
Kraftsamling är en mötesplats som samlar in värdefulla 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.

Vid varje Konferens sker rundabordssamtal där ordförandena samlar på sig idéer som sedan förs vidare till Till-
växtrådet som väljer bland idéer och förslag. Ett förslag blir verklighet när någon enskild person i Tillväxtrådet 
tar på sig ansvar för en fråga.

Riktade medel för unga, mångfald och integration
Landstinget avsatte 2 miljoner kronor av de regionala utvecklingsmedlen 
till projekt som fokuserar på unga, mångfald och integration.

Status: 
När utlysningen stängdes hade 50 ansökningar med totalt anspråk på 
drygt 18 miljoner kronor kommit in. Beredning pågår. Förslag till beslut 
presenteras 11 september. Landstingsstyrelsen fattar beslut 27 september 
2012.

Kontaktperson: 
Ida Karkiainen, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 072-740 26 07 
e-post: ida.karkiainen@nll.se 
 
 
 

Ökad kunskap om mångfald och integration
Ett långsiktigt arbetet med unga om bemötande är under arbete. Verksam-
heten heter Tur och Retur och omfattar åtta kommuners samtliga unga i 
åldrarna 12-16 år.

Status: 
Genomfört. Tur och Retur drivs nu som ett projekt av landstinget.

Kontaktperson: 
Ingela Lekfalk, 
Norrbottens läns landsitng 
telefon: 070-519 65 85 
e-post: ingela.lekfalk@nll.se

Ungdomsfond
Undersök om det går att skapa en ungdomsfond med kapital för nya 
företag.

Status: 
Som ett första steg har Norrbottens Handelskammare i samverkan med 
landstinget genomfört två dialogmöten. Först med representanter från olika 
branscher, främst inom kreativa näringar. Syftet var att lösningsorienterat 
inventera hur man ser på de finansieringskällor som finns och hur dessa 
hanterar olika branscher samt att ta in erfarenheter från företagen själv. 
Andra träffen var med banker och andra finansieringsaktörer för att redovisa 
utfallet avförsta träffen samt samtala om hur man kan gå vidare. Norrbottens 
Handelskammare sammanställer synpunkterna och kommer med ett förslag 
på hur man går vidare. I den diskussionen kommer förslaget om en eventuell 
riktad ungdomsfond att tas upp.

Kontaktperson: 
Johan Sjökvist, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 0920-28 40 19 
e-post: johan.sjoqvist@nll.se 
 
 
 

Mångfald, öppenhet, integration och jämställdhet som 
viktiga tillväxtfaktorer
Mångfald och integration beskrivs nu som en tillväxtfaktor i den Regionala 
utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS:en).

Status: 
Genomfört. I den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i 
Norrbotten 2020 beskrivs mångfaldens och integrationens betydelse för 
tillväxten. Strategin antogs av det regionala partnerspaket i december 
2011.

Kontaktperson: 
Anna Lindberg, 
Regionala enheten, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 0920-28 41 81 
e-post: anna.lindberg@nll.se

IDÉERNA BLIR VERKLIGHET – SÅ HÄR LÅNGT HAR VI KOMMIT:

Kraftsamling 8 juni och Tillväxtrådet 5 oktober 2011
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Uppmärksamma inflyttade till Norrbotten
100 inflyttade norrbottningar har intervjuats för att ta reda på vad som fått 
dem att välja Norrbotten i konkurrens med resten av världen. Svaret blev 
kärlek, jobb, utbildning och naturen.

Status: 
Genomfört. Intervjuerna genomförda. Resultatet presenterades i Kraftsamlaren 
maj 2012. Samlade dem i landstingshuset. Det finns inte än något bestämt om 
det ska vara en återkommande aktivitet.

