
Kraftsamling 2011-2015 är en bred insamling av värde fulla 
tankar och idéer från andra idégivare än som vanligt vis 
kommer till tals. Ambitionen är att göra verklighet av 
de förslag som kommer fram. Genom att gemensamt kraft-
samla för att få de investeringar vi gör att resultera i en 
ökad inflyttning.

330 personer, politiker, tjänstemän, företagsledare och 
entreprenörer, samlades den 8 juni för att kraftsamla. 
Deltagarna vid Kraftsamlingens första rundbordssamtal 
gav tydliga budskap: Mångfald och integration, unga, 
jämställd het, stolthet och självbild lyfts fram som viktiga 
för länets utveckling. Unga människor måste få utrymme 
och spelrum. Vi ska motverka likriktning och bli bättre på 
att ta tillvara olikheter. Synpunkterna och förslagen finns 
nu med i den regionala utvecklingsstrategin för Norr-
botten. Det kan ge resultat på sikt.

Ett konkret resultat från rundabordssamtalen är att lands-
tinget har beslutat att anslå två miljoner kronor till projekt 
som arbetar i den anda som Kraftsamlingens dialog pekade 
ut. Idéer som ger utvecklingen fart. Projekten ska verka för 
ökad mångfald med integration. Därför är möten mellan 
människor viktigt. Vi söker projekt som arbetar med gräns-
överskridande möten och inte gration. Ramarna är vida, vi 
är nyfikna på nya lösningar och kreativa uppslag. 

Resultat ur Kraftsamlingsprocessen

Några saker som har hänt sedan Kraftsamling startade den 8 juni 2011

Medlen utlyses i samband med Kraftsamlingskonferensen 
den 14 februari 2012. Vid nästa Kraftsamling den 11 sep-
tember 2012, presenteras vilka projekt som beviljats medel. 
Projekten kommer sedan att följas och resultaten presen-
teras vid konferenserna.

En annan konkret kanal för att påverka i kraftsamlingens 
riktning är satsningen Tur och Retur som arbetar för 
mångfald mot rasism och om utanförskap. Det handlar om 
våra attityder hemma vid köksbordet, på stan, vid idrotts-
planen och ute i samhället. Tur och returs arbetsmetoden 
är enkel – ge unga tid och verktyg att uttrycka sig genom 
film, bild, musik, konst, dans, teater och text. Runt 6000 
unga mellan 12 och 16 år har under 2010-2011 deltagit i en 
eller flera aktiviteter. Arbetet har pågått sedan 2010 och får 
nu en fortsättning där landstinget, näringslivet och i dags-
läget åtta kommuner samverkar.

En bekräftelse på att det finns ett intresse för en gemensam 
kraftsamling är det stora deltagandet vid konferensen den 
14 februari. Över 500 personer har anmält sig; politiker, 
tjänstemän, företagsledare, privatpersoner och entrepre-
nörer. En stor variation av engagerade människor som vill 
vara med och utveckla länet. Även mixen av inspiratörer 
på scenen är ett resultat av de synpunkter som deltagarna 
bidrog med i juni.

•	 Landstinget	avsätter	medel,	två	miljoner	kronor,	ska	gå	
till projekt som fokuserar på unga, mångfald och inte-
gration. Ansökningsperiod 14 februari–1 juni. Beviljade 
projekt presenteras den 11 september. 

•	 ”Vi	som	valde	Norrbotten	i	konkurrens	med	resten	av	
världen”. 100	inflyttade	norrbottningar	samlades	och	
deras berättelser om varför de valt att flytta till Norrbot-
ten uppmärksammades.

•	 Mångfald	och	integration	beskrivs	som	tillväxtfaktorer	i	
den regionala utvecklingsstrategin, RUS:en.

•	 En	ungdomsfond	eller	liknande	med	riskkapitalmedel	
för nya företag är under arbete.

•	 Ett	långsiktigt	arbete	med	unga	mot	rasism,	för	mångfald	
och	om	utanförskap	är	påbörjat	under	namnet	”Tur	och	
retur”.

www.nll.se/kraftsamling
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Kraftsamling 2011-2015 är en öppen arena för oss som värnar 
om regionens utveckling. Här hittar vi tillsammans de 
mest brännande utmaningarna för länet – och bestämmer 
oss gemensamt vilka av dem som är viktigast att lösa. Målet 
är att vi ska bli fler som väljer att leva i Norrbotten.

Totalt kommer det att bli åtta endagskonferenser, den 14 
februari genomförs den andra i ordningen. Tanken är att 
skapa en bred insamling av värdefulla tankar och idéer - 
från andra idégivare än de traditionella och med en uttalad 
ambition att göra verklighet av de förslag som kommer 
fram. Vi kraftsamlar för att se helheten: Hur saker och 
ting hänger ihop och hur sambanden kan skapa tillväxt för 
Norrbottens län. Vi samlar kraft för att skapa kraft.

Vi samlar kraft för att skapa kraft

Kommande konferenser

Konferenserna är öppna för alla som anmäler sig. I sam-
band med luncherna hålls rundabordssamtal där alla 
kommer till tals. Vid varje bord finns det en ordförande som 
samlar in och sammanfattar vad man kommit fram till. 
Ordförandena bildar gemensamt ett tillväxtråd som drar 
slutsatser av dagen och anger inriktningen på nästa konfe-
rens. Tillväxtrådet utser ett antal rapportörer. Deras uppgift 
är att arbeta för att konferensens resultat blir verk lighet. Det 
kan handla om att inarbeta dem i olika regionala strategier 
och plandokument, men lika gärna direkta och konkreta 
beslut i en kommun, ett företag eller en organisation.

Kraftsamling 2011-2015 har startat på landstingets initiativ 
men innehållet och resultatet bestäms av engagemanget hos 
de enskilda människor som deltar.

14 februari 2012 
11 september 2012 (Haparanda) 
12 februari 2013 
10 september 2013 
11 februari 2014 
 9 september 2014 
10 februari 2015
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