Verksamhetsplan 2017
Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan
kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en
aktiv plattform för samarbetet vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla
och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen.

Medlemmar
Avesta kommun
Borlänge kommun
Degerfors kommun
Fagersta kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Hallstahammars kommun
Hedemora kommun
Hofors kommun
Hällefors kommun
Kristinehamns kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ludvika kommun
Malung - Sälens kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Skinnskattebergs kommun
Smedjebackens kommun
Storfors kommun
Säters kommun
Region Dalarna
Region Värmland
Region Örebro län
Landstinget i Västmanland (fr.o.m. 1 januari 2017 Region Västmanland)
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Innehållsförteckning
1.

Föreningens syfte

sida 4

2.

Mål och verksamhetsinriktning

sida 5

3.

Arbetsformer och arbetssätt

sida 6

4.

Föreningens resurser

sida 7

5.

Fokusområde 2017

sida 8

6.

Verksamhetsområden 2017

sida 10-14

7.

Övriga möjliga aktiviteter

sida 15

8.

Medlemskontakt

sida 15
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1. Föreningens syfte (enligt stadgar)
Syftet är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område både idag och imorgon.
Föreningens ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen av området genom att
driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete för området samt initiera, driva och aktivt
medverka i och/eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller för
flertalet av medlemmarna.

Maskinhuset i Grängesberg, ett bergslagshistoriskt centrum inom
projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism.
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2. Mål och verksamhetsinriktning (fastställt av årsmötet 2016)
Föreningen ska:
Bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom att arbeta för gränsöverskridande
samverkan mellan och över kommun, region- och programområden.
Bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan medlemmarna genom att
arrangera mötesplatser för förtroendevalda och tjänstemän för erfarenhets- och
kunskapsutbyte.
Stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EU-medlemskapet
innebär genom att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken.

§
§

§

Föreningen ska verka:
§
§
§
§

I en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna.
Gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som har
betydelse.
Som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss-och påverkanssammanhang.
Inom ett begränsat antal områden – fokusområden.

Wij Trädgårdar, en nod inom Järnriket som är ett ett bergslagshistoriskt centrum inom
projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism.
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3. Arbetsformer och arbetssätt
§ Föreningen agerar och samverkar med förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom det
”politiska skiktet” och den offentliga sektorn. Föreningens primära målgrupper är
medlemmar, regioner, regering, riksdag och EU-parlament. Föreningens primära målgrupper
är inte allmänhet och företag.
§ Föreningen kan samverka med andra organisationer eller motsvarande i frågor där vi har
gemensamma intressen.
I grunden måste varje aktivitet externfinansieras specifikt – medlemsavgiften täcker
endast basbemanningen.

Vad

Hur

Erfarenhetsutbyte
Grundplattform
Basverksamhet
Projekt

Konferenser
Seminarier
Workshops
Driva egna projekt
Medverka i medlemsprojekt

Påverkan

Lobbyaktiviteter

Initiativtagare

Träffar
Mötesforum
Projekt
Nätverk
Politiska nätverk

Politiker i styrelsen

Nätverk av tjänstemän

Tjänstemannagrupp
Egen personal

Samordna specialistkompetens

Regionala EU-kompetenser
Trafik-och Infrastrukturhandläggare

Samarbeta med andra organisationer

Regioner
Kommuner
Organisationer
Georange

Medlem i andra organisationer
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4. Föreningens resurser
Personal
Anders Edström
Alma Hanser
Marie Östblom
Birgitta Wahlberg
Håkan Gibson
Sten Nordström

Verksamhetschef
Webbredaktör
Processansvarig Bergslagssatsningen
Processledare Bergslagssatsningen
Ekonomiansvarig
Projektansvarig Kommunikationer

100%
100%
80%
50%
20%
Kontakt TiB

Ekonomiska resurser 2017
Föreningen
Infrastruktur och kommunikationer
Bergslagssatsningen
Bergslagsakademin
Sammanlagda ekonomiska resurser 2017

Medlemsavgifter m.m.
Tjänsteförsäljning
Extern finansiering
Extern finansiering

ca 1,0 mkr
ca 0,6 mkr
ca 5,9 mkr
ca 0,1 mkr
ca 7,6 mkr

Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B har beviljats EU-medel från regionala
utvecklingsfonden för programområdet Norra Mellansverige med totalt 8,65 Mkr. Nationell
medfinansiering har beviljats från fem länsstyrelser och regioner/regionförbund i Bergslagen
med totalt 8,65 Mkr. Total ekonomisk omslutning för projektperioden 2015-2018 uppgår till
17,3 Mkr.
Eftersom Bergslagssatsningen även omfattar aktiviteter utanför programområdet Norra
Mellansverige (d.v.s. aktiviteter i Örebro- och Västmanlands län som ingår i Östra
Mellansverige) har den nationella Övervakningskommittén beslutat att godkänna projektets
insatser utanför programområdet.

