
En dag när vi får ökad kunskap, tar initiativ och för dialog. 
En dag med framtidsplaner och idéer som ska tas från ord till handling. 
Kraftsamling är en satsning som samlar in röster om vad som är viktigt för länets utveckling. 
Där du kan vara med och påverka den utvecklingen.

HAPARANDA 11 SEPTEMBER. EN DAG MED NYA PERSPEKTIV.

10.00 Invigning
Raj Raj Band med flera…  
 

Att göra det privata allmängiltigt och få en hel värld att 
prata om det
Johanna Koljonen, kritiker, programledare, författare samt vinnare av 
På spåret.

Oddsen kan vara svåra men inte omöjliga, varje persons insats är av 
avgörande betydelse nästan oavsett problem, globalt eller lokalt. Vik inte 
undan med blicken. Ställ frågor om konsekvenser och fundera över hur 
långt just ditt ansvar och inflytande sträcker sig. 

Johanna Koljonen talar om makt, media och attityder.  
 

Samtalet, opinionsbildningen och gymnasieskolan 
Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO, tidigare förste vice ordförande 
i Kommunalarbetarförbundet. 

Hur kan facket bidra till att unga kan leva ett självständigt liv, med verk
lig möjlighet till makt, inflytande och delaktighet? Hur ska facket arbeta 
för att unga ska kunna försörja sig på sitt arbete och för att andelen 
arbetslösa unga ska bli lägre?
 

Norrbotten = lediga jobb
Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingens marknadsområde.

Under 2011 fanns det 16 000 lediga jobb i Norrbotten och gruvnäringen är 
motor i utvecklingen. Även inom andra områden är det en stor utmaning 
att klara kompetensförsörjningen, exempelvis byggverksamhet, tillverk
ningsindustri och sjukvård. Det behövs mängder av ersättningsrekry
teringar till de stora pensionsavgångarna de närmaste tio åren. Det här 
betyder att fler ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda behöver 
delta i arbetskraften, vi behöver öka intresset för arbete i vård och 
omsorg och vi måste lösa bostadsbristen.  
 

The old school från Påläng 
Hela bandet bor i Påläng och har spelat ihop i två år. Till hösten börjar 
de i årskurs sex i Kalix och i framtiden vill de spela på stora scener i hela 
världen.
 

Under dagen sker rundabordssamtal för en bred insamling av röster och åsikter om länets självbild samt inställning till jämställdhet, integration, 
mångfald och unga i Norrbotten. Nu fortsätter vi tillsammans att påverka utvecklingen i Norrbotten. Din medverkan och röst är viktig. 

Skola och samhälle 
Staffan Hammar, PTP Psykolog i Projekt för hälsa och lärande i 
Malmö stad. 

Förstörelse och förödelse. Mordbränder och kriminalitet. Platsen är 
Prästholmen i Boden. När det ser ut så här kan rasismen börja gro. 
Staffan Hammar är född och uppvuxen i Boden men flyttade till Lund 
och utbildade sig till psykolog. I dag arbetar han i Rosengård med att för
bereda skola och samhälle på att ta emot nyanlända, utrikes födda barn 
och familjer. Staffan Hammar talar om att skapa hållbara samhällen.
 

Det idéella engagemanget
Ylva Löwenborg, Regionchef Sensus Norra Norrbotten 

Det räcker inte med ett välbetalt jobb. För att människor ska vilja flytta 
in och stanna behövs ett aktivt föreningsliv. Ylva Löwenborg talar om 
verksamheter som varken är företag, kommun, stat eller landsting utan 
befinner sig däremellan. Föreningslivets syfte är inte att gå med vinst 
utan att främja en idé. De skapar mervärde som bidrar till att människor 
bor kvar.  
 

Mentalitet och jantelag 
Tommy Nyström, kommunalråd Gällivare

Under våren väckte Tommy Nyström debatt när han sa att ”gruvarbetar
attityden skrämmer bort folk från samhället”. Vad menar då kommunal
rådet med ”gruvarbetarattityden” och hur vill han förändra Gällivare?
 

