Inbjudan till kommunstyrelseseminarium 2018
Onsdagen den 25 april 2018
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 den 25 april är gemensam 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 de viktigaste resultaten från
”Norrbotniabanans noder”, ”E12-atlantica” och ”Midway alignment”. Vi kommer också belysa
E4an, Åsbergstunneln och Silvervägen med mera.
Detaljprogram kommer – Anmäl dig redan nu!

Var, när & för vem?
Datum:

ons 25 april 2018

Plats:

Umeå Folkets Hus, Studion

Förmiddag

kl. 09:00 – 12:00 för ord. KS- ledamöter
kommunchefer i Umeåregionen
Registrering fr. kl. 08:30

Eftermiddag kl. 12:00 – 16:15 ink lunch för ord. KSledamöter och kommunchefer i
Umeåregionen och Skellefteregionen.
Registrering fr. kl. 11:30
Anmälan:

http://www.umearegionen.se/seminarium

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

Kontakt
Lisa A Lindberg
Umeåregionens kansli
lisa.a.lindberg@umea.se
090 - 16 13 32, 070 - 644 11 47

Hållpunkter den 25 april 2018

(detaljerat program kommer)

Kl. 08:30 Registrering och kaffe för deltagare från Umeåregionen
Kl. 09:00 Digital förändring i Umeåregionen
Digitaliseringen i Umeåregionen! – En introduktion till Digitala Västerbotten
och andra initiativ i regionen
Ny teknik, nya förväntningar och nya värderingar
- Vad är ”digitalisering” och ”digital transformation”? Och hur skapar vi
medborgarnytta?
Medborgardriven utveckling i en attraktiv region
– Hur ser välfärden ut i framtiden och
hur kan vi vara attraktiva som kommuner?
Hur leder vi som beslutsfattare digital förändring?
– Hur kan jag som beslutsfattare påverka utvecklingen och vilka steg är
lämpliga att börja med?
Avrundning av förmiddagen

Kl. 12:00 Gemensam lunch - Umeåregionen och Skellefteregionen

Kl. 13:00 Infrastrukturstråk i norra Sverige
Inledning
Infrastruktur som möjliggörare för samhällsutveckling i våra regioner
Infrastrukturstråk i norra Sverige - hur ser kartbilden ut?
Vi belyser aktuella stråk och projekt i Umeåregionen och Skellefteregionen.
Bland annat presenteras resultat och rekommendationer från
”Norrbotniabanans noder” och ”Midway Alignment”.

Många aktörer – men vem gör vad, och när?
Avrundning - Erfarenheter från Botniabanan

Kl. 16:15 Dagen avslutas

