Mall 1
Verksamhetsplan 2014 för Umeåregionens Fritids-arbetsgrupp
Kontaktperson för arbetsgruppen:
Peter Lundström, föreningsutvecklare Vännäs, peter.lundstrom@vannas.se, 0935-14234
Michael Norén, Robertsfors kommun mikk@robertsfors.se, 0934-14294

Verksamhetsområde
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde?
Fritidsområde

Avsikt/Syfte
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar?

Genom gemensamma satsningar förbättra/utveckla tillgänglighetsutbudet av fritidsaktiviteter inom
regionen för medborgarna
Genom gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte effektivisera verksamheterna i våra
kommuner.
Möjliggöra gemensamma satsning/samverkansområden i olika projekt/projektansökningar

Mål 2014
Vart vill ni ha nått under året?
Innan oktober 2014 vill vi att gruppen ska ha en klar sammansättning av fasta personer. Att alla
kommuner vet vem som ska ingå i gruppen och arbeta med frågorna. Inom gruppen kan andra
”specialister” med rätt kompetens bjudas in vid diskussion kring specifika områden.
Vilken riktning ska gruppen ta för att gå framåt. Undersöka prioriterade områden inom
fritidssektorn
Har vi tidigare under året detta klart är tanken att ”utvecklingsarbetet” ska ta fart.
Utreda några av de identifierade samverkansområdena
- Utveckla e-tjänster,
gemensamma skoterkartor och kanske ledavgifter.
gemensam försäljning av fiskevårdskort på nätet.
gemensamt lokalbokningssystem, med möjlighet att boka lokal på nätet, online betalning och snabb
access med väl utvecklat skalskydd. (från bokning till access på 10 minuter)
Gemensamt forum erfarenhetsutbyte och projektutveckling för att växla upp medel
Gemensamma utbildningstillfällen, ordnar vi på hemmaplan en lokal utbildning så bjuder vi in varandra.

Aktivitetsplan 2014
Vem gör vad när och hur?

Aktivitet
Kontirnueliga träffar, 2ggr per halvår för
gruppansvariga. Vid arbete kring ett specifikt
projekt tillsätts andra träffar med de som ska
arbeta inom detta arbetsuppgift/projektet.
Utreda identifierade områden

Genomfört

Ansvarig

Flytande

Alla personer från
resp. kommun

2014

Alla personer från
resp. kommun

Om målen och/eller aktivitetsplan behöver revideras under året, meddela kommunchefsgruppen
genom kanslichefen. Den verksamhetsplan ni lämnar till kanslichefen på Umeåregionen ska omfatta
max 2 sidor. Eventuellt mer detaljerade planer tar ni fram som stöd för ert eget arbete. Kanslichefen
kommer att sammanfatta samtliga arbetsgruppers mål och aktivitetsplaner och rapportera detta till
regionrådet som underlag för strategisk plan.

