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Intresseföreningen Bergslagets årsmöte  

Norberg 18 maj 2018 

 
Jan Bohman valdes till ny ordförande efter Inga-Britt Kronnäs  Foto: Magnus Höög 

 

Välkommen till årsmötet 
Ordförande i Intresseföreningen Bergslaget, Inga-Britt Kronnäs, hälsade deltagarna 
välkomna till årsmötet och konstaterade att det var god uppslutning då 20 av sammanlagt 
27 medlemmar var representerade på årsmötet. 
 
Intresseföreningen har sedan starten 1995 verkat för samverkan i Bergslagen över såväl 
geografiska som administrativa gränser för utveckling och tillväxt. Under årens lopp har EU:s 
sammanhållningspolitik, infrastruktur/kommunikationer och gruvnäringen varit 
återkommande strategiska utvecklingsområden. Därutöver beslutar styrelsen om ett årligt 
fokusområde, som ägnas speciell uppmärksamhet och 2018 är fokus Natur- och 
Kulturturism. 
 
Sedan 2007 har föreningen varit projektägare till den tioåriga Bergslagssatsningen Kultur 
och Turism, som efter förlängning avslutas under våren 2018. Syftet med 
Bergslagssatsningen har varit att med utgångspunkt i Bergslagens unika industrihistoriska 
kulturarv skapa tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft genom främst utveckling av 
besöksnäringen. 
 
Under våren 2018 har tankesmedjan Bergslagsakademin bildats tillsammans med tio 
medlemskommuner i föreningen och med medfinansiering från Region Dalarna. 
Bergslagsakademin syftar till att skapa en arena för samtal och samverkan mellan näringsliv, 
akademi, kommuner och regioner. 
 

 
Välkommen till Norbergs kommun 
Johanna Odö, kommunalråd i Norbergs kommun, hälsade deltagarna välkomna och 
berättade att Norbergs kommun i nuläget har ca 5 800 invånare och kämpar med hög 
arbetslöshet bland ungdomar. En femtedel av befolkningen har under en tid varit 
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asylsökande och i dagsläget har antalet sjunkit till 350. Kommunen står inför stora 
utmaningar gällande integration och sysselsättning och rankas lågt i analyser. På den positiva 
sidan nämner Johanna en stor andel småföretag och en ny kombinerad idrottshall och 
evenemangsarena som invigs i sommar.  
 
Daniel Magnusson, näringslivs- och besöksnäringschef, berättade om besöksnäringen som i 
Norberg består av många ideella krafter och evenemang. Som exempel nämndes Norbergs 
festival och Engelbrektsloppet, som arrangeras både sommar och vinter. Många av 
besöksmålen i kommunen är kulturhistoriska miljöer som kräver löpande underhåll för att 
vara säkra och attraktiva för besökare. Flaggskeppet är återuppbyggda Elsa Andersons 
konditori som återinvigdes sommaren 2017 efter branden 2015 och som under högsäsong 
lockar ca 1000 besökare per dag från när och fjärran. För mer info hänvisas till hemsidan: 
http://www.norberg.se/sidor/uppleva--gora.htm   
 

 
     Foto: Magnus Höög 

 
Årsmötesförhandlingar  
Av sammanlagt 27 medlemmar från kommuner och regioner i de fem länen Värmland, 
Örebro län, Västmanland, Dalarna och Gävleborg var 20 representerade vid årsmötet 
 
Verksamhetschef Anders Edström redovisade styrelsens verksamhetsberättelse med 
årsredovisning för 2017 som fastställdes.  
 
Inga-Britt Kronnäs redogjorde för huvuddragen i förslaget till verksamhetsinriktning 2018 
och årsmötet beslutade att fastställa fokusområdet för nästa år till ”Natur- och 
Kulturturism”. Syftet med fokusområdet är att på olika sätt synliggöra Bergslagens rika 
industriella kulturarv i kombination med naturupplevelser som besöksmål. 
Verksamhetsplanen 2018 fastställdes.  
 
Till ny styrelseordförande i föreningen, efter Inga-Britt Kronnäs, valdes Jan Bohman, Region 
Dalarna, och till ny ledamot i styrelsen, efter Kenneth Persson, Borlänge valdes Fredrik 
Rönning, Smedjebackens kommun. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet 

http://www.norberg.se/sidor/uppleva--gora.htm
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valdes Irén Lejegren, Region Örebro län, till föreningens vice ordförande. Inga-Britt Kronnäs 
avtackades av Jan Bohman, som överlämnade en avskedsgåva och blommor från 
Intresseföreningen Bergslaget. 
 

Seminarier 
 
BRP+ - Livskvalitet och ekonomisk tillväxt 
Johanna Giorgi, Tillväxtverket, berättade om att man nu arbetar med ett nytt breddat mått, 
BRP+ för att kunna komplettera rena ekonomiska analyser genom att även mäta livskvalitet 
i svenska regioner. Hon konstaterar att BRP och livskvalitet inte har något större samband, 
dvs det är inte bara starka tillväxtområden och bra ekonomi som styr människor när man 
väljer var man vill bo och leva. Högst livskvalitet finns i pendlingskommuner nära en 
storstad och på landsbygden som har en väl utvecklad besöksnäring. I storstäder är 
livskvaliteten som lägst och livskvalitet har ingen koppling till befolkningsstorlek. Se 
presentationen här.  
Hemsida: www.reglab.se/projekt/brp  
 
 

 
     Foto: Magnus Höög 

 
 

Parlamentariska kommunutredningen 
Sverker Lindblad, huvudsekreterare, och Åsa Eriksson, riksdagsledamot, redogjorde för 
uppdraget med att utarbeta en strategi som ska stärka kommuners kapacitet att kunna 
fullgöra sina uppgifter och hantera framtida utmaningar. Åsa och Sverker inledde med att 
betona att det handlar om en långsiktig strategi och att det inte finns några färdiga lösningar 
samt att det är viktigt att kommunerna jobbar utvecklingsinriktat. 
Ett delbetänkande kom den 17 oktober 2017 och slutbetänkande kommer den 15 oktober 
2019.  I nuläget ska man börja skriva ett förslag efter en inventeringsperiod.  

http://www.reglab.se/projekt/brp
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Några exempel på vad man kommit fram till hittills är att: 

▪ Personer i åldern 18 - 35 år söker sig till storstadsregioner 
▪ Ungdomsgrupperna är större än äldregruppen och utgör därmed en större kostnad 

för kommunerna 
▪ Det är stor brist på högutbildad arbetskraft 
▪ Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad, som till stor del beror på att Sverige har 

en stor andel kvinnor i arbete jämfört med övriga länder. 
 
 

 
     Foto: Magnus Höög 

 
Vill du vara med och påverka?  
Kontakta Sverker på: sverker.lindblad@regeringskansliet.se 
Hemsida: www.sou.gov.se/kommunutredningen 
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