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Välkommen! 

Inga-Britt Kronnäs, ordförande i Intresseföreningen Bergslaget hälsade deltagarna 
välkomna till Örebro och årets Europaforum. Temat för årets Europaforum är EU:s 
framtida sammanhållningspolitik ur ett bergslagsperspektiv. Inga-Britt informerade även 
om att Europaforum är ett samarrangemang mellan Intresseföreningen Bergslaget, 
Central Sweden, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna. Inga-Britt 
introducerade dagens moderator Irén Lejegren, regionråd vid Region Örebro län. 
 
 

Sammanhållningspolitikens framtid 
 

Lena Andersson Pench, direktör på Europeiska kommissionen - DG Regio 

Lena Andersson Pench talade om att Europa står inför ett vägskäl i en allt mer turbulent 
omvärld. T.ex. är det överlag en svag tillväxt i Europa idag, arbetslösheten minskar men 
är fortfarande väldigt hög bland utlandsfödda. Klyftorna i samhället ökar och 
demografin visar på en åldrande befolkning. Det finns också en geopolitisk instabilitet 
vilket kan skapa sociala oroligheter och man spår också att migrationsvågorna till 
Europa kommer att öka framöver, framförallt från Afrika.  
 
P.ga. detta vägskäl har EU-kommissionen tagit fram en vitbok om EU:s framtid, som 
innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 
2025 beroende på hur man väljer att agera. Denna är grundläggande i den process som 
just nu pågår där t.ex. Norra och Östra MellanSveriges positioner kommer att bli viktiga. 
I processen hålls just nu debatter över hela EU, i städer och regioner och tidplanen är 
att Europeiska rådet ska mötas i december 2017 för slutsatser och att ett beslut ska tas 
före valet till Europaparlamentet i juni 2019. 
 
Vitbok om EU:s framtid  
 
Lena informerade därefter om de fonder som investerar i jobb och tillväxt, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska social fonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden och vad dessa har gett för resultat mellan åren 2007–2013. 
Överlag har sammanhållningsfonderna ökat standarden i Europa, där b.la. företag och 
handel har gynnats. Budgeten för dessa fonder kommer med all säkerhet att bli mindre 
efter 2020 p.ga. Brexit och andra konkurrerande områden inom EU såsom exempelvis 
försvar, säkerhet och migration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jens Nilsson, ledamot i Europaparlamentet  

Jens Nilsson är Europaparlamentariker sedan 2011. Jens berättade att det idag finns en 
viss oro inom EU och vad som ska hända efter 2020. 13 % av budgeten försvinner i 
och med att Storbritannien går ur EU och man diskuterar för tillfället hur man i och med 
detta kan modernisera och effektivisera arbetet ytterligare. Jens berättade att man 
diskuterar förslag hur man b.la. kan förenkla mycket mer, t.ex. genom att skapa ett 
system där man får använda medel från olika fonder för samma ändamål.  
Det diskuteras också hur fondförvaltande myndigheter i Sverige kan effektiviseras, 
eftersom det idag är flera olika myndigheter som hanterar fonderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jens Nilsson, Irén Lejegren och Lena Andersson Pench. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktuellt från Tillväxtverket 
 