Kontaktperson: 
Ingela Lekfalk, 
Norrbottens läns landsitng 
telefon: 070-519 65 85 
 e-post: ingela.lekfalk@nll.se

Bygga upp en erfarenhetsbank med mentorer
För att underlätta för unga att kunna vara mentorer till varandra och 
till äldre ska det skapas en bank med personer som kan vara bollplank åt 
gymnasie ungdomar som startar företag. Mentorerna ska förutom en vanlig 
meritlista på vad de gjort också kunna lägga in andra kvalifikationer; jag är 
duktig på föreningsliv, jag är en positiv människa, jag kan företagsbiten osv.  
Målet är tio mentorer i varje kommun till den 11 september.

Status: 
Formen för en rådgivarbank är framtagen. De som finns med har fått 
information om vad UF-företagande handlar om;  fått information om 
vad det innebär att vara rådgivare samt  själv aktivt registrerat sig som 
rådgivare. 

Idag finns rådgivare i Boden (2 st), Haparanda (1 st), Jokkmokk (5 st), 
Kalix (6 st), Kiruna (1 st) samt Luleå (16 st). Listan fylls på betydligt under 
hösten då vi forsätter arbetet i kommunerna bl a med inplanerade besök 
på företagsfrukostar i Arvidsjaur och Piteå.

Kontaktperson: 
Jonny Falk, 
regionchef för Ung 
Företagsamhet 
telefon: 070-563 79 37 
e-post: jonny.falk 
@ungforetagsamhet.se 

Företagare och mentorer i skolan
Syftet är inte primärt att locka till förståelse för företagande utan att öka 
insikten hos eleverna om att kunskap ger arbete. Företagare kommer 
in i skolans värld som potentiella arbetsgivare och förklara vikten av 
utbildning, att komma i tid, social kompetens och att motivera till ökat antal 
godkända betyg, högre meritvärde och högre närvaro. Målet är att få till ett 
fadderföretag till varje klass, med början i Kalix.

Status: 
Arbetet är igång i nästan alla klasser på högstadiet i den kommunala skolan 
i Kalix (Manhem). Intresset är stort och det sprids till friskolan i höst. Nu 
behövs en person/ funktion som kan knyta ihop påsen och få spridning i 
hela länet. Majvor Müller, Entreprenörsgymnasiet, är intresserad av frågan 
och är gärna ett stöd. Birgitta Persson, Kommunalråd Överkalix, kan som 
ledamot i kommun förbundets Barn och utbildningsberedning ta upp frågan 
och arbeta för att öppna dörrarna till skolvärlden.

Kontaktperson: 
Linda Frohm, 
delägare i Hotell Valhall i Kalix 
telefon: 0923-797 97 
e-post: linda@ hotellvalhall.com

Alla är vi olika – mångfaldsvecka
Kalix arbetar med mångfalds- och integrations frågor 52 veckor per år. 
Men under en vecka varje höst arbetar man mer intensivt och utåtriktat 
till allmän heten med musik och berättelser av etablerade svenskar och 
ensam kommande flyktingbarn. Veckan är en samtidigt en fortbildning 
för pedagoger. Om det kan ordnas en utåtriktad mång faldsvecka i varje 
kommun i länet blir det ett sätt att lyfta frågan och också ett sätt att nå ut till 
många fler.

Status: 
Planeringen av alla aktiviteter under mångfaldsveckan, den s k Vi-veckan v 
40 är i full gång. En del i mångfaldsveckan, och faktiskt även spridningen, 
är ju den ”kenyanska turnen” inte bara i Kalix, utan i stora delar av 
Norrbotten v 40, som Globträdet har ansökt om pengar för från nll.

Kontaktperson: 
Björn Emmroth, 
Kalix kommun 
telefon 0923-656 80 
eller 070-24 16 707 
e-post: bjorn.emmoth@kalix.se 
 

Workshop – Mötesplats för unga med idéer
En chans för unga att få verktyg och inspiration att förvandla idéer till 
verklighet. Idéer som kan handla om allt ifrån att arrangera aktiviteter till att 
starta processer som kan komma att påverka samhället man lever i. Var får 
man tag på pengar, hur går man från idé till handling, hur kan man påverka 
och få inflytande? Frågorna är många och det är bara fantasin som sätter 
gränserna. En workshop som vi hoppas kan vara ett sam arrangemang med 
flera aktörer som vill stötta unga och deras idéer.

