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Verksamhetsberättelse 2020

OM
Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att
positionera och stärka Bergslagen nationellt och
internationellt. Föreningen företräder Bergslagens
intressen i samverkan med våra medlemmar och
övriga samverkansaktörer i frågor som är av
betydelse för den framtida utvecklingen och
tillväxten i området. Intresseföreningen Bergslaget
har totalt 29 medlemmar i fem län. I den funktionella
regionen Bergslagen bor ca 420 000 invånare.
Genom att arbeta aktivt med opinionsbildning och
vara pådrivande i strategiska frågor och
utvecklingsprojekt skapar vi en effektiv plattform för
vårt arbete. Föreningens mål är att göra Bergslagen
till ett livskraftigt och attraktivt område både i dag
och i framtiden. Genom att prioritera frågor som rör
gränsöverskridande samverkan inom regional
utveckling, infrastruktur och transporter koncentrerar
vi insatserna där de gör störst nytta för att skapa
mervärden för medlemmarna.
Med ett strategiskt och målmedvetet engagemang
skapar vi de rätta förutsättningarna för ett attraktivt
Bergslagen.
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1.1. Medlemmar 2020-12-31
Gävleborg
Region Gävleborg
Hofors kommun
Sandvikens kommun

Dalarna
Region Dalarna
Avesta kommun
Borlänge kommun
Falu kommun
Hedemora kommun
Ludvika kommun
Malung - Sälens kommun
Smedjebackens kommun
Säters kommun

Örebro
Region Örebro län
Degerfors kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

Västmanland
Region Västmanland
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun

Värmland
Region Värmland
Filipstads kommun
Kristinehamns kommun

4.

Storfors kommun
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1.2 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av sammanlagt arton ledamöter vilka nio är ordinarie ledamöter och nio
är ersättare. Styrelsens ledamöter kommer från samtliga fem berörda län. Ledamöterna
har ansvar för att både lyssna av opinionen och sprida information om föreningens
verksamhet i hemlänet. Ledamöterna ska ingå i medlemmarnas politiska ledningar.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under 2020. Årets första styrelsemöte i februari
genomfördes som tidigare på plats hos medlem. Övriga styrelsemöten inkusive årsmötet
har på grund av pandemin genomförts digitalt via Teams.
Ordinarie ledamöter
Jan Bohman, Borlänge kommun, ordförande
Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun, vice ordförande
Marianne Cordes, Kristinehamns kommun
Fredrik Rönning, Smedjebackens kommun
Abbe Ronsten, Region Dalarna
Marino Wallsten, Fagersta kommun
HåGe Persson, Ludvika kommun
Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun
Johanna Svärd, Degerfors kommun
Ersättare
Hans Jildesten, Region Värmland
Susanne Berger, Avesta kommun
Jonas Kleber, Lindesbergs kommun
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
Åsa Hååkman Felth, Filipstads kommun
Pratima Åslund, Norbergs kommun
Pia Maria Johansson, Nora kommun
Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna
Anders Ceder, Region Örebro län
Revisorer
Bo Wallströmer, Ljusnarsbergs kommun
Anette Persson, Lindesbergs kommun

5.

Verksamhetsberättelse 2020

1.3 Valberedning
Föreningens valberedning består av fyra representanter för kommuner samt av en
representant för regioner. Samtliga fem berörda län har representation i valberedningen.
Inför årsmötet 2020 skickade valberedningen en skrivelse till samtliga medlemmar med
erbjudande att aktivt nominera ledamöter till styrelsen, vilket resulterade i ett flertal
nomineringar. Valberedningens ambition är att utgå från följande urvalskriterier när de
föreslår årsmötet vilka ledamöter som ska ingå i styrelsen.
Styrelsen bör:
Ha en så jämn könsfördelning som möjligt.
Representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar.
Spegla den samlade politiska kartbilden hos medlemmarna.
Ha representation från medlemmarnas politiska ledningar.
Inför 2020 års årsmöte har valberedningen följande sammansättning:
Irén Lejegren, sammankallande
Johan Thomasson
Kerstin Almén
Helmut Hoffmann
Åsa Hååkman-Felth

Region Örebro län, Örebro län
Avesta kommun, Dalarnas län
Sandvikens kommun, Gävleborgs län
Fagersta kommun, Västmanlands län
Filipstads kommun, Värmlands län