Lars Wikström, avdelningschef för regioner på Tillväxtverket 

Lars informerade om Tillväxtverkets organisation, roll och ansvar. Tillväxtverket har idag 
390 medarbetare fördelat på nio orter i Sverige och främst arbetar man med att stärka 
företagens konkurrenskraft. Detta gör man genom att skapa bättre förutsättningar för 
företagande och attraktiva miljöer där företag kan utvecklas. Lars berättade att man på 
Tillväxtverket investerar i förändring, där projekt och kunskap är verktyg för att nå den 
förändringen. Lars berättade sedan om den Europeiska regionala utvecklingsfonden 
2014–2020 (ERUF) och hur man hittills ligger till med dess genomförande. Enligt Lars 
har man kommit igång väl med över 60 % i beslut och ca 12 % i utbetalningar. Detta 
innebär att det är mycket aktiviteter i projekten som återstår att genomföra under 
denna programperiod. Lars berättade att man identifierat en tydlig ineffektivitet i 
systemet eftersom det oftast tar lång tid att starta upp projekt. Utvärderingarna har 
även visat på många spännande initiativ, men att effektlogiken behöver förtydligas. Hur 
säkerställer vi att våra investerade medel, hamnar hos de aktörer som ytterst ger bäst 
effekt? frågade sig Lars. Vi har ett gemensamt ansvar i att investera i de processer och 
aktörer som bäst svarar upp emot de utmaningar vi står inför. Avslutningsvis 
poängterade Lars att svenska företag och regioner står inför betydande utmaningar i 
framtiden och att vi behöver säkerställa svensk och europeisk konkurrenskraft. Här har  
ERUF haft en stor betydelse eftersom den har gett oss möjlighet till att jobba med 
strukturförändringar, förankra EU och arbeta långsiktigt. Tillväxtverket kommer därför 
att vara aktiva i arbetet inför nästa programperiod i nära samarbete med EU-
kommissionen, regeringskansliet och våra svenska regioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Lars Wikström och Irén Lejegren. 

 
 
 
 



 
Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverkets enhet för uppföljning och utvärdering 

Marcus gav en lägesrapport av den utvärdering som man just nu genomför av ERUF för 
programperioden 2014-2020. Marcus berättade om utvärderingens syfte som är att 
förbättra kvalitén på programmens utformning och genomförande samt att bedöma 
deras effektivitet och verkan. Några av utvärderingens slutsatser som man hittills 
identifierat är att: 
 

§ Regionalfonden investerar i prioriterade områden av betydelse för hållbar 
tillväxt. 

§ Program och projekt ligger i linje med tidigare kunskap och erfarenhet. 
§ Ökat fokus på energieffektivisering och hållbara energisystem i den regionala 

tillväxtpolitiken. 
§ Behov av tydlighet för ökad ändamålsenlighet (målstyrning) i genomförandet. 
§ Resultatindikatorerna har betydande brister i mätbarhet och (ibland) relevans. 
§ Bristande problemanalys och målgruppsanpassning.  
§ Resultatfokus i termer av nytta för deltagande företag. 

 
Per Folkeson, verksamhetsstöd Tillväxtverket 

Per leder en arbetsgrupp som gör en översyn av förenklingsmöjligheter i 
genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik, främst europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF). I uppdraget ingår att titta på vad som fungerar bra eller 
mindre bra i nuvarande programperiod, samt att föreslå kortsiktiga åtgärder som man 
kan förbättra. Man ska även ge inspel till EU via regeringskansliet och föreslå 
förenklingar inför den kommande EU programperioden.  
 
Per presenterade kommissionens förslag från september 2016 som nu diskuteras på 
EU-nivå. B.la. har man nya förslag på hur man kan hantera personalkostnader i projekt. 
Per berättade även att insatser över programområden är fullt möjligt redan nu, men att 
det är förenat med villkor i form av att t.ex. Övervakningskommittén måste godkänna 
projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sveriges arbete med att säkra fortsatta regionala utvecklingsmedel från EU 

 
Anders Lindholm, kansliråd Näringsdepartementet 

Anders visade en översiktlig plan i EU-arbetet där EU:s mervärde blir mer och mer 
avgörande. En tuff prioriteringsdiskussion väntar kring den nya budgeten som blir 
mindre pga. Brexit och nya krav. Politiskt betonar man att det finns ett behov av att EU 
håller samman och nya former för detta efterfrågas. Det blir också alltmer viktigt att 
kunna visa att man genomför prioriterade åtgärder på ett effektivare sätt. Regeringen 
har ännu inte antagit någon position, däremot har man kommit överens om tre 
fokusområden: EU:s mervärde av sammanhållningspolitiken, förenkling och strategisk 
programmering. Anders gick igenom vad som är viktigt att lära från denna period, vilket 
är att använda lärdomarna man har om vad som fungerar, fokusera på områden med 
tydligt mervärde och att se andra mervärden än enbart finansiering, som t.ex. smart 
specialisering och den internationella dimensionen. 
 
