
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kommunalt och idéburet medskapande - tillsammans kan vi förändra på riktigt  

För att kunna lyckas med att bemästra dagens samhällsutmaningar krävs det nya tankesätt och 

samverkan mellan olika aktörer. Om fler är med och bidrar med sin kunskap så kommer också nya 

idéer att formas. Hur kan kommuner och idéburna organisationer gemensamt starta 

samverkansinitiativ och lära av varandra i Västerbotten? Hur kan vi tillsammans ta ett första eller 

ett nästa steg och fördjupa vår kunskap om varandra samt utveckla metoder för samverkan? 

 

Tillsammans med Utvecklingsarena Vilhelmina, Vilhelmina Kommun Coompanion Nord och Region 

Västerbotten bjuder projektet Kommunalt och Ideellt Medskapande (KIM) in till en uppstartsdag för dem som 

vill skapa eller fördjupa sin lokala samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn.  

 

Under dagen kommer vi att ta del av olika lokala och regionala berättelser om hur man kan samverka på nya 

sätt. Vidare kommer ett flertal konkreta metoder att testas, som syftar till att skapa samtal som förändrar och 

till att hitta nya vägar till medskapande. Det kommer under eftermiddagen erbjudas lättare förtäring, meddela 

därför ev. allergier etc. 

 

Denna dag ska bli början på ett fortsatt arbete i Västerbotten. Därför är det bäst om ni kan delta tillsammans 

med lokala parter som berörs av liknande frågor. 

 

Välkomna! 

 
 
 
 
 

Datum och tid: 28 januari 2014 Kl. 13.00 – 19.00 

Plats: Hotell Wilhelmina 

Målgrupp: 

 

Företrädare för den idéburna sektorn samt kommunala och regionala tjänstemän och 
politiker 

Kostnad: Se bifogat papper om ”Konferenser i Vilhelmina”  

Anmälan: Senast den 20/1 2015. Anmäler dig gör du här. 

Vid frågor:  Heidi.sandberg@socialforum.se eller Malin.svanberg@skl.se 
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PROGRAM 

13:00- Introduktion till dagen 

13:20- Storytelling & Storyharvesting.  

Vi får lyssna på lokala exempel om hur man kan ta sig an samhällsutmaningar på ett nytt 
sätt. Tillsammans reflekterar vi sedan kring de fenomen vi hör i berättelserna. Följande 
historier kommer att berättas:  

 Kultur Akademin i Storuman 
Kultur Akademin är en ideell förening som drivs som ett gemenskapsföretag med socialt 
och allmännyttigt syfte. Kultur Akademin driver b.la musikskolan, lägerverksamhet och 
projekt med inriktning mot musik & kultur. Samarbetspartners är studieförbund, 
Storumans Kommun och ideella verksamheter. 
Berättare: Duncan Kemp 

 Kristineberg – samhälle i utveckling 
Utveckling av en stabil grund för långsiktig hållbar utveckling i Kristineberg genom 
samverkan mellan myndigheter, organisationer och ortsbefolkning i området. Projektet 
tog vara på Kristinebergsbornas initiativkraft och engagemang för att skapa framtidstro 
och utveckling i samhället. 
Berättare: Karl-Erik Marksén 

 Motorveckan i Lycksele 
Motorveckan i Lycksele är ett evenemang för motorintresserade som växer och blir större 
för varje år. Motorveckan pågår i nio dagar med ett gediget program och arrangeras i 
samverkan mellan motorföreningar och Lycksele Kommun. 
Berättare: Mikael Jakobsson 

 NIDS - Norsjö Idrotten i Samverkan  
NIDS är en ideell förening vars målsättning är att främja och utveckla Norsjö kommuns 
föreningsliv. Man jobbar b.la. med föreningspool, idrottsturism, samverkan, integration 
och beslutspåverkan. 
Berättare: Viktoria Lindberg Harnesk 

 UtvecklingsArena Vilhelmina 
Genom en gemensam arena för kommunikation, nätverkande och samverkan, via en 
Quattro Helix struktur, stärker UtvecklingsArena den ideella sektorns satsningar och 
verkar för att skapa framtidstro, kapacitet, engagemang och en attraktiv miljö som 
utvecklar jämställda och hållbara verksamheter inriktade mot föreningsliv och fritid. 
Berättare: Ann-Eva Holmström 

 
 

 

15:00  Kaffe 

15:20 35:an.  

En metod för att öppna upp för mångas tankar och förslag om lokala utmaningar, och på 
ett enkelt sätt prioritera ibland dessa.   

16:30- World café.  

Detta är en metod för att i mindre grupper samtala om aktuella frågor och hitta nya 
perspektiv på dem. Under detta pass kommer vi fokusera på hur vi kan identifiera goda 
samverkansrelationer och föra dem framåt. Tillsammans tänker vi bättre! (Lättare 
förtäring kommer serveras under detta pass.) 

 

18:40 Avslutning 

 


