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Rundabords- 
samtal

Ordföranden samlar in 
röster utifrån en given 

frågeställning.
Tillväxtråd

Består av ordförandena 
som bearbetar svaren.

Rundabords- 
samtal

”Vad kan du göra i din 
organisation, privat, 
ideellt eller i offentlig 

sektor?”

Tillväxtråd
Ordförandena väljer 

bland idéer och förslag. 
Ett förslag blir verklighet 
när någon tar ansvar för 

att driva det.

Kraftsamling är en mötesplats som samlar in värde
fulla tankar och idéer – från andra idégivare än de 
traditionella och med en uttalad ambition att göra 

verklighet av de förslag som kommer fram. Resultat 
och innehåll bestäms av engagemanget hos de enskilda 
människorna som deltar.

Den 5 oktober 2011 träffades tillväxtrådet för 
första gången.
Det ledde bland annat till att Norrbottens läns landsting 
avsatte regionala utvecklingsmedel, två miljoner 
kronor, till projekt som fokuserar på unga, mångfald 
och integration. Det ledde också till att mångfald och 
integration nu beskrivs nu som en tillväxtfaktor i den 
Regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i 
Norrbotten 2020, RUS:en. Dessutom är Tur och Retur 
igång – ett långsiktigt arbete om bemötande.  Det 
omfattar åtta kommuners samtliga unga i åldern 1216 år.

Den 14 februari 2012 hölls den andra 
kraftsamlingskonferensen.
Här diskuterades frågeställningarna: – Vad kan du 
och din verksamhet göra när det gäller de utpekade 
fyra områdena – mångfald & integration, unga, 
jämställdhet samt självbild & stolthet? – Vad behöver 
du i din verksamhet för att göra det?
Dessa frågor ledde till nya idéer och förslag. Förslagen 
ska leda till praktisk handling runt om i länet, en del 
prat, men mera verkstad, är det gemensamma målet.

Den 7 maj träffades Tillväxtrådet i Storforsen
för att välja vilka förslag från rundabordssamtalen den 
14 februari som kraftsamlingsprocessen ska fortsätta 
att driva samt hur de ska drivas. Där lovade enskilda 
personer att ta ledartröjan för 23 olika frågor, i allt från 
hur LRF:s medlemmar ser på möjligheterna att ta emot 
praktikanter i sin verksamhet till hur engagemanget för 
politik ska öka bland unga samt ett ökat tryck för länets 
gemensamma jämställdhetsarbete. Alla frågorna och 
deras bärare finns beskrivna på www.kraftsamling.net.

Den 11 september 2012 sker nästa konferens, 
i Haparanda.
Då sätter vi fokus på attityder. – Vilka attityder behöver 
vi arbeta med för att få ett län där fler vill bo och leva?

Kommande konferenser:
• 12 februari (i Kulturens Hus, Luleå) 
 och 10 september 2013 

• 11 februari och 9 september 2014 
• 10 februari 2015

Vill du veta mer eller vill vara delaktig i arbetet med 
Kraftsamling? 
Gå in på www.nll.se/kraftsamling eller kontakta 
projektledare Ingela Lekfalk, ingela.lekfalk@nll.se