 

Så har strukturfonderna förändrat Bergslagen 

 
Göran Hallin, Kontigo 

Göran berättade om de EU-fonder som man arbetat med i Bergslagen vilket är en mix 
av resurser för regional utveckling och tillväxt. De tre viktigaste fonderna är ERUF, ESF 
och Jordbruksfondens program för Landsbygdsutveckling. Dessa fonder kompletteras 
också med andra utvecklingsresurser såsom Horizon 2020, men också nationella- och 
regionala resurser. Göran visade därefter en tabell över fondernas omfattning och andel 
av totala medel för regional utveckling för 2016. Det totala regionala tillväxtkapitalet i 
bergslagslänen uppgick under 2016 till 1300–2200 kronor per invånare. Högst var det i 
Dalarna och lägst var det i Västmanland. Göran visade därefter ytterligare en tabell som 
visade tillväxtmedel per capita, fördelat på ESI-fonderna, kompensatoriska medel, 
konkurrensprövade medel och regionernas egna medel. Göran illustrerade sedan vad 
man i Bergslagen har använt pengarna till under den förra programperioden, vilket var 
t.ex. näringslivssamverkan, infrastruktur och entreprenörs-och innovationskultur. Göran 
berättade sedan om utmaningen med att se Bergslagen som en ”region”. Det är svårt 
att följa upp en region som Bergslagen eftersom det ingår tjugotre kommuner, fem län 
och två programområden, samt att utvärderingar och annan dokumentation följer andra 
administrativa gränser. Många av projekten berör bara delvis bergslagskommunerna, 
och i Dalarna ingår regioncentrum (Falun-Borlänge) men i övriga län inte. Det är också 
få projekt som spänner över flera län och programområden. Göran gav sedan två 
exempel på projekt med bestående och strukturpåverkande resultat, som t.ex. Triple 
Steelix och Hallstahammar Promotion där företag, ekonomi och samhälle har samverkat 
och skapat nya gemensamma strategier och långsiktiga satsningar. Några exempel på 
insatser som gjorts för regionförstoring, besöksnäring och näringsliv i Bergslagen är t.ex. 
resecentra i Falun och Mora, elektrifiering Kristinehamn - Nykroppa, stegvis utveckling 
av Bergslagspendeln m.m. I Dalarna har man som ett gott exempel även utvecklat 
Destination Dalarna.  
 
 
 



Hur går det då för Bergslagen?  
Göran visade en jämförelse man gjort mellan Bergslagens kommuner och några 
referenskommuner. Denna jämförelse visade att man i Bergslagen har en fortsatt svag 
befolkningsutveckling samt en långsammare utveckling av tjänstesektorn jämfört med 
referenskommunerna. Däremot hade man en mindre negativ industriutveckling i 
Bergslagen trots att finanskrisen drabbade Bergslagen hårdare. 
 
Slutsatser 

 
§ Bestående och strukturförändrande kluster-och nätverksstrukturer, som stärker 

konkurrenskraften hos näringslivet både i och utanför Bergslagskommunerna. 
§ Stärkt kompetens och ”räddat” industrijobb under finanskrisen. 
§ Stärkt besöksnäringen, särskilt i Dalarna. 
§ Skapat starka innovationsmiljöer - men flera finns utanför 

Bergslagskommunerna. 
§ Ökad tillgänglighet stärker regionens förutsättningar - men har inte förmått 

vända befolkningsutvecklingen.  
§ Påverkat strukturomvandlingen - främjat smart industri men förmår ej skapa 

tillräcklig förnyelse i tjänstesektorn. 
§ Snabbat på bredbandsutbyggnaden och skapat förutsättningar för företag på 

landsbygden. 
 