1.4 Tjänstepersonsgrupp
Styrelsen har utsett en tjänstepersonsgrupp bestående av ledande tjänstepersoner från
medlemmarna. Tjänstepersonsgruppen föreslår aktiviteter och åtgärder, fungerar som
bollplank och stöd till föreningens verksamhetschef och kan genomföra olika uppdrag åt
styrelsen. Sammankallande är föreningens verksamhetschef. Sammantaget har
tjänstepersonsgruppen genomfört fyra möten under året.
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Ledamöter
Pär Jerfström, Sandvikens kommun
Lisa Virén, Region Örebro län
Kjell Friman, Borlänge kommun (tom augusti)
Per Sjölander, Borlänge kommun (from september)
Anders Friberg, Avesta kommun (tom oktober)
Anders Åkerström, Avesta kommun
Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun
Hannu Högberg, Norbergs kommun (tom juni)
Christian Foster, Norbergs kommun (from augusti)
Henrik Arenvang, Lindesbergs kommun
Carina Löfgren, Region Gävleborg
Jonatan Alamo Block, Hofors kommun
Karolina Berglund, Fagersta kommun
Erik Odens, Ludvika kommun

2. Verksamhetsinriktning – mål,
genomförande och roll
Årsmötet har fastställt föreningens verksamhetsinriktning med följande mål- och
genomförandestrategier:
Föreningen ska bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom att arbeta med
gränsöverskridande samverkan mellan och över kommun- region- och
programområden.
Föreningen ska bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan
medlemmarna genom att arrangera mötesplatser för förtroendevalda och
tjänstepersoner för erfarenhets- och kunskapsutbyte.
Föreningen ska stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de
möjligheter EU-medlemskapet innebär genom att delta aktivt i arbetet kring
sammanhållningspolitiken.
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Föreningen ska verka
I en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna.
Gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som
har betydelse.
Inom ett begränsat antal verksamhetsområden.
Som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss- och
påverkanssammanhang.
För en långsiktigt hållbar utveckling i Bergslagen ur samtliga dimensioner (ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet).
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3. Verksamhetsområden
3.1 Infrastruktur- och transporter
Vi verkar för att Bergslagen ska vara en funktionell region med en god infrastruktur samt
effektiva transportsystem för personer och gods som skapar förutsättningar för hållbar
tillväxt och regionförstoring. Insatserna syftar till att skapa ökad tillgänglighet såväl inom
Bergslagen som till och från området. Aktiviteterna inriktas på att främja person- och
godstransporter på de genom Bergslagen gränsöverskridande järnvägs- och vägstråken.
Aktiviteter i Verksamhetsplan 2020:
Bevaka och följa upp Bergslagens behov avseende fysisk infrastruktur och
gränsöverskridande transporter.
Samordna mötesforum med aktörer i Bergslagen för att tillsammans lyfta fram
behovet av modern och effektiv infrastruktur samt hållbara och konkurrenskraftiga
transportsystem för näringsliv, invånare och besökare.
Undersöka möjligheterna att utveckla samverkan med aktörer som arbetar med
infrastruktur som är strategisk för Bergslagen.
Genomförda aktiviteter 2020:
Föreningen har under året samarbetat med de aktörer som arbetar för strategiska
satsningar på väg-och järnvägsnätet i Bergslagen. De strategiska stråk som lyfts fram
som rör Bergslagen inom vägnätet är exempelvis RV50 dvs Bergslagsdiagonalen
(Mjölby-Söderhamn) och E16 (Gävle-Oslo) samt inom järnvägsnätet Bergslagsbanan,
Godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan. De investeringar som görs i dessa
stråk är förutom direkta regionala satsningar också investeringar för ökad
regionförstoring och för att stärka näringslivets konkurrenskraft såväl nationellt som
internationellt för bl a Bergslagens exportindustri.
Intresseföreningen Bergslaget genomförde i samverkan med Infram och
Samarkand2015 ett transport- och infrastrukturseminarium i mars i Ludvika. Temat
vid seminariet var ”Utmaningar och möjligheter för industrier och företag i
Bergslagen”. Vid seminariet medverkade talare från bl a Hitachi ABB Power Grids
och Ovako som beskrev industrins behov av välfungerande infrastruktur i
Bergslagen.Trafikverket medverkade och informerade om utvecklingen och de
framtida planerna för infrastrukturen i området. Under dagen arrangerades också ett
studiebesök på Hitachi ABB Power Grids i Ludvika.
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Föreningen har medverkat i Trafikverkets referensgrupp avseende processen med
stråkstudier för stråket Mälardalen – Dalarna och Bergslagsstråket. Studierna avser
både aktuella vägar och järnvägar inom de berörda stråken. Syftet med studierna är
att ta fram en gemensam målbild om stråkens funktion och en inriktning för stråken
på kort och lång sikt. Slutrapporterna för Bergslagsstråket och Mälardalen - Dalarna
publicerades i december. Läs rapporterna på vår hemsida www.bergslaget.se
Föreningen har medverkat vid möten med Region Dalarnas referensgrupp för
länstransportplanen. Vid desssa möten har även Trafikverket medverkat och
informerat om transportinfrastruktur på nationell och internationell/EU-nivå inklusive
storregionala och gränsöverskridande samarbeten som exempelvis Botniska
korridoren.
Föreningens styrelse har påbörjat dialogen kring att utveckla samverkan med de
partnerskap för infrastruktur som är strategiska för Bergslagen.
Föreningen har i enlighet med uppdrag från årsmötet genomfört en kartläggning av
de mellanregionala aktörer och partnerskap som arbetar med Bergslagens fortsatta
utveckling inom bl a infrastrukturområdet.
Föreningens verksamhetschef har medverkat i möten med lednings- och
tjänstemannagrupp för partnerskap Bergslagsbanan.