Jag gjorde som alla andra flyktingar
Asha Ali, artist nominerad till både Grammis och P3 Guld.

”Det här är där jag kommer ifrån, det här är det jag vet fungerar, så 
därför gör vi så här”. Orden som riktas till barnet kan komma från 
såväl gruvarbetaren eller läkaren som den muslimska, hemmaarbetande 
mamman. Attityder kring hur det är och hur det borde vara finns över
allt, säger Asha Ali. 

Asha Ali kom från Somalia till Kramfors. Sedan gjorde hon som många 
andra flyktingar – drog till Stockholm.
 

12.00–13.50 Lunch med rundabordssamtal 
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14.00 Ge, ge, ge
Asha Ali
 

En framgångsrik organisation ska vara jämställd, låta 
unga komma till tals och arbeta för mångfald och integra-
tion. Vem leder den organisationen, i dag och i morgon? 
Manuel Knight, före detta elitsoldat i Special Forces som har deltagit i tre 
krig. 

Vilka handlingar, attityder och beteenden behövs för att skapa en hög
presterande kultur? Hur balanserar vi kultur och struktur i en organisa
tion för att nå bästa resultat? Manuel Knight fokuserar på vilka beteen
den som krävs för att skapa personligt ansvar, så att ord blir handling, 
och därmed en bestående del av företagskulturen.
 

Infrastruktur kräver samarbete
Kent Johansson, tidigare regionråd och ordförande i regionutvecklings
nämnden i Västra Götaland, sedan hösten 2011 Europaparlamentariker 
för Centerpartiet.

I utvecklingen mot en avancerad, kunskapsbaserad ekonomi blir inves
teringar i infrastruktur en allt viktigare konkurrensfaktor. Genom sam
arbete mellan nationella, regionala och lokala krafter kan vi driva den 
frågan tydligare. Kunskap om lokala och regionala förhållanden samt 
ett nära samarbete med kommuner och andra aktörer är viktiga fram
gångsfaktorer. Kent Johansson talar om vinsterna i god samverkan.
 

Attityder 
Röster från länet.
 

Från ord till handling – Hur får vi ett projekt att lyckas 
eller misslyckas?
Stina Almqvist, projektledare för Creative Nodes och konsult inom Kul
turella och Kreativa Näringar. 

Hur kan du initiera, genomföra idéer, överleva och förhoppningsvis för
ändra världen genom att driva projekt? Stina Almqvist reflekterar kring 
olika typer av projekt, personliga egenskaper, stödjande nätverk, olika 
slags pengar, viktiga fackkunskaper, effektiva metoder, snåriga mål och 
förmågan att lyckas och misslyckas. 

15.25–15.55 Fika
 

Raj Raj band 
En unik svensk grupp som spelar något som de själva kallar för tornedals
etnofolkpunk.
 

Attityder 
Röster från länet.
 

Serieentreprenör – vad är det?
Peter Swartling, serieentreprenör 

En serieentreprenör gör flera resor i olika branscher, skapar hållbara 
affärsidéer och klarar av att gå från idé till handling. Peter Swartling har 
startat framgångsrika företag i många branscher; leksaker, musik och 
dykutrustning. Han har också varit ansvarig för världens största TV
event  VM i fotboll för herrar  med 17 miljarder tittare. Peter Swartling 
ger oss konkreta exempel ur sin karriär och identifierar framgångsrika 
metoder som tar en idé till konkret handling.  

Unga entreprenörer
Sven Dahlin och Sandra Bergström satsar all sin tid, pengar och enga
gemang på sina företag. De vill skapa sina egna jobb och bygga sina egna 
drömmar, och de vill göra det i Norrbotten.  

Johanna Koljonen sammanfattar dagen 

17.00 Välkommen åter


