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KRAFTSAMLING 2011-2015 
 En dag med nya perspektiv

Vi vill hälsa dig välkommen till Kraftsamling som är en mötesplats för alla som vill vara med och påverka länets utveckling och inriktning. 
Kraftsamling är en mötesplats som jobbar med att bygga nätverk, nya kunskapsområden och att bredda förståelse för olikheter. 

Din kunskap och dina perspektiv behövs för att utveckla Norrbotten.



15.00 Hej och välkomna!
Allsköns orkester, Furuparkskolans barn,  
Luleå rytmik & balettförening

Högt över fjällen det flyger en ko 
den flyger långt bort, där den kan finna ro.
Där västvinden sjunger sin eviga sång som 
avslöjar allting en gång.
Den sången som sjunger om livet som det 
är och att det kan slösas till ingen nytta.
Högt över fjällen där flyger en ko kanske 
den flyger på sin tro.

Alla kan göra något, det gäller bara att  
bestämma sig
Milad ”CASHMONEYMILAD” Mohammadi
Ung, kaxig, rolig och superengagerad. Milad har två akademiska 
examina – juristexamen och politisk kandidatexamen. Han brinner 
för att väcka och motivera unga människor. Milad inspirerar  
ungdomar i hela Sverige genom sitt arbete på Fryshuset. Han är  
en av huvudpersonerna bakom rörelsen Soppkök Stockholm som 
blivit nationell.

Hur får vi ett starkt land med ett varmt hjärta?
Erik Ullenhag, integrationsminister 
Norrbotten är det län som, sett till invånarantal, tar emot störst 
antal flyktingar i landet. Nästa år behöver Migrationsverket utöka 
antal platser. Samtidigt som allt fler kommuner säger nej till att ta 
emot fler asylsökande.

The Chickpeas Band
Lina Larsdotter, Elin Grunditz och Ida Nilsson
De kommer från olika svenska småbyar, träffades på Luleå  
tekniska universitet och började spela tillsammans våren 2010.  
Som glesbygdsbarn har avstånden alltid haft betydelse. Vägarna  
ut i världen var få och järnvägen kom att bli en symbol för frihet 
och möjligheter. När bandet inte spelade i städerna längs vägen  
så gjorde de konserter inför fullsatta bistrovagnar.

Media och kulturen – Tredje och fjärde 
statsmakten?
Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådet
Kerstin var under många år chef för Eko-redaktionen, hon har  
varit vd för Sveriges Radio och är nu ordförande i Statens  
kulturråd. Kerstin har en fot i media och en i kulturen. Media  
beskrivs ofta som den tredje statsmakten eftersom de ska syna  
makten och sätta ljuset på orättvisor. Kulturen har också haft  
rollen som samhälls kritiker under perioder. Vilken makt och  
vilket ansvar har media och kultur när det gäller att beskriva  
samtiden, lyfta samhällsfrågor, ge hopp och kraft och skapa  
utrymme för eget tänkande?

Vad kan och måste Norrbotten göra  
i förebyggande syfte?
Josef Kurdman, författare
Sverige har blivit mer mångkulturellt och den utvecklingen har gått 
snabbt. Om mångfaldssamhället blir berikande eller ansträngt beror 
på vårt förhållningssätt till varandra. Vilket samhälle vill vi bygga 
och vad krävs för att förverkliga det? Vilket ansvar har nya och 
gamla svenskar i denna process?

Erik Zettervall med musiker
Erik Zettervall växte upp i Jokkmokk. Musikutbudet var en farfar 
som sjöng melankoliska visor och en pappa som spelade trummor 
och samlade på jazzskivor. Båda hade missat rock och pop och  
Erik fick utforska den världen på egen hand. Under sina unga år 
studerade Erik musik i Piteå, Umeå och Göteborg, gick på hund-
ratals konserter, sjöng i rockband och spelade in demos till sig själv 
och andra band. Efter ett par trevande år låter han nu dagens pop 
möta farfars visor och pappas jazzplattor och Erik har hittat hem.