Utmaningar och möjligheter bortom 2020 
 

§ Bibehålla tillräckligt med resurser. 
§ Stärka möjligheterna för projekt på tvärs över läns-och programgränser. 
§ Motverka strukturella nackdelar - kanalisera resurserna för nyindustrialisering 

men också nya tjänster. 
§ Fortsätta att skapa möjligheter för strategiska investeringar - i infrastruktur och 

besöksnäring. 
§ Fortsätta skapa resurser för innovation - utanför de stora städerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                         Göran Hallin 



 
 

Bergslagens och Sveriges position inför EU:s nästa budgetperiod 

- om Sveriges sammanhållningspolitik (SHP 2020+) 
 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) position  
Ellinor Ivarsson, SKL, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad  

Ellinor informerade om SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik. 
Sammanhållningspolitiken utgör idag viktiga resurser för kommuner/regioner där 
flernivåstyret och arbetssättet bidrar till att tillväxtprocesser skapas regionalt. Den ger 
också en långsiktig planering, politisk prioritering på lokal/regional nivå och samordning 
mellan sektorer och samhällsnivåer. Ett av de ställningstaganden som SKL har i sitt 
positionspapper är att utformningen och genomförandet ska ta sin utgångspunkt i det 
regionala utvecklingsuppdraget. Man betonar även betydelsen av 
sammanhållningspolitiken för EU:s framtid. Ellinor talade sedan om att 
sammanhållningspolitiken fyller en än viktigare funktion idag än tidigare, framförallt för 
att den återupprättar EU:s legitimitet och mobiliserar den lokala och regionala nivån. 
Politiken svarar också mot många av de utmaningar som EU nu står inför där en trolig 
minskad budget ställer allt högre krav på ett mer effektivt nyttjande av medlen. 
 
Östra Mellansveriges position (ÖMS) 
Per Holmström, koordinator strukturfonderna för tillväxtansvariga i ÖMS regionen  

Per informerade om de ställningstaganden som man valt att lyfta fram i sitt 
positionspapper. B.la. har man tryckt på att man vill fortsätta att arbeta tillsammans, och 
låta regioner med olika förutsättningar på ett systematiskt sätt dra nytta av varandra. 
Därmed också viktigt att politiken omfattar alla regioner inom EU. I positionen lyfter 
man även fram att sammanhållningspolitiken är en framåtsyftande strategi för att skapa 
innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Det är också viktigt att koppla ihop det 
regionala utvecklingsuppdraget och strukturfondsarbetet för att uppnå en 
hävstångseffekt där ett mer effektivt användande av strukturfondsmedlen leder till 
bästa möjliga resultat. ÖMS framhåller också att sammanhållningspolitiken skapar 
förutsättningar för att arbeta med långsiktiga tvärsektoriella strategier och partnerskap 
över länsgränserna. Smart specialiseringsarbetet är ett gott exempel på flernivåstyrning 
där regional och lokal nivå byggt kapacitet, skapat synergier och växlat upp det länsvisa 
arbetet.  
 
Norra Mellansveriges position (NMS) 
Åsa Ängsback, Region Dalarna  

Åsa informerade om de ställningstaganden som man valt att lyfta fram i Norra 
Mellansveriges position. Man har tagit intryck från både SKL:s och från Östra 
Mellansveriges positionspapper, men tryckt lite extra på forsknings-och 
innovationsarbetet. NM anser att smart specialiseringskonceptet bör stärkas ytterligare 
där man specifikt lyfter fram Vanguardinitiativet som exempel. Man trycker även på att 
stärka kopplingarna mellan stad och land och satsa på landsbygdsutveckling. NM 
förespråkar också en förenkling av den administrativa bördan i programmen.  
 