3.2 Gruv- och stålindustri
Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida
kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter
och begränsningar i syfte att bidra till att skapa långsiktigt hållbar tillväxt ur samtliga
perspektiv.Vi fokuserar på de utmaningar som identifierats för svensk industri som
exempelvis; att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången på kvalificerad
kompetens och att främja en hållbar produktion.
Aktiviteter i Verksamhetsplan 2020:
Följa utvecklingen inom gruv- och stålindustrin.
Undersöka möjligheten att i samverkan med aktörer som arbetar för utveckling av en
långsiktigt hållbar industri i Bergslagen öka och sprida kunskap till medlemmarna.
Gränsöverskridande och strategiskt kommunicera Bergslagens industri för att öka
såväl industrins som regionens attraktionskraft (se Bergslagsakademin).
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Genomförda aktiviteter 2020
Intresseföreningen Bergslaget har i olika forum följt och diskuterat frågan om
gruvutveckling i Bergslagen samt pågående och planerade projekt i Bergslagen.
Föreningen har exempelvis medverkat i seminarieserie kring en förstudie som drevs
av Swedish Mining Innovation som är en startpunkt för en samverkansplattform för
gruvindustrin i Bergslagen. Förstudien resulterade i Innovationsagenda Bergslagen
som visar på goda möjligheter för gruvnäringen i regionen och behovet av att
kraftsamla klustret i Bergslagen och knyta det än närmre det nationella
gruvinnovationssystemet.
Bergslagen är ett område som är starkt relaterat till innovation inom gruv- och
mineralnäringen med flera aktiva aktörer. För att stärka områdets möjligheter och
knyta aktörerna i Bergslagen närmare den nationella kraftsamlingen startade det
nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation upp en nod
i området: Swedish Mining Innovation Bergslagen med stöd från bl a Region Örebro
län.
Region Örebro län är tillsammans med Örebro universitet, samtliga kommuner i
Örebro län, Boliden, Zinkgruvan och Epiroc delaktiga i projektet Swedish Mining
Innovation Bergslagen. Målsättningen med satsningen är att Bergslagen ska vara
drivande i utvecklingen av den svenska gruvindustrin genom bl a stärkt
konkurrenskraft och hållbara lösningar. Föreningen följer projektet i Bergslagen under
de tre kommande åren. Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella
innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallproducerande industri och är en
del av satsningen på strategiska innovationsområden av Vinnova, Energimyndigheten
och Formas https://www.swedishmininginnovation.se/sv/
Intresseföreningen Bergslaget har träffat företrädare för bl a Alfred Nobel Science
Park och diskuterat möjligheter för framtida samverkan kring utveckling av
gruvnäringen i Bergslagen. Den nya tekniken i form av digitalisering, automatisering
och autonoma system skapar stora möjligheter för den framtida säkra och långsiktigt
hållbara gruv- och mineralindustrin i Bergslagen.

11.

Verksamhetsberättelse 2020

Intresseföreningen Bergslaget har under året träffat företrädare från Jernkontoret
https://www.jernkontoret.se/ för att diskutera möjligheterna till samverkan av insatser
för att kommunicera och öka attraktionskraften kring stålindustrin i Bergslagen.
Under året har vi inom ramen för samverkansplattformen Bergslagsakademin
utvecklat en projektidé tillsammans med tio kommuner som syftar till att stärka
industrins och regionens attraktionskraft.