Status: 
Projektet Ung i Tornedalen har startat och anställt tre medarbetare som 
tillsammans ska stötta och inspirera unga i Tornedalen (Haparanda, 
Över torneå och Pajala) att påverka samhällsutvecklingen och sin egen 
livssituation. Projektet hoppas kunna samverka med Leader Polaris som 
ska ha en workshop ”Ungagemang” som liknar projektets idé. Nästa steg 
är att börja planera mer i detalj hur en workshop kan genomföras och vilka 
andra aktörer som kan tänkas vara intresserade att medverka.

Kontaktperson: 
Anna Tuomas, 
projektledare Hela Sverige 
ska leva Norrbotten 
telefon: 0978-122 35 
eller 070-369 38 16  
e-post: anna.tuomas@helasverige.se

Kraftsamling 14 februari och Tillväxtrådet 7 maj 2012



Ungas inflytande – politiker akademien
Det behövs fler unga i politiken. Vägen att nå dit kanske kan vara en 
politiker akademi i Norrbotten. Här ges plats åt fem unga från varje parti. 
Målet för utbildningen är att ge bred samhälls kunskap och en god inblick i 
politikens roll.

Status: 
Landstingsfullmäktige har avsatt en miljon kronor per år till Politiker-
akademin för 2013-2015. Partierna utser fem till sju unga (under 35 år) 
vardera. Det blir föreläsningar och workshops 9-10 lördagar per år, sam-
tidigt som utrymme även ges för det egna partiets utbildning.

Kontaktpersoner: 
Anna Lindberg, 
Regionala enheten, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 0920-28 41 81 
e-post: anna.lindberg@nll.se 
 

Fler unga till Kraftsamling – en bil från varje kommun
Kraftsamling är en mötesplats som tar upp brännande frågorna kring länets 
utveckling. Fler unga behövs för att få rätt riktning på frågeställningarna 
som växer fram. En bil från varje kommun, dvs fem ungdomar från varje 
kommun är målet till den 11 september.

Status: 
Har försökt ”ragga” unga. Ofta var de peppade på att komma till Kraft-
samlingen. Men det vanligaste svaret var ”- Låter jätteintressant, jag hade 
gärna kommit, men jag vet inte om jag är kvar till hösten. Planerar att flytta 
söderut” eller ”- Kul men jag kan inte anmäla mig nu, är för långt fram att 
planera, jag kanske inte är kvar i Norrbotten”. Nästa steg var att prata med de 
olika kommunerna för reseersättning, förlorad inkomst etc. Faktiskt var det 
inte många unga som frågade efter de sakerna, men det är en viktig del i det. 
Det visar på att de unga är viktiga i Kraftsamling om de kan få reseersättning/
kompensation för att komma. Deras tid är viktig, med andra ord. Målet  – en bil 
från varje kommun nåddes inte.

Ingela Lekfalk, tillsammans med Tillväxtrådet, hjälper till. Kanske kan 
Länstrafiken bistå med bussar?

Kontaktperson: 
Emma Gustafsson, 
Teknikenshus 
telefon: 0920-49 22 70 
e-post: emma.gustafsson 
@teknikenshus.se

Branschråd för unga i musik branschen
BD Pop ska initiera starten av ett branschråd för musikbranschen med 
representation av unga.

Status: 
Deltagare från musikbranschen i länet har träffats för att initiera uppstarten 
av ett branschråd. Representanter från festivaler, institutioner, frilansmusi-
ker mm samtalade under en halv dag om musikbranschen i länet och dess 
utveckling. Från Kiruna deltog ungdomar i branschrådets uppstart. En ny 
träff planeras under hösten. Kristina Nilsson, Norrbottensmusiken, planerar 
att söka pengar för ett jämställdhetsprojekt.

