Så samarbetar en av
Sveriges främsta
tillväxtregioner

Tillsammans för tillväxt
och bra livsvillkor
Umeåregionen är både ett geografiskt område och ett
samverkansorgan som består av kommunerna Umeå,
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.
Området, som har 142 000 invånare och 16 000 företag,
är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.
Kommunerna har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans
för bra livsvillkor och samhällsservice, men också för att främja
näringsliv och tillväxt.
Samarbetet har medfört att kommunernas arbete blivit effektivare
och att gemensamma resurser kan
användas på ett bättre sätt, till
exempel inom förvaltning, turism,
utbildning och näringslivsinriktade
insatser. Samverkan gör också

handlingskraften större genom att
kommunerna tillsammans kan
erbjuda tjänster och service till en
lägre kostnad.
Umeåregionen är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Här
finns två universitet, ett dynamiskt
näringsliv och ett rikt kulturliv.
Samverkan och idéutveckling över
kommungränserna ger goda möjligheter för människor och företag
att utvecklas.

»Kommunerna
kan erbjuda
service till en
lägre kostnad«
Bjurholm

Stabilt nätverk samverkar
Vindeln

Robertsfors

Det stabila nätverket, de gemensamma visionerna och det
nära och väl förankrade samarbetet gör Umeåregionen unik.
Genom att kommunerna hjälps åt har Umeåregionen också
en stark tillväxt, bland annat via företagsetableringar.
Samarbetet präglas av ömsesidigt förtroende och en öppen dialog som har
suddat ut gränser och samlat resurser.
Ständiga erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan tjänstemän och politiker
tillför alla ett mervärde.
Umeåregionen är en funktionell region genom att många rör sig naturligt
över kommungränserna för att studera,
jobba och eller bo. Varje dag pendlar
5 000 personer inom regionen för att
de trivs och vill bo här.
i ntrodukti on av flykt ing ar

Ett av målen med Umeåregionen är
att tillsammans arbeta för att effektivisera de kommunala förvaltningarna.
Kommunerna arbetar bland annnat

tillsammans för att förbättra introduktion av flyktingar. Genom att utveckla
nya former av regional samverkan blir
arbetet effektivare och resurserna räcker
längre.
U tve c k l a turistn ä r ingen

»Ett mål är att
effektivisera de
kommunala
förvaltningarna«

De två andra huvudmålsättningarna
är utveckling av Umeåregionen och
att nätverket ska vara demokratiskt
förankrat. Umeåregionen arbetar bland
annat tillsammans för att utveckla
turistnäringen, öka tillgängligheten för
medborgarna till bibliotekens tjänster
och motverka framtida arbetskrafts- och
kompetensbrist i de sex kommunerna.
Så samarbetar en av Sveriges
främsta tillväxtregioner!

Umeå
Vännäs

Nordmaling

FN-pris till biblioteken
Umeåregionens samarbete ger eko ute i världen. Ett exempel på det är projektet
Bibliotek 2007 som under 2008 tilldelades FN:s prestigefyllda utmärkelse
United Nations Public Service Award för »bästa innovation i offentlig sektor«.
Umeåregionens bibliotek har fått utmärkelsen
för det strategiska och långsiktiga utvecklingsarbetet i projektet Bibliotek 2007. Projektet
syftade till att öka möjligheten för alla att på
lika villkor ta del av bibliotekens tjänster.
 För kommuninnevånarna har detta gett
flera konkreta resultat, till exempel finns
ett gemensamt lånekort, en gemensam
webbplats, minabibliotek.se, och hjälpmedlet
AudioIndex.
Världsun ikt hjälpmedel
för synskadade

Av FN utsågs Umeåregionen för sitt biblioteksprojekt till vinnare i kategorin ”Improving
the delivery of service” och detta bland annat
tack vare den tekniska innovationen AudioIndex och minabibliotek.se.
 AudioIndex, det talande biblioteket, är ett
världsunikt hjälpmedel som med avancerad
talsyntesteknik gör det möjligt för synskadade
och personer med läshinder att botanisera
bland talböcker och bibliotekens tjänster.

Besökaren kan få titlar och information om
böcker upplästa i hörlurar genom att peka
med en fingerläsare på en bok.
virtuell mötespl ats

Minabibliotek.se är en virtuell mötesplats
där besökarna kan få tillgång till sina egna
sidor för att sköta sina boklån, reservationer
och omlån. Besökarna kan också betygsätta
och märka bibliotekets böcker, filmer och
annan media med nyckelord, diskutera med
andra låntagare i öppna forum och få kontakt
med bibliotekspersonal.
Stimulerar tillväxt

Umeåregionen

Bibliotek 2007 är ett tydligt exempel på att
samverkan bidrar till ökad tillväxt. Kultur och
utbildning är viktiga konkurrensfaktorer för
att människor och företag ska stanna kvar,
flytta in och växa i Umeåregionen. Genom väl
fungerande bibliotek som använder ny teknik
ökar till exempel möjligheterna att utbilda sig
på sin hemort.

För mer information, kontakta:
Kanslichef Lisa A. Lindberg
Umeåregionens kansli, 090-16 13 32, 070-644 95 92, lisa.a.lindberg@umea.se
Besöksadress: Umeåregionens kansli, Stadsledningskontoret Stadshuset
Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå
www.umearegionen.se
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Exempel på framgångsrikt samarbete inom Umeåregionen:

