
 

Framtidsbanken Sparbanken Nord Gällivare 

Stipendieutdelning  

2015 

Framtidsbanken i Gällivare är en del av Sparbanken Nord i 

Gällivare. Framtidsbanken vill ge tillbaka en del av vinsten som 

banken gjort i samhället.  Nu vill detta års julutdelning 

uppmärksamma nedanstående mottager till totalt av en summa på 

260.000 kr.   

 

Palliativa Enheten  30.000 kr 

Motiv:   

” För ett engagerat och utmärkt arbete med att göra upplevelsen i livets slutskede mera ljusare.” 

De finns på Gällivare sjukhus och har två rum är inredda och nu har de för avsikt att inreda två rum 

till. De arbetar med människor som närmar sig livets slut. Palliativa enheten arbetar med att göra 

livet ljusare i livets slutskede. 

Kulturskolan   30.000 kr 

Motiv: 

” För sina stora insatser i att engagera många kulturarbetare till att göra 

Gällivare mer levande och trevligare att bo och verka i.” 

Kulturskolan är i dag kommunens största och viktigaste verksamhet när det gäller musik, dans, drama 

och drill för barn och ungdomar. Vi är i dag en av de största arrangörerna när det gäller 

kulturaktiviteter och vår utåtriktade verksamhet är mycket omfattande och framgångsrik. 

                                                                                                                      

 



 

Byakult  100.000 kr 

Motiv: 

” En byautveckling i kulturens tecken där barn, ungdomar och vuxna förenas över åldersgränserna. 

Skola och byautveckling samverkar till en mer levande och trivsammare landsbygd.” 

Redan våren 2013 presenterade Eva-Lena Björkman musiklärare på kulturskolan i Gällivare en ide om 

ett byautvecklingsprojekt. Ett projekt med syftet att få med skolan men även bjuda in vuxna att 

tillsammans med barn och ungdomar skapa en föreställning och en landsbygdens dag där 

landsbygden visar upp sig från alla möjliga sidor. Iden fick ett stort genomslag och under våren 2014 

genomförde kulturskolan i Gällivare Kommun tillsammans med projektet Landsbygd i Centrum som 

utvecklingsenheten driver, arrangemanget Byakult som omfattade föreställningar och 

utställning/marknad.  Projektet engagerade ett stort antal landsbygdsbor och barn från landsbygdens 

skolor och arrangemanget fick stort gensvar. Det stora gensvaret gör nu att Byakultur är ett flerårigt 

projekt.     

Projektet kommer och har redan gett många lärdommar hur man bl.a. kan utveckla kulturarbetet i 

skolan som en naturlig del av det dagliga arbetet. Men också hur man kan arbeta över åldersgränser 

och där man tillsammans bidrar till i detta fall byautveckling. 

 

Underverket  100.000 kr 

 

Motiv:   

” För att förstärka utvecklingen i Gällivare genom en verksamhet som ska arbeta med ett 

underifrån perspektiv för att integrera nya invånare och ta vara på deras erfarenhet och 

kompetens. En verksamhet som sammankopplar människor som får möjlighet att skapa 

underverk i vårt samhälle.” 

Företagsbolaget med verksamheterna IN Gellivare och Face of Gällivare har under flera år arbetat på 

olika sätt med att hjälpa människor från Sverige och andra länder att hitta arbete, sociala nätverk och 

bostäder inom Gällivare kommun.  Samtidigt arbetar vi för att skapa förutsättningar för att uppnå  

                                                                                                                       



 

 

ökad mångfald inom kommun gränsen. Vi utbildar, kommunicerar och genomför aktiviteter för att 

uppnå ett mer integrerat och tolerant samhälle med en bredare norm och ett stärkt socialt kapital 

vilket krävs för att skapa förutsättningar för att våra nya Gällivarebor ska kunna bli verkliga resurser 

inom vår kommun. På olika sätt har vi arbetat med konkreta insatser och befunnit oss mitt emellan 

kommunen, näringslivet, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och civilsamhällets olika 

organisationer 

                                                                                                                 

Underverket ska bygga upp en konkret och realistiskt fungerande verksamhet för snabb och bred 

integrering av nyinflyttade inom Gällivare kommun. Underverket ska täcka upp de delar i 

integrationen som kommunen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller annan befintlig 

organisation inte utför i dagsläget. 

För frågor eller funderingar kontakta 

Hans Heikki 

Kontorschef Sparbanken Nord   

070-535 76 31 

hans.heikki@sparbankennord.se 
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