Kontaktperson: 
Pär Soini, 
VD BD Pop AB 
telefon: 0920-28 08 60 
e-post: par@bdpop.se 

 

Vi är väldigt lika – vi lever i ett län 
som rör sig i homogena grupper
Hur kan vi nå mångfald? Kanske genom att inbjuda personer ett möte 
där alla inbjudnas uppgift blir att ta med någon till mötet  som är olika 
dem själva. De nya krafterna som kommer med på detta möte ska sedan 
bjudas in till Kraftsamling för att vi i Norrbotten ska komma oss mer och 
mer utanför ”boxen”. Vi samlar kraft för att skapa kraft.

Status: 
Misslyckades med intentionerna att få med ”olikfolket” redan till den 11 
september. Svårare att ordna än vad man kan tro. Men målsättningen finns 
kvar; Kraftsamling behöver större mångfald bland deltagarna. Den som vill 
ta på sig uppdraget måste desstutom vara på hugget och boka av platser 
på konferensen eftersom den snabbt blir fullbokad.

Kontaktperson: 
David Sundström, 
Piteå kommun 
telefon: 070-579 61 96 
e-post: David.Sund strom @pitea.se 

 

Övergripande åtgärder för ett mer jämställt län
För att nå längre i jämställdhetsfrågan måste vissa beslut tas i högsta 
ledningarna för olika organisationer. Ett sätt är att jobba med CEMR - den 
europeiska deklarationen för jämställdhet -  utifrån ett ledningsperspektiv. 
En uppgift blir att tillsammans med kommunförbundet  få alla kommuner 
att ansluta sig till CEMR, vilket Norrbottens läns landsting och vissa 
kommuner redan gjort.

Status: 
Kommunförbundets fullmäktige har beslutat uppmana länets kommuner 
att underteckna den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Piteå 
och Övertorneå kommun samt landstinget, har tidigare undertecknat 
deklarationen. Kommunförbundet och landstinget har startat en samverkan 
för att stödja och uppmana resterade kommuner att skriva under. Målet 
är att alla kommuner tillsammans med landstinget ställt sig bakom 
deklarationens intention om jämställdhet och påbörjar arbetet för ett 
jämställt Norrbotten under 2013. Tanya Jendersen, landstinget, kan vara 
ett kompetensstöd även för kommunerna, men de måste själva skaffa 
resurser och ta ett eget ansvar även om hon kan vara en inspiration och 
stöd.

Kontaktperson: 
Tanya Jendersen, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 0920-28 40 94 
e-post: Tanya.Jendersen @nll.se
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Ung teater i norr
Norrbottens teatern startar Ung scen i Norr förr att koppla betydelsen av 
kultur till den regionala utvecklingen. Kultur har förmågan att överbrygga 
olikheter samtidigt som den främjar såväl individuell som regional 
utveckling. Därmed blir det både en upplevelse av professionell teater riktad 
till unga och en kompetensresurs såväl pedagogiskt som konstnärligt i den 
lärande organisation projektet kommer att vara. Genom Ung Scen Norr 
breddas bilden av Norrbotten samtidigt som det ger ökad möjlighet för fler 
unga att känna sig inkluderade och delaktiga - grunden för demokrati och 
samhällsengagemang. På sikt ser vi att projektet kan medföra att fler väljer 
att bo kvar och verka i Norrbotten/väljer att återvända till Norrbotten/ flyttar 
till Norrbotten då kultur är en viktig faktor vid val av studie- och bostadsort.

Status: 
”Ung teater i Norr” – som nu fått namnet ”Ung Scen Norr” ska vara en 
konstnärlig och pedagogisk verksamhet riktad till unga norrbottningar. Det 
kommer att bestå av tre huvudsakliga delar:

• Uppdragsteater inkl. pedagogiskt arbete och fortsatt eget skapande 
riktat till unga

• Teater om existentiella och aktuella frågor riktad till ung publik, med 
pedagogiskt arbete och fortsatt eget skapande riktat till unga

• Långsiktig uppbyggnad och utveckling av den lokala ”infrastrukturen” i 
länet så att det i ett antal pilotkommuner finns en organisation/grupp som 
fungerar som bas och katalysator för barns och ungas egna skapande 
lokalt.

För att utröna hur Ung Scen Norr kan bli verklighet vill vi, med hjälp av en 
externt rekryterad projektledare, göra en förstudie där förutsättningarna 
för projektet undersöks.