Skolan och vuxnas roll att stärka ungas identitet  
och självförtroende
Magnus Åkerlund, verksamhetscontroller Luleå kommuns 
barn och utbildningsförvaltning
Unga är de mest betydelsefulla för Norrbottens och Luleås utveck-
ling och framtid. Välutbildade unga har betydelse för samhällets 
utveckling. Alla unga behöver stimulans för att kunna uppnå hela sin 
personliga och begåvningsmässiga potential. Viktiga faktorer i detta 
arbete är att ha höga förväntningar på barn och unga, att ge dem till-
räckliga utmaningar, ge förutsättningar till delaktighet och inflytande.

Allmänbildning kan slå hål på fördomar
Petter Alexis Askergren, rapartist
Under hela grundskolan gjorde Petter allt för att undvika svensk-
lektionerna och tyckte det var meningslöst att läsa böcker. Men på 
Komvux började Petter läsa böcker och fick upp ögonen för den 
litterära världen. Det började med en svensklärare som äntligen 
förstod att Petter var ordblind och det fortsatte med att han läste en 
bok och redovisade den inför klassen. Så småningom blev språket i 
kombination med musiken Petters karriär. När Petter föreläser för 
unga handlar det mycket om språk. 

”Det ger kunskaper och allmänbildning som slår hål på fördomar.  
För mig som rapartist är det en förutsättning.”

Exiled Dance Crew 
Exiled Dance Crew är en street- & breakdancegrupp med säte i 
Luleå, Norrbotten. Gruppen bildades 2003 och har under åren som 
gått producerat dansshower, workshops och dansevenemang runt 
om i Norrbotten. Några av dem tävlingsdansar och har bl a blivit 
uttagna till årets ”Norrlands Allstars” lag i breakdance samt deltagit i 
breakdance SM 2007 och 2008. 2012 blev två av medlemarna pub-
likens val i koreografitävlingen Skapa Dans riksfinal. 2008 mottog 
de Norrbottens-Kurirens Cyranopris, ett ungdomskulturpris som 
instiftades i samband med invigningen av Kulturens hus i Luleå. 
2009 vann Exiled Dance Crew Norrmejeriets Stipendium.
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17.30 Middag med rundabordssamtal
Hur vill du att Norrbotten ska se ut 2030? Hur gammal är du då? 
Blunda och fundera en stund. Vi vill samla in dina tankar och 
framtidsperspektiv för att finna gemensamma bilder av framtidens 
Norrbotten.

Hur vill du att Norrbotten ska se ut 2030 inom följande områden:
 Unga
 Integration
 Jämställdhet
 Mångfald
 Självbilden

19.15  Vi skulle vilja veta… Vad menar du egentligen 
med hjältemod!?
Fredrika Johansson, Frida Norén, Sofia Nilsson,  
Allsköns orkester

Sex, politik, jämställdhet och makt
Nour el Refai, skådespelare och komiker
Nour fick RFSU-priset 2012 och har ett stort samhällsengagemang, 
inte minst för rättvisa villkor för både kvinnor och män. Det kan 
vara allt från att tjejer och killar får prata lika mycket i ett klassrum, 
till att tjejer och killar har lika mycket i lön eller samma makt i 
styrelserummet. Eller till att våga ha det lika skönt.

Erik Zettervall med musiker

Hur ser personalpolitiken ut i Norrbottens största 
företag – LKAB?
Grete Solvang Stoltz, personaldirektör LKAB
Teknikutvecklingen innebär nya arbetsuppgifter och nya kompe-
tensbehov för gruvarbetarna. Hur möter LKAB framtiden?

Lättare få jobb om man har arbete
Helene Forsberg, projektledare Lernia
Arbetslösheten bland unga vuxna är ett växande problem i Sverige 
men i Norrbotten minskar den. Och det är bland annat tack vare 
en lyckad satsning på lärlingsutbildningar som Arbetsförmedlingen 
bekostar. Kruxet är att få in en fot på arbetsmarknaden.