3.3. EU:s sammanhållningspolitik
Det internationella perspektivet och EU:s sammanhållningspolitik är strategiska
utvecklingsfrågor för Bergslagen. Det är därför viktigt att vi bidrar till kunskapshöjande
aktiviteter i syfte att våra medlemmar ska ha möjlighet att ta tillvara det mervärde som
EU-medlemskapet erbjuder samt möjlighet att påverka EU:s regionalpolitik.
Aktiviteter i Verksamhetsplan 2020
I samverkan med Central Sweden och regionerna i Bergslagen genomföra
kunskapshöjande aktiviteter, som exempelvis Europaforum, för att sprida
kunskap hos medlemmarna om aktuellt och relevant tema.
Genomförda aktiviteter 2020
Det tolfte Europaforumet genomfördes digitalt i december med över 90 deltagare från bl a
Bergslagens kommuner och regioner. Årets Europaforum arrangerades av
Intresseföreningen Bergslaget och Region Örebro län i samverkan med Central Sweden
och regionerna i Gävleborg, Dalarna och Västmanland.
Temat för Europaforum 2020 var hur EU:s nya tillväxtstrategi - Den Europeiska Gröna
Given - påverkar vårt utvecklingsarbete i Bergslagen.
Europaforum inleddes med att Tillväxtverket presenterade nyheter inom
sammanhållnings-politiken inför kommande EU programperiod 2021-2027.
I övrigt fokuserade forumet kring temat den gröna given och dess påverkan på regionalt
och kommunalt utvecklingsarbete, infrastruktur, innovation och smart specialisering.Den
gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi och ett ramverk för åtgärder för att nå målet att EU
ska bli klimatneutralt till år 2050.
Under dagen medverkade talare från bland annat EU-kommissionen, Tillväxtverket,
Central Sweden och regionerna i Bergslagen.
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Presentationerna vid Europaforum tydliggjorde att den gröna given omfattar strategier,
lagförslag och finansiering i en stor bredd av tematiska områden som har stor betydelse
för framtida lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Under Europaforum exemplifierades och diskuterades den gröna givens påverkan på
regionernas och kommunernas arbete med innovation, entreprenörskap, smart
specialisering och fokus i kommande EU-program.
En sammanfattning av Europaforum samt intervju med representant från EU
kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, finns publicerad på
hemsidan:http://www.bergslaget.se/News/14830/Las-mer-om-Europaforum-2020

4. Projekt
4.1 Bergslagsakademin
Bergslagsakademin är en kreativ arena och experimentell verkstad för strategiska
framtidsfrågor i Bergslagen. Bergslagsakademin är initierad av ett antal
medlemskommuner med syfte att bidra till hållbar attraktivitet, tillväxt och
samhällsutveckling i Bergslagen.I projektet testar vi olika arbetssätt genom
erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande möten i kombination med aktiv
samverkan mellan näringsliv, lärosäten och offentlig verksamhet. Utgångspunkten i
Bergslagsakademins arbete är FN:s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Aktuella
teman utifrån deltagande kommuners behov, beslutas i Bergslagsakademins
arbetsgrupp.

Exempel på aktiviteter i Verksamhetsplan 2020
Arbeta för en långsiktigt hållbar tillväxt i Bergslagen utifrån Agenda 2030.
Stimulera, samordna och genomföra aktiviteter tillsammans med medlemmarna
som bidrar till att stärka bilden av Bergslagen och för att skapa ökad attraktivitet.
Att utifrån temat ”Stärka industrins och Bergslagens attraktionskraft” arbeta
målmedvetet och strategiskt med att modernisera bilden av Bergslagens industri.
Under förutsättning att extern finansiering beviljas fortsätta att utveckla
verksamheten tillsammans med medverkande medlemmar, näringsliv och
lärosäten.