Kontaktperson: 
Ulrica Åström, 
Norrbottensteatern 
telefon: 0920-24 34 43 
e-post: ulrica.astrom@nll.se

Regionalt öppet bredband
De långa avstånden och de glest befolkade områdena gör att länet har 
ett stort behov av samverkan eftersom bredbandsstrukturen idag har sina 
begränsningar i täckning och hastighet. Det behövs en dialog om problem-
formulering samt beskrivning av värde skapandet för länet. En bra IT-
infrastuktur är samhällsbärande. Globalt blir lokalt.Och till växt skapas i de 
nya företag och innovationer som uppstår på platser där IT- infrastrukturen 
är öppen, tillgänglig, stabil och direkt.

Status: 
Frågan är diskuterad med flertalet initierade personer både på regional 
och nationell nivå. Nu har den kört fast. Ett medskick till kommunerna är 
att de bör öppna upp bredbandet i respektive kommun. Infrastrukturen i 
länet är i världsklass, men den används inte fullt ut. Frågan är väckt med 
IT Norrbotten. 

Det finns ett starkt tryck från SKL i de här frågorna. Gunnnar Persson, 
landstinget, ger draghjälp och lyfter frågan i arbetet med den regionala 
digitala agendan och NLLs arbete med att vara signatär.

Kontaktperson: 
Jens Sperens, 
Piteå kommun 
telefon: 0911696000 
e-post: jens.sperens@vindfyr.se
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Våga sticka ut – ett mångfaldspris
Att jobba med länets attraktivitet är ett långsiktigt attitydförändringsarbete. 
Inte minst när det gäller mångfaldsfrågor där mycket av arbetet måste 
ske genom att frågan kommer in i olika styrdokument. Men för att skapa 
uppmärksamhet och få upp mångfaldsfrågan på agendan föreslås att ett 
nytt pris inrättas i frågan.

Status: 
Idag finns Luleå kommuns jämställdhetspris samt Mångfaldspriset som 
delades ut årligen av Länsstyrelsen till och med ifjol när mångfaldsgruppen 
lades ner. Röda Korsets Diskrimineringsbyrå och representanter i MR-
nätverket diskuterar idén om ett pris i höst.

Det finns inget länsövergripande pris inom mångfald. Vad som kan dis-
kuteras vidare är om det är möjligt att istället för Våga-sticka-ut-pris 
tänka ”utmaning”. Att en person ger en annan person en utmaning, sk 
grön handväska, som ska fyllas med aktiviteter. På så sätt skapas rörelse 
framåt och utveckling istället för att man instiftar ett ytterligare pris. De 
flesta priser är ofta kopplade till prestation som redan är genomfört. Vad 
länet behöver just nu är konkreta rörelser/aktiviteter där mångfald och 
integration, unga och jämställdhet är i fokus. Att ge bort en utmaning visar 
på en form av nytänk! Kent Ögren, Elisabeth Lax, Maja Mella och den nye 
landshövdingen ska fundera vidare på förslaget.

Kontaktperson: 
Maja Mella, 
Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare 
Svenska Tornedalingars Riksförbund- 
Tornionlaaksolaiset 
telefon: 070-582 40 74 
epost: maja.mella @str-t.com 
 

Praktikbank – hur kan den offentliga sektorn arbeta 
för att ta in fler praktikanter
Unga och utrikesfödda måste komma in på arbetsmarknaden. Hur kan den 
offentliga sektorn bli ett föredöme och  arbeta för att ta in fler praktikanter 
från dessa grupper?

Status: 
Frågan har diskuterats men arbetet har inte kommit igång. Goda försök 
med praktikplatser finns i länet och ett medskick till kommuner och 
landsting är att de tittar på Swedbank som är duktiga på att ta emot unga 
arbetslösa i länet. Swedbank har t ex satsat i Kalix och Haparanda och 
fortsätter i Luleå i höst.  

