
u 

N 

0 
0 .. 
0 
N 

0 
c; 

S/.\LA KOMMUI\J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. ?')"~ -03- 1 1' .• , lu 'I 

1 (2) 
2016-03-13 

,ull SAfÄaga KS 2016/48/1 

lf-1I KOMMUN 
JENNY NOLHAGE 

DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Ansökan om medel för Bergslagsakademin steg 2 

Intresseföreningen Bergslaget har genomfört en förstudie för att ta reda på 
förutsättningarna för att starta en Bergslagsakademi. Man ansöker nu om medel för 
en fortsatt förstudie i steg 2. Insatsen per deltagande kommun är 10 000 kr i 
kontanter och 10 000 kr i arbetade timmar. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseordförandena i Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Avesta, 
Smedjebacken och Hedemora tog initiativet till Bergslagsakademin. Man ville 
tydliggöra Bergslagen som en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion 
och såg starten av en tankesmedja, Bergslagsakademin, som en del i arbetet. 

En förstudie har genomförts. Där poängteras att Bergslagsakademin ska utgå från 
behov av kompetensutveckling, förnyelse och erfarenhetsutbyte på kommunal nivå. 
Förstudien pekar på ett behov av att utveckla verktyg och genomföra aktiviteter 
som bidrar till att nå så kallade horisontella mål inom jämställdhet, integration, 
tillgänglighet, miljö, ungdomars situation etc. Branschspecifika utvecklingsinsatser 
genomförs av de innovationsmiljöer och kluster som prioriteras av regioner och 
länsstyrelser i berörda län. 

Förstudien presenterar statistik och analys avseende befolkningsutveckling, 
prisutveckling på småhus, arbetsmarknad och nyföretagande. Sala är en av de 
medlemskommuner i intresseföreningen Bergslaget som har haft mest positiv 
utveckling. 

Målet är att Bergslagsakademin ska leda till tillväxt, förnyelse och attraktivitet. 

Ansökan nu syftar till att minst 10 kommuner väljer att delta och att man börjar 
bygga upp Bergslagsakademin utifrån deltagande kommuners aktiva medverkan. 

Det område som Bergslagsakademin först ska starta upp med är "Mångfald som 
tillväxtmotor". Området bedöms som strategiskt viktigt utifrån den demografiska 
utvecklingen i Bergslagens kommuner samt de utmaningar och möjligheter som 
flertalet kommuner står inför. 

Bedömning 

I förstudien är det tydligt att Sala kommun på många sätt har betydligt mer positiv 
utveckling än många av de andra kommunerna i Bergslagen. Infrastruktur, 
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Härmed ansöker Intresseföreningen Bergslaget om 10 000 kr i kontanter och 10 000 kronor i 
form av arbetstid för att medfinansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp en 
Bergslags akademi. · 

Bifogar en kort sammanfattning av resultatet från arbetet hittills och planen för det fortsatta 
arbetet. 

Om ni önskar slutrapporten från förstudien, där arbetet mer ingående redovisas, så finns den 
publicerad på vår hemsida www.bergslaget.se. under Projekt och Bergslagsakademin. 
Om ni önskar den per post så är ni välkomna att höra av er. 

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta verksamhetschef Anders Edström på 
telefon 070-208 37 04 alternativt e-post anders.edstrom@bergslaget.se 

Falun 2016-02-02 

A/tl-~f~n'J;d 
Inga-Britt Kronnäs 
Ordförande 
Intresseföreningen Bergslaget 



Bergslagsakademin 
- en plattform för goda samtal om Bergslagen 
Vi har genomfört en förstudie för att ta reda på förutsättningarna för att starta en 
Bergslagsakademi. Det finns nu ett väl genomarbetat förslag på verksamhetens innehåll och 
en strategi för att bygga upp den. På grund av att det inte funnits passande utlysningar i 
aktuella EU-program har det inte varit möjligt att lösa finansieringsfrågan långsiktigt. Därför 
vill vi genom en fortsatt förstudie i steg 2 arbeta vidare med iden om en tankesmedja för 
Bergslagen. 

Bakgrund 

Bergslagsakademin är ett initiativ från kommunstyrelseordförandena i Skinnskatteberg, 
Norberg, Fagersta, Avesta, Smedjebacken och Hedemora kommun. Man såg ett behov av att 
tydliggöra Bergslagen som en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion och ville 
därför starta upp en tankesmedja med arbetsnamnet Bergslagsakademin. 

Målet med Bergslagsakademin är att stimulera till samtal och samverkan, aktiviteter för 
kompetensutveckling, nytänkande och som en arena där nya ideer kan testas och kreativa 
möten hållas. Siktet är inställt på att ta ett samlat strategiskt grepp kring framtidsfrågorna för 
Intresseföreningen Bergslagets medlemmar. Mot den bakgrunden erbjuds nu samtliga 
föreningens medlemmar, 23 kommuner och 4 regioner/landsting, att medverka i den fortsatta 
processen. 