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I syfte att säkerställa genomförandet av dessa aktiviteter är avsikten att undersöka
möjligheterna att söka kompletterande extern finansiering från samtliga regioner som har
medverkande medlemskommuner i Bergslagsakademin.
Exempel på genomförda aktiviteter 2020
Föreningen har samordnat en arbetsgrupp i Bergslagsakademin med representanter från
de tio medverkande kommuner i Bergslagen (Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika,
Fagersta, Norberg, Lindesberg, Nora, Filipstad och Storfors kommun).
Intresseföreningen Bergslaget har slutredovisat tidigare beviljat projekt till Region Dalarna
avseende regionala projektmedel. Samtliga beviljade externa projektmedel är nu
utbetalda till projektet.
I det genomförda projektet arrangerades bl a ett uppskattat seminarium med över 90
deltagare i Borlänge kring temat ”Bergslagen 2030 – Attraktivitet”.
Intresseföreningen Bergslagets styrelse har beslutat att arbeta vidare med
Bergslagsakademin under förutsättning att erforderlig finansiering kan ordnas.
Bergslagsakademin har tillsammans med medverkande kommuner under våren tagit fram
ett underlag för att vidareutveckla arbetet och öka kunskapsnivån kring gemensamma
och strategiska framtidsfrågor för kommunernas utveckling i Bergslagen.
Arbetsgruppen har utifrån underlaget processat fram ett utvecklingsprojekt för att inom
ramen för Bergslagsakademin arbeta vidare kring att stärka industrins och regionens
attraktionskraft.
Projektledningen har i samverkan med arbetsgruppen under året utvecklat idén och lagt
ned betydande arbetstid för att utforma ett konkret gränsöverskridande utvecklingsprojekt
för stärkt industriell och regional attraktionskraft i Bergslagens fem regioner.
Projektledningen har under året haft en dialog och ansökt om finansiering från regionerna
samt Sparbanksstiftelserna i Bergslagen avseende en förstudie för projektperioden 20202021.Ingen region har dock valt att medfinansiera förstudien med sökta medel vilket
medför att det idagsläget saknas finansiering för att driva aktiviteter i
samverkansplattformen kring Bergslagsakademin.
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4.2 Bruk 2.0 – Hållbar platsutveckling
I projektet Bruk 2.0 arbetar vi med att utveckla industrihistoriska natur- och kulturmiljöer i
Bergslagen till attraktiva besöksmål.
Följande platser ingår i projektet
Örebro län – Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden och Björskogsnäs
Västmanlands län – Strömsholms kanal
Dalarnas län – Husbyringen, Silverringen och Bergsmanslandskapet i Världsarvet
Falun.
Projektets målsättning är en platsutveckling som både bidrar till en ökad
samhällsnytta och som skapar affärsmöjligheter för platserna att utvecklas hållbart –
ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Projektet ska bidra till att skapa platser som genom sina unika kultur- och
naturvärden är attraktiva besöksmål som erbjuder kvalitativa upplevelser, aktviteter
och olika former av rekreation och där historien ständigt finns närvarande hos
besökaren. Att platsutveckla hållbart innebär exempelvis att stärka entreprenörerna
kring de utvalda miljöerna i form av affärs- och produktutveckling med nya
kvalificerade tjänster och produkter, klimatsmarta transporter och i det fysiska
tillgängliggörandet av platserna ta hänsyn till klimatpåverkan, samhällsförändringar
och ekonomiska förutsättningar.
Projektet Bruk 2.0 drivs av Intresseföreningen Bergslaget med finansiering från
länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Dalarna samt Region Dalarna. I projektet
samverkar vi med Visit Dalarna, Destination Bergslagen, Strömsholms Kanal AB och
kommunerna med de utvalda platserna.