Kontaktperson: 
Ingrid Stridsfeldt, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 0920-28 42 
e-post: ingrid.stridfeldt @nll.se 

 

Förbättra utbudet av LTU-utbildningar 
som attraherar tjejer
LTU upplevs vara ett ”manligt” universitet som inte attraherar tjejer. Ett 
förslag för att locka fler tjejer är att lyft kvinnliga förebilder som har( eller 
har haft)  anknytning till universitetet. Det behövs en kartläggning av för-
delningen mellan män och kvinnor.

Status: 
Gunnar Persson har lyft frågan vid ett möte mellan LTU, NLL, Kommun-
förbundet, Länsstyrelsen. Svaret blev att det här är en myt, fördelninge 
kvinnor/män är 60/40 bland studenterna samlat och 49/51 inom tekniska 
utbildningar. Frågan bör återkomma under Kraftsaling i februari 2013 och 
Johan Sterte deltar gärna.

Kontaktperson: 
Gunnar Persson, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 070-666 17 98 
e-post: gunnar.persson @nll.se 
 
 

Jämställdhetskriterier för regionala utvecklingsmedel
Det behövs jämställdhetskriterier för regionala utvecklingsmedel – hur 
ser fördelningen ut när det gäller hur mycket pengar som går till män och 
kvinnor. Målet ska vara att få en jämn fördelning av projektmedel. Vad kan 
göras för att skapa bättre förutsättningar för en jämnare fördelning?

Status: 
Idag mäts fördelningen kvinnor/män genom att titta på projektledarna. 
Under första tertialen 2012 var 80% av projektledarna kvinnor och 20% 
män till de projekt som beviljats regionala utvecklingsmedel från lands-
tinget. Måttet är inte optimalt då det inte säger hur pengarna egentligen 
fördelar sig mellan män och kvinnor. 

Under hösten kommer vi därför att göra en del åtgärder:

1. Skapa en projektmall, med information om organisationen, hur många 
tjejer/killar, kvinnor/män som projektet riktar sig mot, hur många som 
deltar, om projekten riktar sig till en specifik målgrupp osv. I projektansökan 
ställer vi i nuläget krav på att man ska skriva hur projektet ska arbeta med 
jämställdhetsintegrering. Det kravet kommer att tydliggöras, genom att 
bland annat beskriva vad jämställdhets integrering är och innebär.  

2. I projektens återrapportering ska det tydligare krävas att projektet 
rapporterar hur man har arbetat med jämställdhetsintegrering samt 
redovisning av könsuppdelad statistik.

3. Arbetet med jämställdhetskriterierna i våra regionala utvecklingsmedel 
stäms av med jämna mellanrum med landstingets utvecklingsstrateg för 
jämställdhet.

4. Arbetet med detta kommer att synkroniseras med länsstyrelsens 
framtagande av handlingsplan för jämställd ekonomisk tillväxt..  

Kontaktperson: 
Ida Karkiainen, 
Norrbottens läns landsting  
telefon: 072-740 26 07 
e-post: ida.karkiainen@nll.se
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Offentligt ägda bolag ska vara föregångare 
med jämställda styrelser
Om det ska bli bättre jämställdhet i länets alla bolagsstyrelser bör 
de offentliga gå före genom att visa på goda exempel i kommun och 
landstingsgemensamma bolag. Men landstinget kan också utmana 
kommunerna för att de ska jobba med jämställda bolagsstyrelser.

Status: 
I de bolag som landstinget är delägare eller äger helt själv är fördelningen 
mellan kvinnor och män i bolagsstyrelserna: 43% kvinnor och 57% män.

Almi Företagspartner Nord AB: 6 kvinnor, 4 män

Filmpool Nord AB: 2 kvinnor, 3 män

IT Norrbotten AB: 3 kvinnor, 2 män

Norrbottens Energikontor AB: 5 kvinnor, 4 män

BD Pop AB: 2 kvinnor, 3 män

Norrbotniabanan AB: 0 kvinnor, 5 män

Garnisfastigheter AB: 1 kvinna, 4 män

Matlaget i Gällivare AB: 5 kvinnor, 2 män

North Sweden Datacenter Location AB: 1 kvinna, 6 män. Det finns en idé 
om att utmana kommunerna, om att ha mer jämställda styrelser.

