Medlemskap i Bergslagsakademin 2019
Vad är Bergslagsakademin?
Tankesmedjan Bergslagsakademin är sedan något år en kreativ arena och experimentell
verkstad för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. Verksamheten är initierad av ett antal
medlemskommuner i Intresseföreningen Bergslaget.
Den långsiktiga visionen är bidra till hållbar attraktivitet, tillväxt och samhällsutveckling i
Bergslagen genom erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande möten i kombination
med aktiv samverkan mellan näringsliv, lärosäten och offentlig verksamhet.
Övergripande tema i Bergslagsakademins arbete är FN:s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål.
Aktuella teman, utifrån deltagande kommuners behov, beslutas årligen i Bergslagsakademins
arbetsgrupp.

Bakgrund
En förstudie har genomförts där kommunerna uttryckte ett behov av en strategisk arena för
framtidsfrågor som ett mervärde och komplement till övriga offentliga aktörer.
Slutsatserna var att Bergslagsakademin skulle ge medlemmarna ökade förutsättningar för att
möta framtida samhällsutmaningar och bidra till tillväxt, förnyelse och attraktivitet.
Fokus föreslogs ligga på att arbeta med icke branschanknutna frågor och etablerande av s k
”Erfa-grupper”, med ansvariga tjänstepersoner i kommunerna, för att lyfta exempelvis
ungdoms-, attraktionskrafts-, kommunikations-, mångfalds- och jämställdhetsfrågor samt att
samverka kring arrangemang av seminarier, aktiviteter och egen kompetensutveckling.

Vilket är Bergslagsakademins syfte?
Akademins syfte är att ge kommunerna i föreningen möjlighet att höja sin kunskap och
utvecklingskraft genom att nyttja den samlade kompetensen inom aktuellt temaområde.
Vidare ingår att identifiera och tillgängliggöra aktuell forskning och kunskap från högskolor och
universitet med koppling till de teman som deltagande kommuner beslutar om.
Akademin ger också möjlighet att kraftsamla ekonomiskt för att gemensamt kunna erbjuda
kompetens kring gemensamma behov, utöver sådant som varje enskild kommun har möjlighet
till.
Här ges även möjlighet att arbeta fram modeller, verktyg och processer för alla medverkande
kommuner som kan appliceras på hemmaplan för utveckling och aktiviteter som ska leda till
resultat på kort och lång sikt.
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Hur arbetar vi?
Arbetet i Bergslagsakademin sker i olika former såsom diskussioner, erfarenhetsutbyte,
kunskapsöverföring, workshops, seminarier, föreläsningar och konferenser.
En gång per år arrangeras konferensen ”Bergslagen 2030” på aktuellt tema. Tidigare har
akademin genomfört seminarier på tema ”Integration” och ”Social hållbarhet”. År 2018 - 2019
är temat ”Attraktivitet”.
Syftet med temakonferenserna är att bidra till kunskapsöverföring och dialog med och mellan
lokala och regionala aktörer som berörs av och arbetar med samhällsplanering på kort och lång
sikt inom politik, innovation och kommunikation i samverkan med näringsliv och lärosäten.
Målet är att inspirera till implementering av strategier och gränsöverskridande samverkan för
utveckling lokalt och regionalt.

Vem äger och påverkar bilden av Bergslagen?
Vi är övertygade om att det är vi själva som ska bygga den samtida och framtida bilden av
Bergslagen. Vi välkomnar därför fler kommuner i Bergslagen som deltagare i
Bergslagsakademin. Detta för att så många som möjligt aktivt ska kunna vara med i
arbetet och med gemensamma krafter bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart och attraktivt
Bergslagen för såväl invånare och företagare som besökare.

Deltagare och finansiering
Intresseföreningen Bergslaget har uppdraget att driva projektet och samordna arbetet
tillsammans med medverkande parter.
År 2018 deltog följande tio medlemskommuner med representanter i arbetet i tankesmedjan:

Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad, Nora, Storfors.
Projektfinansiering 2018 sker via de deltagande kommunerna samt regionala projektmedel från
Region Dalarna.

Välkommen som medlem i Bergslagsakademin!
Insatsen 2019 är motsvarande 2018, d v s 10 000 kr per kommun och år plus att man utser en
representant som medverkar med arbetstid i projektet. För den fortsatta utvecklingen av
Bergslagsakademin kommer föreningen att under 2019 även undersöka möjligheterna till
medfinansiering från övriga medlemsregioner.

Mer om Intresseföreningen Bergslagets verksamhet och Bergslagsakademin finns på vår
hemsida http://bergslaget.se/bergslagsakademin
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