Exempel på aktiviteter i Verksamhetsplan 2020
Att utveckla de utvalda miljöerna till kvalitativa, attraktiva och hållbara besöksmål
för att locka fler besökare till området.
Samordna gränsöverskridande nätverk mellan de utvalda platserna i de
medverkande länen i Bergslagen genom att exempelvis arrangera kunskapsdagar
för att sprida lärande och erfarenheter.

15.

Verksamhetsberättelse 2020

Utifrån regionala och lokala utvecklingsbehov genomföra aktiviteter inom hållbar
platsutveckling vid de utvalda natur- och kulturmiljöerna i samverkan med exempelvis
entreprenörer, kommunen, turistorganisationer, regionen och länsstyrelsen.
Genomföra kunskapsaktiviteter, rådgivning och stöd för företag och turismaktörer vid
och kring de utvalda miljöerna inom exempelvis affärs-, koncept- och
produktutveckling.
Genom kvalificerad affärsutveckling och utvecklad samverkan i olika nätverk stärka
besöksnäringens konkurrenskraft.
Genomföra regional stödprocess utifrån de olika aktörernas behov med exempelvis
regionala workshopar och seminarier för lärande, nätverkande samt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Kommunicera och sprida effekter, resultat och erfarenheter från projektet till
medverkande aktörer och finansiärer.
Exempel på genomförda aktiviteter 2020
Intresseföreningen Bergslaget har beviljats finansiering för genomförandet av projektet
Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling från tre länsstyrelser i Bergslagen (Dalarna, Örebro och
Västmanland) och Region Dalarna för projektperioden 2019-2021. Intresseföreningen
Bergslaget är projektägare och ansvarar för projektledning, samordning, genomförande,
kommunikation, redovisning och uppföljning av projektet.
Utifrån den övergripande projektplanen har i dialog med medverkande aktörer och
finansiärer länsspecifika handlingsplaner arbetas fram. Projektet har samordnat
processen med regionala styrgrupper av de specifika aktiviteter som genomförts utifrån
regionala och lokala utvecklingsbehov i syfte utveckla de utvalda platserna till hållbara
och attraktiva besöksmål. Under året har det genomförts flertalet aktiviteter som syftar till
att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer att verka vid och kring de utvalda
industrihistoriska natur- och kulturmiljöerna.
Projektet har under året samordnat tre regionala styrgrupper i de medverkande länen
med deltagande av länsstyrelser och regional turistorganisation/destinationsbolag.
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I Örebro län har arbetet genomförts med att utveckla en led i Björskogsnäs genom att
skapa en produkt och storytelling kring människorna som levde och verkade där en gång
i tiden. Projektet har arbetat med entreprenörer inom besöksnäringen som exempelvis
Loka Brunn och Grythyttan kring paketering av cykling och vandring. Parallellt med detta
har det pågått ett arbete med att ta fram en upplevelsekarta kring Uskenbygden samt en
produkt kring skogen kopplat till Frövifors Pappersbruksmuseum. I Örebro län samverkar
projektet med Destination Bergslagen www.bergslagen.se i genomförandet av aktiviteter.
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Destination Bergslagen projektleder pågående insatser och integrerar resultat och
slutsatser i löpande verksamhet utifrån antagen handlingsplan. Insatserna tillgängliggör
platsernas industrihistoriska berättelser utifrån kultur- och naturvärden med fokus på
råvaran och industrilandskapet. Konceptutveckling kring berättelser om
industrilandskapet där naturaktiviteter och upplevelser adderas i form av produkter och
paket som marknadsförs och säljs via Destination Bergslagen. Tanken är att projektets
insatser ska utgöra grund för Destination Bergslagens fortsatta långsiktiga
destinationsutveckling i de fyra kommunerna Nora, Lindesberg, Hällefors och
Ljusnarsberg i norra Örebro län.
I Västmanlands län pågår processen kring att utveckla konceptet och arbeta fram
utvecklings-strategier kring det vattennära boendet för besöksnäringen längs med
Strömsholms kanal. Borgåsunds hamn har varit en pilot för metodutveckling för fortsatt
utveckling av Strömsholms kanal vilken ska kompletteras med boendelösningar. En
extern resurs har anlitats för att analysera och tillgängliggöra platsen som utgångspunkt
för breddad affärsutveckling. Projektet samverkar med Strömsholms Kanal AB, Region
Västmanland, länsstyrelsen och kommunerna längs kanalen. En strategiskt viktig fråga är
hur aktörerna kring Strömsholms kanal ska fortsätta utvecklingsarbetet efter
projektavslutet i december 2021.
I Dalarnas län ska projektet korsbefrukta ledbaserade natur/outdoorupplevelser med
kultur-historiska värden och miljöer, kopplade till industri- och kulturhistoria på tre utvalda
platser.
Under året har aktiviteter påbörjats utifrån den inventering som genomförts där projektet
har kartlagt vilka kulturhistoriska tillgångar, outdoorleder och entreprenörer som finns vid
de utvalda platserna samt vilka utvecklingsbehov som dessa har. Exempelvis har
aktiviteter kring storytelling, paketering, digitalisering, produkt- och affärsutveckling för
entreprenörerna tagits fram i nära samverkan med Visit Dalarna, länsstyrelsen och
medverkande kommuner.För personell medverkan i projektet har Intresseföreningen
Bergslaget tecknat samverkansavtal med Visit Dalarna www.visitdalarna.se.
I Dalarna är målen att skapa attraktivare besöksmål med kända och unika
produkter/tjänster med koppling till kulturhistoria och outdoor som nyttjas av
entreprenörer, kommuninvånare och besökare samt att de samverkande aktörerna
utvecklar sin förmåga att dra nytta av varandras styrkor och arbeta mer koordinerat och
effektivt så att samtliga medverkande aktörer får en större effekt av nedlagda resurser.
Projektets målgrupper är små besöksnärings-företag, lokala turismaktörer samt
besökarna vid de utvalda platserna.
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Årets två planerade gränsöverskridande kunskapsdagar för de
deltagande länen kunde inte genomföras pga den pågående
pandemin. Projektet valde att istället producera två kunskapsfilmer
för att ändå ge projektets intressenter möjlighet att ta del av
aktuella resultat och fördjupande teman.
Årets första kunskapsdag genomfördes i form av en filminspelning
i Linnés bröllopsstuga på Svedens gård i bergsmanslandskapet i
Världsarvet Falun. Temat var produktutveckling och syftet var att
förmedla kunskap och ge inspiration kring hur man kan arbeta med
produkter kopplat till hållbar platsutveckling. Föreläsare på
kunskapsdagen från bl a Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården,
Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.
Se filmen här
https://youtu.be/dIAWRSOB9tE