Kontaktperson: 
Johan Sjökvist, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 0920-28 40 19 
e-post: johan.sjoqvist@nll.se 
 
 

Kartlägga läget i Norrbotten för jämställdhet 
– regionala åtgärdsplaner
Det behövs ökad samverkan för att få större kraft i jämställdhetsarbetet. 
Idag finns ingen samlad bild av jämställdhetsarbetet i länet då det är 
många olika aktörer med sina egna lokala och regionala jämställdhets-
planer. Därför föreslås att det görs en kartläggning av läget för jämställdhet 
i Norrbotten– med målet att få till en regional handlingsplan för att inte-
grera ett jämställdhetsperspektiv i planerandet och genomförandet av allt 
tillväxtarbete för en jämn fördelning av makt och resurser.

Status: 
Har haft möte med länsstyrelsen om det uppdrag som de fått från 
Näringsdepartementet om att ta fram en handlingsplan för jämställd 
regional tillväxt. Under hösten sker samverka med Tillväxtenheten 
på Länsstyrelsen och andra aktörer kring dialog seminarier i detta 
ämne för att åstadkomma en handlingsplan som ska rapporteras in till 
Näringsdepartementet i början på 2013.

Första dialogseminariet går av stapeln den 18 september på Länsstyrel-
sen. Winnet Norrbotten, på Priorum, kommer att ha en programpunkt där 
vi berättar om vårt arbete samt det informella nätverk med politiker och 
tjänstemän som varit igång under våren.

När det gäller kartläggning av jämställdhetsarbetet i Norrbotten så har 
Winnet Norrbotten besökt alla kommuner och där träffat 
kommunledning. En rapport om detta 
kommer att presenteras längre fram i höst.  

Kontaktperson: 
Pia Ramirez Måård, 
Winnet Norrbotten/Priorum 
telefon: 0920-105 20 
e-post: pia@priorum.se
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Använda sig av idrotten och att använda sig av 
idrottsutövare som ambassa dörer för Norrbotten
Kan vi utnyttja länets idrottare till att också vara länets ambassadörer – 
inte bara respektive lags eller klubbars ambassadörer? Det är en stor fråga 
som måste tas på en länsövergripande nivå, frågan ska därför föras upp till 
styrelsenivå för Norrbottens fotbollförbund.

Status: 
Frågan har lämnats till NIF/SISU styrelse som tycker att det är jätteintres-
sant. 

Under hösten bildas Elitråd i Norrbotten och därbehandlas den här frågan 
behandlas!

Svårigheten är att det inte finns så mycket pengar.

Kontaktperson: 
Anne Meriläinen, 
SISU Idrottsutbildarna och 
Norrbottens fotbollförbund 
telefon: 0920-43 42 00 
e-post: anne.merilainen 
@sisuidrottsutbildarna.se 
 

Praktikplatser – behovsinven tering bland medlemmar 
och med samverkan med Grans, Arbetsförmedlingen 
och LRF
Hur ser LRF:s medlemmar på möjlig heterna till att ta emot praktikanter i 
sin verksamhet? Förslaget går ut på att inventera behovet av praktikplatser 
inom LRF:s område på kort och lång sikt och att samtidigt se hur det kan 
behovet kan matchas med ökad mångfald och integration. Behovsinven-
tering sker bland medlemmar och med samverkan med Grans, Arbetsför-
medlingen och LRF.

Status: 
LRF Norrbotten har kontaktat Hushållningssällskapet för att få klarare bild 
av vilka projektinsatser som genomförts och är på gång inom mångfald och 
integrationsområdet riktat till de gröna näringarna. Hushållningssällskapet 
(HS) avslutade vid årsskiftet ett lyckat 2-årigt integrationsprojekt 
”Grön plattform” och de har nu i samverkan med Arbetsförmedlingen 
och Grans Naturbruksgymnasium tagit initiativ till att ”rigga” ett nytt 
fortsättningsprojekt med inriktning på integration. Håkan har informerat 
HS om att LRF ska genomföra en behovsinventering i augusti och när den 
sammanställts ska resultatet delges Hushållningssällskapet. Mot bakgrund 
av de påbörjade projektplanerna avser inte LRF Norrbotten, i närtid, starta 
upp något särskilt mångfalds- och integrationsprojekt.  