Samarbeten
För att genomföra planerade insatser krävs samverkan med flera aktörer avseende såväl
ekonomiska som personella resurser.
Under 2017 läggs särskild vikt vid att etablera en nära samverkan med de organisationer som
har det regionala utvecklingsansvaret och med aktörer som verkar för en fortsatt utveckling av
Bilden av Bergslagen.
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5. Fokusområde 2017
Bilden av Bergslagen
Syfte: Att i samverkan med våra medlemmar stärka och utveckla bilden av Bergslagen, samt öka
Bergslagens attraktivitet för en långsiktigt hållbar tillväxt.
Inriktning: Att främja, samverka, sprida kunskap och kommunicera insatser som stärker Bilden
av Bergslagen. Att målmedvetet och strategiskt arbeta för att stärka och modernisera
varumärket Bergslagen och utveckla den regionala identiteten och självkänslan.
Övriga aktiviteter inom fokusområdet som har bäring på föreningens kärnområden nedan
samordnas med dessa.

Aktiviteter 2017
§
§
§

§

Inom fokusområdet genomförs i samverkan med våra medlemmar aktiviteter som
stärker och utvecklar Bilden av Bergslagen.
Det behövs strategiska kommunikationsinsatser för utveckla och sprida Bilden av
Bergslagen som en attraktiv och konkurrenskraftig region.
För att utveckla Bilden av Bergslagen behövs också insatser som exempelvis bidrar till
en inkluderande tillväxt som främjar jämställdhet och mångfald, kompetensutveckling,
attraktiva besöks- och boendemiljöer, välfungerande och moderna
kommunikationslösningar, infrastruktursatsningar för såväl gods som persontransporter
och mänskliga mötesplatser.
I samverkan med ett antal medlemskommuner planeras att gå vidare i processen med
att etablera en Bergslagsakademi. Inom Bergslagsakademin kan exempelvis aktiviteter
som bidrar till att stärka och utveckla bilden av Bergslagen genomföras.

I syfte att säkerställa genomförandet av aktiviteter inom fokusområdet är avsikten även att
undersöka möjligheterna att söka kompletterande extern finansiering.
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Pershyttan, ett bergslagshistoriskt centrum inom projektet Bergslagssatsningen Kultur och
Turism.
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6. Verksamhetsområden 2017
Kultur och Turism
Syfte: Att med utgångspunkt i Bergslagens unika industrihistoriska kulturarv skapa långsiktigt
hållbar tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft genom främst utveckling av
besöksnäringen.
Inriktning: Att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer inom besöksnäringen att verka
vid och kring de Bergslagshistoriska centrumen. Att utveckla de utvalda miljöerna till kvalitativa,
attraktiva och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Samordna nätverk
och erfarenhetsutbyte mellan de 14 utvalda Bergslagshistoriska centrumen (BHC) i de fem
länen Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro.
Bergslagssatsningen ska aktivt bidra till Europa 2020 strategins mål om smart, hållbar och
inkluderande tillväxt i regionen genom insatser för att samordna och stödja näringen i
Bergslagen.
Bergslagssatsningen ska bidra till att diversifiera näringslivet i Bergslagen.
I egenskap av projektägare, enligt den ursprungliga intentionen med den tioåriga satsningen,
samordna genomförandet av satsningens fjärde etapp som planeras att pågå t o m 2018-04-30,
i enlighet med EU-beslutet, projektplanen, regionala handlingsplaner och finansiella
förutsättningar.

