
ANMÄLAN
Anmälan sker via denna länk >> 
Sista anmälningsdag är 25 april 2023, 
för att delta på konferensen.  
Anmälan är bindande men går att överlåtas 
till annan deltagare. 

SÄKRA LOGI 
Boka hotellrum senast 28 februari 2023
Bokning och betalning av eventuell logi  
ombesörjs av dig som deltagare.
  
Det finns reserverat ett begränsat antal rum 
på Scandic hotel Kiruna till ett bättre pris. 
Denna reservation gäller till och med  
28 februari 2023. 
Mer information om hur du bokar hotellrum 
finns i bekräftelsen du får vid anmälan. 

TID OCH PLATS
Kiruna den 30-31 maj 2023. 
Konferensen startar med lunch den 30 maj 
och avslutas med lunch den 31 maj. 

MÅLGRUPP
Konferensen vänder sig i första hand  
till politiker och tjänstepersoner inom  
kommuner, myndigheter och andra  
organisationer som arbetar med strategiska 
utvecklingsfrågor för att skapa attraktiva 
och hållbara samhällen.

AVGIFT 
3 800 kronor exklusive moms.  
I avgiften ingår samtliga måltider under 
konferensen.

INFORMATION
Information hittar du på vår webb:  
Norrbottens Kommuner >>

Välkommen!

N O R R B O T T E N S  K O M M U N E R  P R E S E N T E R A R 

Kreativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar 
- I ett Norrbotten i utveckling 

https://www.trippus.net/AnmalanVaxaellerKrympa/30-31maj2023Kiruna
http://norrbottenskommuner.se/haallbar-utveckling-och-samhaellsbyggnad/vaexa-eller-krympa/


Läs mer på Norrbottens Kommuner >>

Några av våra föreläsare 

Rikard Eriksson är professor i ekonomisk geografi vid  
Umeå universitet och forskningsledare vid Centrum för  
regionalvetenskap. Hans omfattande forskning spänner över  
flera områden kopplat till regional utveckling: kompetens- 
försörjning och arbetskraftsrörlighet, strukturomvandling och  
entreprenörskap. Under senare tid kretsar forskningen kring  
frågor om arbetskraftsförsörjning till nya och växande  
verksamheter och från 2023 leder han ett sjuårigt forsknings- 
program kring de ekonomiska, sociala och politiska aspekterna  
kring investeringarna i Norr- och Västerbotten.

Foto: Mattias Pettersson

Sverker Sörlin är historiker, prisbelönt författare och  
kulturdebattör. Han är verksam som professor i miljöhistoria vid 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har gett ut böcker kring 
bland annat kunskapssamhället, människans förhållande till  
naturen och hur vi agerar i systemkriser. Sörlin är högaktuell 
med en nyutgåva av sin doktorsavhandling ”Framtidslandet” 
(1988) som berör Norrland och naturresurserna under det 
industriella genombrottet och med ett nytt långt efterord som 
diskuterar den nu pågående omställningen i norr i ljuset av de 
historiska lärdomarna. 

Foto: Karin Tengby,  
Natur och Kultur, Stockholm

Helena Karlberg är en erfaren moderator och uppskattad  
föreläsare inom platsinnovation. Helena har en bakgrund som  
journalist inom press, radio och tv och nu arbetar hon som  
affärsutvecklare på LTU Business. 

Foto: Viveka Österman

http://norrbottenskommuner.se/haallbar-utveckling-och-samhaellsbyggnad/vaexa-eller-krympa/