Årets andra kunskapsdag spelades in på Frövifors
Pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun. Temat var ”Hur kan
platsens historia skapa en hållbar platsutveckling?” I filmen
diskuteras bland annat hur vi på olika sätt kan använda berättelser i
vår platsutveckling och även för vem och varför berättar vi?
Se filmen här
https://youtu.be/70pmv64UmUk
Under året har en specifik kommunikationsplan för projektet tagits
fram samt ett nyhetsbrev som distribueras till samtliga aktörer och
finansiärer som medverkar i projektet.
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5. Fokusområde 2020 – Bergslagens
stålindustri
Bergslagen är en region med många världsledande, innovativa och kunskapsintensiva
industriföretag som kan erbjuda kvalificerade tjänster och utvecklingsmöjligheter i en
global miljö. I syfte att uppmärksamma och kommunicera Bergslagen som en attraktiv
region med framgångsrik industri kommer vi arbeta vidare med fokusområdet
Bergslagens stålindustri.I fokusområdet kommer vi lyfta fram industrins betydelse för
regionen och Sverige samt uppmärksamma bilden av den kunskapsintensiva, innovativa
och konkurrenskraftiga industrin. Vi kommer också att lyfta fram industrins behov av väl
fungerande infrastruktur och kvalificerad kompetens.
Fokusområdets aktviteter planeras i första hand att genomföras i projektet
Bergslagsakademin. Se vidare exempel på aktiviteter under beskrivningen av projektet.
Exempel på genomförda aktiviteter 2020
Under året har ett antal aktiviteter genomförts som direkt eller indirekt syftar till att
uppmärksamma och sprida bilden av Bergslagens industri.
Intresseföreningen Bergslaget har under året medverkat i ett antal nationella och
regionala konferenser i syfte att öka kunskapen och vidareutveckla nätverket inom
området.
Föreningen har under året besökt Jernkontoret tilllsammans med Borlänge kommun för
att diskutera möjligheterna att identifiera gemensamma aktiviteter för att kommunicera
och sprida bilden av Bergslagens innovativa stålindustri.
Föreningen har varit medarrangör vid infrastruktur- och transportseminarium med
inriktning på industrins behov av välfungerande infrastruktur i Bergslagen. Vid seminariet
medverkade företrädare från bl a Ovako, Hitachi ABB Power Grids och Trafikverket.
Föreningen har i kommunikationsarbetet särskilt lyft fram och uppmärksammat
stålindustrins betydelse för regionen.
Med hänsyn till föreningens begränsade ekonomiska och personella resurser var tanken
att aktiviteterna främst skulle samordnas och genomföras inom ramen för projektet
Bergslagsakademin.
En mer utförlig beskriving av processen kring arbetet med Bergslagsakademin återfinns
under redovisningen av projektet.
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6. Medlemskontakter
I syfte att verka för och ta tillvara medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov
fortlöpande föra dialog med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens
uppdrag och verksamhetsinriktning.
Exempel på aktiviteter i Verksamhetsplan 2020
Öka medlemsnyttan genom att utveckla kommunikationen med medlemmarna i
enlighet med fastställd kommunikationsplan.
Stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala
utvecklingsansvaret (RUA).
Lägga upp en plan för att besöka medlemmarnas politiska ledningar, med prioritering
av de medlemmar som har nyvalda politiska ledningar.
Erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till styrelse, valberedning och revision för
att kunna påverka föreningens verksamhet och inriktning.
Genomföra ett årsmöte och fem styrelsemöten lokaliserade hos medlemmar.
Genomföra tre möten i tjänstepersonsgruppen för att få inspel till föreningens
verksamhet, lyssna in medlemmarnas behov samt för att kunna få en uppdatering om
det som är aktuellt hos medlemmarna.
Ge ut fyra nummer av föreningens nyhetsbrev.
Etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst
en ny medlem under året.
Exempel på genomförda aktiviteter 2020
Föreningen har under hösten påbörjat en medlemsdialog och har hitttills inplanerat ett
tiotal dialogmöten med medlemmar. Pga rådande omständigheter har medlemsdialogen hitttills genomförts via digitala möten. Medlemsdialogen kommer att fortsätta
under 2021.
Inför årsmötet 2020 sände valberedningen en skrivelse till medlemmarna med
erbjudande att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer.
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Årsmötet och konstituerande styrelsemötet genomfördes digitalt via Teams den 25
maj 2020.

Verksamhetsberättelse 2020

Årets första styrelsemöte genomfördes fysiskt på plats i Fagersta kommun i februari.
Årets övriga styrelsemöten har pga pandemin genomförts digitalt via Teams.
Styrelsemöten har genomförts digitalt i april, maj, oktober och november.
Tjänstepersonsgruppen har genomfört totalt fyra möten under året, varav ett på plats i
Ludvika och övriga digitalt.
Föreningens nyhetsbrev gavs ut vid fyra tillfällen under 2020. Nyhetsbrevet
distribueras till ca 270 e-postadresser vid varje utskick.
Föreningens kommunikativa aktiviteter har utvecklats i linje med den beslutade
Kommunikationsplanen för 2020. Syftet med kommunikationsplanen är att ta ett
samlat och strategiskt grepp kring föreningens alla kommunikativa insatser. Planen
innehåller bl a strategi, mål, uppföljning samt en tid- och aktivitetsplan som
uppdateras och utvärderas årligen.
Föreningens ökade och kontinuerliga aktivitet på Facebook har också bidragit till ett
ökat antal besökare på hemsidan under året. Allt fler medlemmar och intressenter
nyttjar möjligheten att följa föreningen på Facebook www.facebook.com/bergslaget.
Syftet är att öka medlemsnyttan och informationen till medlemmarna.
Föreningen har i anslutning till exempelvis årsmötet, styrelsemöten och seminarier
publicerat inlägg på Facebook. Därutöver har föreningen postat inlägg för att
uppmärksamma aktuella händelser i våra projekt, hos medlemmar och som
omvärldsbevakning inom våra verksamhetsområden i Bergslagen.
Ingen ny medlem har tillkommit under året.

21.