Aktiviteter 2017
§

Affärsutveckling för entreprenörer i och kring BHC

§

Affärsnätverk kring temaområden (måltid och trädgård)

§

Utveckling av produkter för turismnäringen

§

Produkt- och tjänsteutveckling för BHC

§

Strategisk utveckling, resultatspridning, kommunikation

§

Tematiska workshops för medverkande aktörer

§

Integrera horisontella kriterierna för en långsiktigt hållbar tillväxt

§

Extern utvärdering, följeforskning, modeller för utveckling, avknoppningar
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Pershyttan, ett bergslagshistoriskt centrum inom projektet Bergslagssatsningen Kultur
och Turism.
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Kommunikationer och infrastruktur
Syfte: Verka för att tillgängligheten inom Bergslagen området och till och från området
förbättras – verka för att underlätta gränsöverskridande regionförstoring.
Inriktning: Insatserna utgår från ett stråktänkande och inriktas på aktiviteter för att främja
person- och godstransporter på järnväg samt påverkansinsatser för de genom Bergslagen
genomgående vägstråken.

Aktiviteter 2017
§ Fortsatt bevaka och följa upp Bergslagens behov avseende infrastruktur och
gränsöverskridande kommunikationer.
§ Samordna arrangemang/mötesforum med kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen med
inriktning på hållbara resor och transporter.
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Gruvnäring
Syfte: Stödja utvecklingen av gruvnäringen så att den åter kan bli en naturlig del av
samhällsstrukturen i Bergslagen genom att bergsbruksrelaterat näringsliv får goda
förutsättningar att utvecklas.
Inriktning: Aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga
intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar i syfte
att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.

Aktiviteter 2017
§

Fortsatt följa utvecklingen inom gruvnäringen.

§

Som medlem i Georange bevaka Bergslagens intressen.
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EU:s sammanhållningspolitik
Syfte: Bergslagen ska dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet innebär och påverka EU:s
regionalpolitik.
Inriktning: Stimulera medlemmarnas engagemang och öka kunskapen om aktuella
frågeställningar.

Aktiviteter 2017
•

Att i samverkan med Central Sweden och regionerna/regionförbunden i Bergslagen
genomföra det nionde Europaforumet sedan år 2002.

Bergslagsakademin
Syfte: Att tillsammans med medlemmarna skapa en tankesmedja för framtidsfrågor i Bergslagen
som kan stimulera till samtal, samverkan, aktiviteter för kompetensutveckling och nya idéer och
kreativa tankar.
Inriktning: Att utveckla verktyg för och genomföra aktiviteter som kommunerna har nytta av i
sitt arbete med frågor som exempelvis mångfald, integration, jämställdhet, miljö, ungdomsfrågor
och attraktionskraft. Att skapa ett kreativt forum för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan
mellan näringsliv, offentlig sektor och regionens högskolor/universitet.

Aktiviteter 2017
•
•
•
•
•

Samordna arbetsgrupp de medverkande kommunerna som ingår i projektet.
Genomföra en försöksverksamhet på ett år tillsammans med medverkande medlemmar.
Anordna ett första lärseminarium tillsammans med medverkande medlemmar.
Genomföra aktiviteter tillsammans med medverkande aktörer för spridning av resultat
och effekter.
Undersöka möjligheten till långsiktig finansiering.
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7. Övriga möjliga akviteter
Övriga aktiviteter kan genomföras under förutsättning att externa resurser tillförs och att
behovet uttalas av flertalet av medlemmarna. Exempelvis om möjligt arrangera träff under
hösten 2017 med de fem berörda länens riksdagsledamöter avseende aktuella
gränsöverskridande frågor.

8. Medlemskontakt
Syfte och inriktning:
Med syftet att verka för medlemmarnas intressen fortlöpande föra dialog med medlemmar (och
potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag.

Aktiviteter 2017
§

Stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala
utvecklingsansvaret, b.la. genom att förlägga årets styrelsemöten hos dessa.

§

Besöka politiska ledningarna hos medlemmar, med prioriteringar av de medlemmar som har
nyvalda politiska ledningar.

§

Erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till såväl styrelse som tjänstemannagrupp.

§

Genomföra 4 styrelsemöten samt årsmöte, lokaliserade hos medlemmar.

§

Genomföra 3-4 möten i tjänstemannagruppen.

§

Ge ut minst tre nummer av föreningens nyhetsbrev – Info Bergslagen – i digital form.

§

Öka medlemsnyttan genom att utveckla kommunikationen med medlemmarna (se bilagd
kommunikationsplan).

§

Etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en ny
medlem under året.
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