 

 



Paneldialog 
 
Panel: 

Irèn Lejegren (S), Region Örebro län 
Sofia Jarl (C), Region Dalarna 
Jens Nilsson (S), ledamot i Europaparlementet 
Catarina Segersten Larsson (M), representant för strukturfondspartnerskapet för Norra 
Mellansverige och Region Värmland 
 
Panelen leddes av Göran Hallin, Kontigo. 
 
Frågor som ställdes till panelen: 
 

1. Vad har sammanhållningspolitiken betytt för Bergslagen/Sverige/Europa? 
 

Irén Lejegren: Sammanhållningspolitiken har betytt jättemycket, vi har t.ex. lärt 
oss hur man gör och förstått att det är viktigt att arbeta med regional-och 
tillväxtpolitik. Förut ”väntade” vi på ett annat sätt på att det skulle komma 
pengar. Däremot måste vi bli bättre på att nå ut med frågorna, och kommunicera 
frågorna på ett enklare sätt. T.ex. tycker media att det är svårt att sätta sig in i 
frågorna, och de är självklart jätteviktiga för att våra budskap ska nå ut. 

 

Sofia Jarl: EU ger ett mervärde. Däremot måste vi bli bättre att svara upp mot 
utmaningarna och koppla ihop frågor såsom miljö/näringsliv osv. Och få in 
tänket att vi investerar i tillväxt för framtiden. 
 
Jens Nilsson: Mycket. Hur ska vi kunna förklara mervärdet med EU om 
sammanhållningspolitiken försvinner? 
 
Catarina Segersten Larsson: Jättemycket! Nu är det viktigt att också ta tillvara 
det som har hänt för att lägga en bra bas inför framtiden. Hur ska vi klara oss 
framöver? Man behöver också ett bredare mer långsiktigt perspektiv som är 
hållbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Hur ska sammanhållningspolitiken reformeras? 

 

Irén Lejegren: I Örebro har vi nu gått med i Vanguard. Det är så vi ska jobba i 
Europa, möta andra och arbeta tillsammans kring spjutspetsarna, som t.ex. 
flygplatser, science parks osv. Vi har ett jobb att göra på hemmaplan och i våra 
egna områden. Det är jätteviktigt att vi samlar oss som idag och visar att vi har 
kapacitet och förmåga!  

 

Sofia Jarl: Genom att inte ha stuprör och vattentäta skott mellan fonderna. Man 
måste också kombinera alla hållbarhetsaspekter och ha rakare dialog mot 
regionerna.  

 

Jens Nilsson: Mer samarbeten mellan länder i projekten och mer samverkan 
mellan fonderna. 

 

Catarina Segersten Larsson: Genom att bli tydligare med att kommunicera 
positiva resultat. Viktigt också att alla drar sitt strå till stacken, idag är det för 
mycket familjepolitik över det hela. Sveriges regioner måste också komma 
överens, och då behövs dialog och mötesplatser för detta. SKL gemensamma 
yttrande är ett bra exempel på när man samverkar. Myndigheter som samverkar 
och tänker lika kan också lösa mycket. 

 
3. Vad ska det vara för innehåll i den framtida sammanhållningspolitiken? 

 

Irén Lejegren: Mer innehåll om de nya jobben! 
 

Sofia Jarl: Mer innehåll om digitalisering och automation. Är det ett hot eller en 
möjlighet? Vi måste också vara mer aktiva och satsa på andra områden utöver 
stålindustrin. Vilka värden hos EU tror vi på? Dessa måste vi arbeta vidare med! 
 

Jens Nilsson: Mer om trygghets- och omställningssystem kopplat till 
digitaliseringen. Om t.ex. ett företag lägger ner ska man ändå känna sig trygg. 
 
Catarina Segersten Larsson: Genom att lära oss mer om historien för att kunna 
gå vidare framåt. Vad händer med industrin? Hur ser de globala trenderna ut?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ska man ha ett nationellt eller regionalt fokus? 
 

Irén Lejegren: Vi måste föra vår dialog hemma i Sverige.  Regionerna vill vara 
med i förhandlingarna! Vi kan inte bara jobba ”mellan-statligt” utan man måste 
också få med ideella föreningar osv.  