En förstudie har genomförts för att komma fram till hur Bergslagsakademin skulle kunna 
byggas upp. Inom ramen för förstudien har ett omfattande material tagits fram för att hitta rätt 
i innovationsmiljön och tillföra ett mervärde till de projekt som redan bedrivs. Förstudien har 
visat att det finns en lucka i främjandesystemet och ett faktiskt utvecklingsbehov som 
Bergslagsakademin kan fylla. Det handlar om erfarenhetsutbyten över läns- och 
kommungränser, utveckling och test av nya modeller, resultatspridning samt att genomföra 
aktiviteter för att möta de möjligheter och utmaningar som Bergslagen står inför nu och i 
framtiden. Arbetet ska primärt bidra till att nå de horisontella målen inom jämställdhet, 
integration, tillgänglighet, miljö, ungdomsperspektiv etc. Branschspecifika 
utvecklingsinsatser genomförs av de innovationsmiljöer och kluster som prioriteras av 
regioner och länsstyrelser i berörda län och dessa ser vi som viktiga samarbetspartners i det 
kommande arbetet. 

Parallellt med att förstudien genomfördes har Länsstyrelsen Dalarna tagit initiativ till en 
överenskommelse mellan länets kommuner och regionala aktörer kring integrationsarbetet i 
länet, kallat "Vägen in". Utifrån överenskommelsen arbetar Länsstyrelsen Dalarna för att 
finansiera bland annat framtagandet av en metod för snabb kunskaps- och 
erfarenhetsöverföring mellan de aktörer som arbetar med integrationsfrågor. Siktet är inställt 
på att sprida metoden till andra arbetsområden i Dalarna, samt till andra aktörer i Sverige och 
Europa. De behov som uppmärksammats i förstudien har således även uppmärksammats på 
andra håll. 



Verksamhet 

Styrgruppen med representanter från de kommuner som tagit initiativet samt 
Intresseföreningen Bergslaget, har med utgångspunkt från materialet kommit fram till 
följande: 

• Bergslagsakademin ska byggas underifrån och utgå från faktiskt behov av 
kompetensutveckling, förnyelse och erfarenhetsutbyte på kommunal nivå. 
Uppbyggnaden ska ske processinriktat utifrån de behov som uppmärksammas hos 
medlemskommunema. Man ska börja i liten skala och testa nya arbetssätt allteftersom 
verksamheten utvecklas. 

• Bergslagsakadernin ska genomföra årliga seminarier med tema tillväxt, förnyelse och 
attraktionskraft som övergripande målsättning. Fokus ska vara på de sk. horisontella 
målen. 

• Tvärkommunala och tvärsektoriella arbetsgrupper ska byggas upp tillsammans med 
kommunala tjänstemän utifrån ett antal temaområden; Mångfald och tillväxt, 
ungdomar i samhällsutvecklingsarbetet, attraktionskraft etc. Teman bestäms utifrån 
intresse och det faktiska behovet hos kommunerna. 

• En digital lärplattform ska tas fram som grund för erfarenhetsutbyten, lärande och för 
att komma med inspel till de återkommande seminarierna. 

• Det område som Bergslagsakadernin först ska starta upp med är "Mångfald som 
tillväxtmotor". Området har bedömts vara strategiskt viktigt utifrån den demografiska 
utvecklingen i Bergslagens kommuner samt de utmaningar och möjligheter som 
flertalet av kommunerna står inför. 
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Plan fdr det fortsatta utvecklingsarbetet 

Förstudien har konstaterat att det finns ett behov av Bergslagsakademin. Avsikten är att arbeta 
för en projektfinansiering av verksamheten under tre år. För att komma vidare har styrgruppen 
kommit fram till att det fortsatta arbetet ska ske i två steg, enligt nedan. 
Steg 1 innefattar lliljande delar. 

• Fortsatt arbete med att hitta lämplig finansiering för ett genomförandeprojekt. 

• Undersöka möjligheterna till gemensamma insatser med Länsstyrelsen Dalarnas 
projekt "Vägen in" och motsvarande satsningar i Västmanland, örebro, Värmland och 
Gävleborgs län. 

• Undersöka former för samverkan i syfte att sprida framgångsrika modeller, 
erfarenhetsutbyte och resultat mellan de fem bergslagslänen. 

• Närmare studera lämplig digital lärandeplattform tillsammans med kommunernas IT
ansvariga. 

• Bilda tvärkommunala arbetsgrupper kring exempelvis temaområdena mångfald och 
tillväxt, ungdomar och tillväxt, attraktionskraft och tillgänglighet. 

• Utarbeta ansökan om medel inom ramen för adekvat EU-program såsom exempelvis 
socialfonden, regionala utvecklingsfonden alternativt annan regional eller nationell 
finansiär. 

• Genomföra ett seminarium under år 2016. 

Arbetet bedöms pågå under 2016 och kostnaderna beräknas uppgå till totalt 300 000 kr i 
kontanter. 
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Finansiering 

10 000 kr/kommun i kontanter och 10 000 kr/kommun i form av arbetade timmar, beräknat på 
att tio kommuner medverkar i projektet. 
Regioner/länsstyrelser 200 000 kr. 

Ste 2 

Genomförande av ett externt finansierat projekt under tre år. Projektet bedöms omfatta ca 1,5 
miljoner kronor per år :för projektledare, digital plattform, ett årligt större lärseminarium samt 
pilotprojekt :för att testa metoder och administration. 

Primär målgrupp är tjänstemän i kommunerna som arbetar med integration, jämställdhet, 
tillväxt- och näringslivsutveckling, folkhälsa, hållbar utveckling och tillgänglighet. 
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