Kontaktperson: 
Håkan Stenmark, 
LRF 
telefon: 0920-23 77 39 
e-post: hakan.stenmark@lrf.se
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Att jobba med verksamheter som skapar stolthet 
– En förening i varje by
Projektet  ”En förening i varje by” handlade från början om att skapa 
idrottsklubbar i varje by i Norrbotten. Men i projektplanen ingår idag att 
inspirera föreningarna att göra även andra saker eller att samarbeta med 
varandra för att skapa stolthet i byarna – för om inte byarna är attraktiva 
med levande föreningar så flyttar ingen dit. Här kan landsbygdsutvecklarna 
i kommunen spela stor roll.

Status: 
Det här arbetet pågår hela tiden genom inspirationsträffar med förening-
arna. Har bjudit in och träffat nästan alla fotbollföreningar i alla kommuner. 
Det finns ett antal goda exempel: tex marknaden i Överkalix, fotbollsskolan 
i Junosuando mm. Arbetet i föreningarna sker väldigt sakta. De flesta 
föreningar ordnar midsommarfirande, bilbingo, danser mm för att göra byn 
attraktiv. Under hösten ska fyra föreningar ordna extra sociala aktiviteter 
för ensamkommande flyktingbarn.

Kontaktperson: 
Anne Meriläinen, 
SISU Idrottsutbildarna och 
Norrbottens fotbollförbund 
telefon: 0920-43 42 00 
e-post: anne.merilainen 
@sisuidrottsutbildarna.se 
 

Lyfta fram hur roligt det är med politiskt 
engagemang och samtidigt få möjlighet 
att ta ansvar för utvecklingen
Självbilden och stoltheten över att bo och verka i Norrbotten kräver också 
ett politiskt engagemang och att fler unga norrbottningar engagerar sig 
politiskt.Redan aktiva politiker bör tta ansvar för att visa på att engage-
mang i sitt liv och sitt sammanhang är viktigt, spännande och givande. De 
bör visa att det är roligt med politiskt engagemang och att ta ansvar för 
utvecklingen i samhället.

Status: 
Detta initiativ ska samköras med politikerakademin. Även Tur och Retur 
jobbar med demokratifrågor där det behövs fler föreläsare vilket också skulle 
kunna bidra till ett ökat intresse för politik bland unga.  

Kontaktperson: 
Nina Berggård, 
Vänsterpartiet 
telefon: 070-264 5605 
e-post: nina.berggard 
@vansterpartiet.se

En ny bild av Norrbotten – ta fram ett material som 
beskriver Norrbotten ur ett tillväxtperspektiv
En ny bild av Norrbotten – jobb och god livsmiljö. Många olika organisa-
tioner tar fram egna material. I Storforsen efterlystes ett gemensamt 
material som beskriver Norrbotten ur tillväxt perspektiv. Hur det är att leva 
och arbeta i Norrbotten.

Status: 
Länschefsgruppen har diskuterat frågan om ett gemensamt material. 
Landstinget tar ansvar för norrbotten.se. Möjligheten att kraftsamla kring 
ett gemensamt tillväxtfrämjande materialt, diskutera under hösten. Kjell 
Åke Nilsson, Sparbanken Nord, tog upp frågan om en gemensam aktivitet 
på Almedalsvecka. En sådan satsning behöver ett brett politiskt stöd och 
även medverkan från företagen. Norrbotten måste utnyttja tillfället att 
medverka där som beslutsfattare och media finns. Det är också en bra 
möjlighet att knyta samman Norrbotten och norrbottniska intressen.

Kontaktperson: 
Gunnar Persson, 
Norrbottens läns landsting 
telefon: 070-666 17 98 
e-post: gunnar.persson @nll.se


