
Erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin 
Bergslagen är en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion. Men den 
behöver tydliggöras och synliggöras på olika sätt i olika sammanhang. Därför skapas 
nu Bergslagsakademin, en tankesmedja för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. 
Bergslagsakademin ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande 
möten mellan det offentliga, näringslivet och högskolor/universitet i Bergslagen. Vi vill skapa ett 
samverkansforum för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, och för att vi tillsammans ska 
kunna möta Bergslagens framtida utmaningar. 

Intresseföreningen Bergslaget samordnar arbetet tillsammans med medverkande parter.

Bergslagsakademin erbjuder följande för dig som representerar en 
kommun/region:
Bas för ökad kunskap 
▪  Inspiration, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och kunskapslyft inom exempelvis 
hållbarhetsområdet mellan de fem bergslagslänen.
▪  Behovsmotiverad forskning som fyller den forskningslucka som idag finns kring många av 
Bergslagens utvecklingsfrågor.
 

Samarbeten som förändrar
▪  Åtkomst till ett brett gränsöverskridande nätverk med en bred kompetensbas hos Bergslagens 
näringsliv, offentliga verksamheter, högskolor/universitet samt intresseorganisationer. Nätverket 
består exempelvis av diskussions-och arbetsmöten, samt seminarium och konferenser.
▪  Ett mervärde i att delta i tvärkommunala arbetsgrupper där man lyfter och utformar aktiviteter 
kring exempelvis hållbarhetsfrågorna i ett storregionalt perspektiv för Bergslagen. 
▪  En väg till förbättrad kompetensförsörjning och minskat utanförskap. Alla Bergslagens invånare 
ska ses som tillgångar för tillväxt! 
▪  Delaktighet i olika aktiviteter som stärker den regionala identiteten, Bergslagens 
attraktionskraft och varumärke.

En långsiktig vision och strategi  
▪  Bergslagsakademin arbetar kring en långsiktig vision och strategi för att kunna möta 
de framtida utmaningarna i Bergslagen. Gemensamt arbetar vi strategiskt med de 
gränsöverskridande utvecklingsfrågorna med ett tydligt framtidsfokus.

För vem?
Utöver kommunledningar vänder sig Bergslagsakademin till personer som arbetar inom 
hållbarhetsområdet, som exempelvis hållbarhetschefer, näringslivschefer, integrations-och 
jämställdhetsstrateger, HR-ansvariga, arbetsmarknadschefer, samhällsbyggnadsstrateger osv. 

Kostnad 
Kostnaden för deltagande i Bergslagsakademin 2018 är 10 000 kronor/år för kommuner 
och regioner samt arbetstid för ansvarig kontaktperson. Sista datum för intresseanmälan 
för medverkan i Bergslagsakademin 2018 är den 12 januari 2018. Vi avser därefter att kalla 
till ett första möte så fort medverkande parter fattat beslut om deltagande. Ett formellt 
erbjudande kommer att sändas ut till samtliga medlemmar i Intresseföreningen Bergslaget.  
Har du frågor kring deltagande inom Bergslagsakademin är du välkommen att kontakta oss (se 
kontaktinformation på andra sidan). 



Kommer du från näringslivet eller en högskola/universitet och är intresserad av att medverka i 
Bergslagsakademin? 
Kontakta oss gärna! Bergslagsakademin ska vara en tankesmedja mellan det offentliga, näringslivet 
och högskolor/universitet i Bergslagen och vi vill gärna samverka med ditt företag eller den 
högskola/universitet som du representerar. 

”Bergslagsakademin ger ett bredare perspektiv till många av de frågor vi jobbar med och fokus på 
attraktivitet och hållbarhet”.
Maria Thiery Wase, Näringslivschef Filipstads kommun 

”Bergslagsakademin är ett nytt viktigt kreativt samverkansforum där vi tillsammans med oerhört 
kompetenta kollegor och andra regionresurser kan finna nya gemensamma utvecklingsvägar, effektiva 
åtgärder, smarta idéer, nya kunskaper som kan förverkliga vår framtidspotential”.
Per-Olof Herou, Strategisk samhällsplanerare Hedemora kommun

”Deltagandet i Bergslagsakademin har möjliggjort erfarenhetsutbyte med andra kommuner och ett utökat 
kontaktnät!”
Cecilia Andersson Mårdh, Jämställdhetsstrateg Fagersta kommun

”Jag värdesätter nätverket som Bergslagsakademin gett mig. Det är viktigt att kunna dela utmaningar och 
case och tillsammans jobba för framtidens Bergslagen”.
Daniel Magnusson, Näringslivs- och besöksnäringschef Norbergs kommun

 

Läs mer om Bergslagsakademin på www.bergslaget.se/bergslagsakademin

Kontakt     Kontakt
Projektledare    Verksamhetschef
Alma Hanser    Anders Edström 
alma.hanser@bergslaget.se    anders.edstrom@bergslaget.se 
072-214 00 93      070-208 37 04

 
 
Bergslagsakademin presenterar 

Bergslagen2030 

en konferens om samverkan och sociala innovationer 
för en hållbar framtid 
Vi står inför flera utmaningar, men också möjligheter, när det gäller social hållbarhet i 
Bergslagen och att nå framgång i arbetet med att förverkliga FN:s hållbarhetsmål 
(Agenda2030). Bergslagen2030 är en mötesplats där du kommer få mer kunskap och 
inspiration om social hållbarhet. Konferensen har tydligt framtidsfokus och 
tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta gränsöverskridande och medverka till en mer 
socialt hållbar samhällsutveckling i Bergslagen. Vi kommer att identifiera och samtala 
kring de vägval som Bergslagen står inför och tillsammans lära oss hur vi omsätter dem i 
praktisk handling. På konferensen träffar du förtroendevalda och tjänstemän 
verksamma i Bergslagens regioner och kommuner, näringsliv och akademi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