 

Sofia Jarl: Jag tror man ska ställa sig frågan hur vill vi ha det om vi får bestämma 
helt själva? Jag tror också på att träffas i olika forum och samverka.  

 

Jens Nilsson: Jag ser en trend i EU att det som medlemsländerna kommer 
överens om väljer man att satsa på. I samma trend tycker jag mig också se att 
varje land önskar sköta den regionala nivån på sitt eget sätt i sitt eget land. Dock 
har regionerna ”starka vänner” i parlamentet.  

 
5. Hur kan Bergslagen förbereda sig för alla osäkerheter? 

 

Irén Lejegren: Genom att jobba på! Få med fler i jobbet, bli bättre på 
innovationsarbetet, genomföra fler piloter, skapa förutsättningar för fler företag. 
Det är också viktigt att vi blir överens om våra positioner, träffas på forum och 
ha en dialog osv. 
 

Sofia Jarl: Genom att göra det enklare och ta bort gränserna. Ju mer man kan ta 
bort i form av byråkrati desto bättre.  
 

Jens Nilsson: Genom att fortsätta med samarbeten över gränser, och då inte 
bara geografiska.  
 

Catarina Segersten Larsson:  
Ha fler möten mellan föreningar, grupperingar m.m. och involvera flera i 
”Europatanken”. Jag tror också att det är viktigt att man inte glömmer att agera 
när man fokuserar på att få andra att lyssna. 
 

 
Frågor från deltagarna: 
 

Vad var orsaken till Brexit? Riskerar fler medlemsländer att gå ur EU? 

Jens Nilsson: Idag pågår en intensiv diskussion kring Brexit där man utreder 
varför Storbritannien gick ur osv. Däremot tror jag inte att fler länder följer 
Storbritannien, eftersom många av medlemsländerna tror att det är bättre att 
man är kvar och istället försöker påverka EU och dess riktning. 

 
Har EU tagit tag i korruptionen inom EU? 

Jens Nilsson: Det är mindre korruption än man kan tro enligt media. Det varierar 
mellan medlemsländerna och EU-kommissionen driver även ett arbete mot 
korruption.  
 

 

 



Avslutande reflektioner om den framtida sammanhållningspolitiken 

 
Anna Olofsson, länsråd Länsstyrelsen Örebro 

Länsråd Anna Olofsson sammanfattade det som sagts under dagen med 
utgångspunkten i att EU just nu står inför ett vägskäl. Sammanhållningspolitiken har 
historiskt sett utvecklat regionerna vilket är väldigt viktigt att kommunicera ut på ett 
enkelt sätt tillsammans med på vilket sätt resurserna bidrar till regional tillväxt. Enligt 
Anna är sammanhållningspolitikens styrkor också dess svagheter, t.ex. med 
flernivåsamverkan där samordningen mellan de olika aktörerna kan bli bättre. Det är 
inte enkelt men det kan bli enklare. Det långsiktiga perspektivet och 
gränsöverskridande samverkan är viktigt att ha med sig, och idén om att man investerar 
i en förändring. Anna avslutade sin presentation med att poängtera att tiden är nu för 
att påverka EU:s framtida sammahållningspolitik.  
 
Avslutning  

Moderator Irén Lejegren avslutade dagen med att tacka alla deltagare, föreläsare och 
arrangörer för en intressant och bra dag. Irén betonade även vikten av fortsatt 
samverkan för att utveckla och stärka sammanhållningspolitiken i Bergslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deltagarlista 
 
