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10.00   
Välkomna, sätt dig om blunda en enda sekund, 
tänk efter det är faktiskt livet som räknas 
Mirja Burlin, Una Ni Chana och Fabian Kallendahl

Kraftsamling  
Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande 
Ingela Lekfalk, producent Kraftsamling

Det perfekta samhället 
Peter Örn, ledarutvecklare, programrådsordförande i 
Vinnovas Innovationsråd och ordförande Blekinge Tekniska 
Högskola, tidigare generalsekreterare Röda Korset, VD 
Sveriges Radio, ordförande i Hållbara städer. 
 
Åsikter på nätet – en sann bild av samhället 
Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd

The Glorias, bandet från Boden som snart åker på 
världsturné.

Känslor i ett samhälle 
Özz Nûjen, komiker, manusförfattare och skådespelare

12.15  
Rundabordssamtal 
Tanken med Kraftsamlingsprocessen är att den ska 
utmynna i en vision för Norrbotten 2030. Vi utgår från 
områdena: integration, jämställdhet, mångfald, unga och 
med självbilden som ett genomgående tema. Vi behöver 
din kunskap och ditt engagemang i detta arbete. Till 
rundabordssamtalen har vi gjort en sammanställning av vad 
som kommit fram vid tidigare rundabordssamtal. Utifrån 
den får varje bord några frågeställningar om vad vi behöver 
lägga till eller dra ifrån i arbetet med att skapa en vision för 
Norrbotten 2030.

13.30  
Kvinnorna i det lilla samhället  
Ann-Katrine Tideström, författare 
Mirja Burlin, skådespelare 
Fabian Kallendahl, pianist   

Teori och praktik – går det att förena i planering 
av hållbara städer? 
Ulf Ranhagen, chefsarkitekt på Sweco och professor vid 
Kungliga Tekniska Högskolan

14.30  
Haradsband fem femtonåringar berättar och sjunger om 
livet i Harads. 

Sverige 2025 
Jon Resmark, Boverket 
År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och där 
de flesta bor i våra tre storstadsregioner. Hur bygger vi det 
samhället? 

Två språk och två hem  
Una Ni Chana & Barra Mac Chana 

15.00 FIKAPAUS   
The Glorias, bandet från Boden som snart åker på 
världsturné.

Läget i Norrbotten här och nu 
Kurt Wennberg, Pajala  
Åse Blombäck, Kalix 
Ragnhild Nilsson, Kiruna  
Kent Ögren, Jokkmokk 
Linda Moestam, Luleå 

Jakten på lycka 
Hanna Hellquist, feminist, krönikör och författare

Vad händer sen då? 
Peter Örn & Ingela Lekfalk

Det är vi som är framtiden 
Unga från Kiruna 

17.00 Slut för dagen

KÄNSLOR I ETT SAMHÄLLE
Moderatorer: Peter Örn & Ingela Lekfalk