Verksamhetsberättelse 2020

7. Föreningens resurser
7.1. Personal
Anders Edström anställd som verksamhetschef på 100%.
Alma Hanser anställd som kommunikatör/projektledare på 100% t om 2020-06-30.
Mikaela Ankarvall anställd som kommunikatör/projektadministratör på 40% fr om
2020-08-27.
Ulrika Nisser anställd som projektledare i projektet Bruk 2.0 på 50% fr om 2020-09-01.
Håkan Gibson anställd som ekonom på 20% t om 2020-03-31.
Annika Norlin fr om 2020 extern tjänst från Borlänge kommun för ekonomi och
personalredovisning.
Birgitta Wahlberg extern tjänst för processledning i projektet Bruk 2.0.
Sten Nordström är föreningens kontaktperson på Tåg i Bergslagen. Tåg i Bergslagen
köper genom avtal dessa tjänster från Intresseföreningen Bergslaget.
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7.2 Medlemsavgiften
Årsmötet 2020 beslutade att fastställa årsavgiften för 2021 till:
Fast del:
- kommuner: 10 000 kronor/kommun.
- regioner: 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst 50 000 kronor.
Rörlig del:
- kommuner: 1,25 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor.
- regioner 1,25 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst
100 000 kronor.
Den sammantagna årsavgiften per medlem får dock högst uppgå till 140 000 kronor per
år. Årsmötet beslutade att årsavgiften justeras i enlighet med KPI fr om år 2022.

8. Resultat
Årets resultat innebär ett underskott på 355 027 kronor. Föreningens totala omsättning
för året uppgår till ca 3,2 Mkr vilket kan jämföras med föregående år då omsättningen
också uppgick till ca 3,2 Mkr. Styrelsen beslutar att årets underskott 355 027 kronor,
balanseras i ny räkning.

9. Riskbedömning
En stor del av föreningens verksamhet genereras av externt finansierade projekt eller
uppdrag samt i viss mån av försäljning av tjänster, vilket innebär att föreningens
långsiktiga finansiering behöver tryggas. Detta innebär att volymen på föreningens
verksamhet kan variera mellan åren. Långsiktigt måste finansieringen av verksamheten
säkerställas och ett eget kapital avsättas för att föreningen ska kunna möta svängningar
över åren. Den nuvarande nivån på medlemsavgifter är inte långsiktigt tillräcklig för att
täcka befintliga kostnader för föreningens basverksamhet.
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10. Balans- och resultaträkning
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11. Slutord
Vi inledde år 2020 med styrelsemöte på plats i Fagersta kommun i februari innan
pademin påverkade hela vårt samhälle. Vi genomförde också ett intressant och
uppskattat seminarium tillsammans med Infram och Samarkand2015 på plats hos Hitachi
ABB Power Grids (dåvarande ABB) i Ludvika i mars. Seminariets tema var industrins
behov av välfungerande infrastruktur och transporter i Bergslagen och lockade ett 70-tal
deltagare till Ludvika.
Utvecklingen av pandemin medförde att vi ställde om och genomförde samtliga årets
övriga styrelsemöten inklusive årsmötet i maj digitalt. Vi har också genomfört samtliga
inplanerade möten i tjänstepersonsgruppen digitalt.
Årets två planerade gränsöverskridande kunskapsdagar i vårt projekt Bruk 2.0
genomförde vi i form av två filmer för att sprida projekets resultat och lärande till
målgruppen. Filmerna publicerades på Youtube och har sammanlagt hittills 863
visningar. Vid tidigare genomförda kunskapsdagar i projektet har vi maximerat antalet
deltagare till 50, så omställningen resulterade i att vi fick en mycket större spridning av
projektets insatser och fördjupande teman.
I december genomförde vi vårt tolfte Europaforum i samverkan med Central Sweden och
regionerna i Bergslagen. Årets Europaforum genomfördes digitalt med Region Örebro län
som värdregion. Temat för Europaforum var fokus på den ”Europeiska Gröna Given” och
dess påverkan på framtida lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Syftet var att bidra till
att höja kunskapsnivån om EU och den framtida EU-sammanhållningspolitiken hos våra
medlemmar. Det blev ett lyckat och uppskattat Europaforum med över 90 deltagare
företrädesvis från kommuner och regioner i Bergslagen.
Under hösten har vi också påbörjat den planerade medlemsturnén med en digital
medlemsdialog där vi hittills har träffat ett tiotal medlemmar och fått många bra inspel till
vår verksamhet. Det gör att vi nu stärkt nätverket ytterligare och har goda möjligheter att
utifrån medlemmarnas behov gemensamt kunna kraftsamla och arbeta
gränsöverskridande för att skapa mervärden som bidrar till den fortsatta utvecklingen i
Bergslagen.
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Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år, där vi tillsammans ska fortsätta arbetet med att
stärka Bergslagens attraktivitet.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och samverkanspartners för ett gott
samarbete.

Anders Edström
Verksamhetschef, Intresseföreningen Bergslaget
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