The Chickpeas Band 
Lina Larsdotter, Elin Grunditz och Ida Nilsson

Hur får vi det ännu bättre?
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten
Sven-Erik är skogsarbetaren som engagerade sig fackligt och sedan 
blev politiker. Han har varit biträdande finansminister och grupp-
ledare för socialdemokraterna i riksdagen. Nu är han Norrbottens 
landshövding. Vilka perspektiv och frågor tycker han är viktigast 
för Norrbottens utveckling?

Det problemet har vi inte här
Anton Hysén, fotbollsspelare
Anton är, precis som sina bröder och sin far, en framgångsrik och 
känd fotbollsspelare. Som 20-åring kom Anton ut som homosexuell 
vilket skapade stor uppmärksamhet i media och i fotbollskretsar. En 
kommentar som kom upp från en fotbollsklubb angående utbild-
ning i HBT-frågor var: ”Det problemet har vi inte här”. Men hur 
kan man veta det? Och vad är egentligen problemet?

VÄGVISAREN prisutdelning
Prisutdelare: Kent Ögren landstingsråd, Sven-Erik Öster-
berg landshövding i Norrbotten, Maja Mella Svenska 
Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset.
Mångfald är en viktig tillväxtfaktor för regionens utveckling. Väg-
visaren är ett pris som sätter mångfald i fokus och uppmärksammar 
en person som vågar visa vägen. Priset ges till en person som

 är normkritisk och engagerad i länets utveckling
 vågar ta tag i obekväma attityder och säger ifrån
 står för sin åsikt även när den blir obekväm

Personen ska vara skriven i Norrbotten. Idén om att Kraftsamling 
ska dela ut ett pris kommer från Maja Mella i Tillväxtrådet.

Somthing inside so strong 
Tur och Returs ungdomar från länet
Tur och Retur är ett långsiktigt arbete med unga för äldre om 
mång fald, främlingsfientlighet och utanförskap. Utgångspunkt är 
de vardagliga attityderna; de som kan finnas vid köksbordet, på 
idrottsplanen, i klassrummet, på skolgården och ute på stan. Det 
unga skapar blir en berättarföreställning, en utställning eller en bok 
med syfte att stärka identitet och att ge möjlighet för andra att dela 
kunskap om mångfald, främlingsfientlighet och utanförskap. Det 
ger även ett ytterligare perspektiv för andra att få dela ungas historia 
och framtidstro.

21.30-23.00  Mingel
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Grete Solvang Stoltz

Helene Forsberg Anton Hysén Sven-Erik ÖsterbergMaja MellaMilad Mohammadi

Petter Askergren

Magnus Åkerlund

Erik Ullenhag Josef Kurdman Kent ÖgrenIngela Lekfalk
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Kommande konferenser
19 september 2013 
11 februari 2014
9 september 2014
10 februari 2015

Kraftsamling 2011-2015 är en bred insamling av 
värdefulla tankar och idéer om vad som är viktigt för 
länets utveckling. Resultatet och innehåll i Kraftsamling 
bestäms av engagemanget hos de enskilda människorna 
som deltar. En metod som används för att skapa dialog 
är rundabordssamtal.

Tidigare Kraftsamlings- och Tillväxtråddeltagare har tagit 
fram fem områden som länet behöver samla sig omkring: 
mångfald, integration, unga, jämställdhet samt självbild 
och stolthet. Ordföranden för rundabordssamtalen är 
Kraftsamlings tillväxtråd. Deras uppgift är att arbeta för 
att konferensens resultat blir verklighet på olika sätt.
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Bilderna är tagna, med coachning av Anders Alm, av unga från Norrbotten som medverkat i TUR och RETUR. Nio och länets 
fjorton kommuner samarbetar i dag med Tur och Retur med syfte att öka mångfald och skapa förutsättningar för integration. 
Tur och returs värdegrund är: ”Det du gör och säger gör skillnad”.
Foto: Anna-Stina Thörnlund, Alicia Löfgren, Marcus Löfgren, Olivia Sandberg, Sofia Hedman, Angelica Hedström, Emma 
Sjöholm, Edwin Häggkvist, Erika Berglund, Amanda Furenback, Cloé Kunda, Ella Sundkvist m.fl.

Den 19 september 2013 sker 
nästa kraftsamlingskonferens 
i Kiruna
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