Abbe Ronsten Region Dalarna  

Agneta Johansson Tillväxtverket  

Alf Norberg  Region Gävleborg 

Alma Hanser  Intresseföreningen Bergslaget 

Anders Ceder Region Örebro län  

Anders Edström Intresseföreningen Bergslaget  

Anders Lindholm Näringsdepartementet  

Andreas Norling Svenska ESF-rådet  

Anna Lindberg Region Östergötland  

Anna Nilsson  Svenska ESF-rådet  

Anna Olofsson Länsstyrelsen Örebro   

Anneli Baier  Tillväxtverket  

Annelie Lahall Svenska ESF-rådet   

Annika Lundqvist Gävle kommun   

Arturo Vasquez Sandoval IF Metall   

Britt-Marie Lindström Tillväxtverket  

Carina Terneborg Region Dalarna  

Carinne Lancereau Örebro kommun  

Carl-Ewert Ohlsson Region Gävleborg  

Catarina Segersten Larsson Strukturfondspartnerskapet NM   

Christer Lenke Lindesbergs kommun  

Christian Blank Sandvikens kommun   

Daniel Andersson Lindesbergs kommun   

Elisabeth Sjögren IF Metall Örebro   

Ellinor Ivarsson SKL  

Emma Göllas  Bollnäs kommun   

Eva Björk  Central Sweden  

Eva Getzman  Region Örebro län   

Eva Jonsson  Örebro kommun  

Fredrik Waern Central Sweden  

Gordon Hahn  Region Örebro län   

Gunilla Sandgren Lindesbergs kommun  

Göran Hallin  Kontigo   

Helena Vilhelmsson Nora kommun   

Inga-Britt Kronnäs Intresseföreningen Bergslaget  

Ingrid Båve  Region Örebro län  

Irén Lejegren  Region Örebro län   

Irja Gustavsson Lindesbergs kommun  

Isabelle Canderskog Tillväxtverket  

Jan Lahenkorva Region Gävleborg  

Jens Nilsson  Europaparlamentet  

Joakim Carlsson Region Örebro län  

Johanna Bond Central Sweden  

Jonas Kleber  Lindesbergs kommun  



Kajsa Svaleryd Region Gävleborg  

Karin Thorborg Region Västmanland  

Kristine Andersson Lindesbergs kommun   

Lars Wikström Tillväxtverket  

Lena Andersson Pench EU-kommissionen DG Regio  

Lena Kihl  Region Örebro län   

Lennart M Pettersson Region Örebro län  

Linda Svahn  Lindesbergs kommun  

Linda Varga  Falu Kommun  

Lisa Långberg  Region Örebro län  

Magdalena Berglin Region Gävleborg 

Magnus Höög Region Dalarna   

Maja Gjervaldsaeter Falu kommun   

Maja Isaksson Falu kommun   

Malin Price  Tillväxtverket   

Marcus Wåhlstedt Tillväxtverket  

Marjetta Leijonhufvud Region Örebro län  

Mats Seijboldt Region Örebro län  

Mikael Hjorth  Region Västmanland  

Mirela Redzic  Tillväxtverket   

Nils-Åke Norman Landstinget Dalarna  

Ola Westin  Samhällsbyggnad Bergslagen   

Per Folkeson  Tillväxtverket 

Per Holmström Region Örebro län 

Per-Åke Fredriksson Svenska ESF-rådet 

Pär-Ove Lindqvist Region Örebro län  

Sara Nordlander Svenska ESF-rådet  

Sofia Jarl  Region Dalarna   

Sofia Prans  Region Östergötland  

Solveig Oscarsson Nora kommun   

Stefan Baier  Tillväxtverket   

Stefan Johansson IF Metall Örebro   

Susanne Karlsson Lindesbergs kommun  

Therese Hjelseth Region Örebro län  

Thomas Rehn  IF Metall Värmland  

Tomas Eriksson Tillväxtverket  

Yvonne Haneskog Region Örebro län   

Åsa Ängsback Region Dalarna       
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Media 
 
http://www.na.se/orebro-lan/politiker-och-tjansteman-fran-bergslagen-samlas-i-stor-
europa-konferens 
 
http://www.na.se/orebro-lan/region-orebro-lan-betonar-eu-fonders-betydelse-efter-
europa-konferensen 
 
 
 

 

 
 


