitalisering” och hur kan jag som 
beslutsfattare påverka utvecklingen?  

Eftermiddagen för Skellefteregionen och Umeåregionen 

Kommunstyrelseledamöter i båda regionerna bjuds in till lunch och gemensamt seminarium 
om infrastrukturstråk i norra Sverige.  

Hur ser kartbilden ut när det gäller infrastrukturstråk i Umeåregionen och Skellefteregionen? 
Aktörerna är många, men vem gör vad? Bland annat presenteras ”Norrbotniabanans noder”, 
”E12-atlantica” och ”nya ostkustbanan”.  
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Digital förändring i Umeåregionen 

Umeå folkets hus, studion, 25 april 2018, kl. 9.00 - 12.00 

•  

 
08:30  

 
Registrering 
Kaffe/te och smörgås serveras 

•  
 
09.00 

 

Inledning  
Madelaine Jakobsson, vice ordf. i Umeåregionens regionråd, hälsar 
välkomna och inleder dagen i dialog med Andreas Skog, Digitala 
Västerbotten.  

•  
 
09.15 

 

Digital transformation för att klara välfärdens utmaningar  
Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL medverkar 
via länk. Hur kan vi samverka, vad krävs och hur ska vi prioritera? 

Vad kan SKL bidra med för att främja digitalisering i Umeåregionens 
kommuner? 

•  
 
09.50 

 

Det digitala Västerbotten  
Andreas Skog, projektledare Digitala Västerbotten berättar om de olika 
initiativ som är på gång i regionen och vilka möjligheter kommunerna har 
att dra nytta av varandras initiativ.   

•  

 
10.10 

 
Kaffepaus och diskussion 

•  
 
10.30 

 
Hur leder vi som beslutsfattare digital förändring?  
Khashayar Farmanbar, Nacka kommuns representant i SKL’s beredning 
för digitalisering. Hur kan jag som beslutsfattare påverka utvecklingen 
och vilka steg är lämpliga att börja med? 

•  
 
11.40 

 
Panel – Digital förändring i Umeåregionen?  

•  
 
12 – 13 

 
Gemensam lunch i Äpplet  
 

   



      
 
 

Infrastrukturstråk i norra Sverige  

Umeå folkets hus, studion, 25 april 2018, kl. 13.00 - 16.15 

•  

 
13.00 

 
Inledning - eftermiddag 
Madelaine Jakobsson, vice ordf. i Umeåregionens regionråd, hälsar 
välkomna och inleder eftermiddagen. 

•  
 
13.10 

 
Infrastrukturstråk i norra Sverige -  Hur ser kartbilden ut, vem 
gör vad och vad är på gång i Västerbotten och 
Västernorrland?  

  Maud Ericson, Projektsamordnare infrastruktur, Region Västerbotten 
Roger Wetterstrand, enhetschef kollektivtrafik och infrastruktur, Region 
Västernorrland 

•  
 
13.50  

 
Infrastruktur som möjliggörare för samhällsutveckling  
Andreas Forsgren och Claes Edblad, planeringsstrateger i Umeå 
respektive Örnsköldsviks kommun 

•  
 
14.00 

 
Aktuella stråk och satsningar presenteras 

  • Nya ostkustbanan 

Ingela Bendrot, VD nya ostkustbanan  

• Norrbotniabanans noder  
Isak Brändström, projektledare,  

• Kaffepaus och diskussion, ca kl. 14.20 

• Aktuella stråk i Skellefteregionen 

• Midway Alignment  
Mathias Lindström, projektledare  

• E12 Atlantica transport 
Andreas Forsgren, projektledare E12 Atlantica transport  
 

•  

 
16.00 

 
Erfarenheter från Botniabanan 
Glenn Nordlund kommunalråd Örnsköldsviks kommun  

•  
 
16.15 

 
Dagen avslutas  

 


