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 tjänstepersoner
verksamma i Bergslagens regioner och kommuner, näringsliv och akademi.

Datum: 10 november
Tid: 09.45 - 15.00 (Registreringen öppnar klockan 09.15)
Plats: Lindesbergs Arena, Nyborgsgatan 1
Moderator: Åsa Eriksson, riksdagsledamot
Arrangör: Bergslagsakademin

I Bergslagsakademin medverkar Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg,
Lindesberg, Filipstad och Storfors kommuner. Projektägare är
Intresseföreningen Bergslaget.

PROGRAM
09.15 REGISTRERING OCH MORGONKAFFE
Välkommen till Bergslagen2030!
Irja Gustavsson, kommunalråd Lindesbergs kommun
Inga-Britt Kronnäs, ordförande Intresseföreningen Bergslaget
Information från Agenda 2030-delegationen
Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges
genomförande av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. I
utredningsuppdraget har delegationen b.la. i uppdrag att föreslå en övergripande
handlingsplan till regeringen och förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med
olika samhällsaktörer. Susanna Norberg som arbetar på kansliet för Agenda 2030
berättar om det förslag som man nu lämnat till regeringen samt hur man kommer att
arbeta vidare fram till uppdragets slut i mars 2019.

Susanna Norberg, Agenda 2030-delegationen
Hur hållbart är Bergslagen?
Tillväxtverket har tillsammans med Reglab utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar
utveckling och livskvalitet i svenska regioner. BRP+ är ett system som på ett
sammanhållet sätt mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Johanna Giorgi som är specialist på hållbarhetsfrågor på Tillväxtverket kommer att
berätta mer om BRP+, samt ta tempen på Bergslagen och titta på vilka utmaningar och
möjligheter som finns kring hållbarhetsfrågorna i regionen.

Johanna Giorgi, Tillväxtverket

Hur kan vi skapa en gemensam plattform kring hållbarhet?
Bergslagens regioner, kommuner och näringsliv vill idag utveckla sitt
hållbarhetsarbete. Men vad innebär egentligen de globala målen och hur kan de
konkretiseras och skapa möjligheter även på den lokala och regionala nivån? Malin
Thorsén, grundare till företaget Bright Planet AB, ger goda exempel på en mer socialt
hållbar samhällsutveckling. Vad omfattar hållbarhetsbegreppet och varför är det
relevant att arbeta med?

Malin Thorsén, Bright Planet AB
En socialt hållbar arbetsmarknad - hur säkrar man kompetensdriven tillväxt i
Bergslagen?
Initiativen från regeringen har varit många under åren; olika skräddarsydda stöd till
företag från Arbetsförmedlingen om man är beredd att ta emot nyanlända till sitt
företag. Även om initiativen kring att introducera nyanlända på den svenska
arbetsmarknaden haft ett gott underliggande syfte, är det sällan stöden funkar som de
är tänkta. Men det finns modeller värda att sprida. Patricia Kempff, chef för
Public Affairs på ABB (tidigare Swedbank) berättar hur deras arbete med
kompetensdriven integration på en svår arbetsmarknad kan öppna upp både
goodwill och hållbar tillväxt för företag och regioner.

Patricia Kempff, ABB
12.00 LUNCH
Partnerskap för sociala innovationer
Vad är sociala innovationer? Varför behövs sociala innovationer idag? Vilka områden
inom sociala innovationer är mest aktuella att arbeta med? Anders Bro,
utvecklingsledare på Region Örebro län, berättar om Partnerskap för sociala
innovationer som består av idéburna organisationer, offentlig verksamhet, universitet
och representanter för näringsliv som tillsammans arbetar för en framtida
samhällsutveckling i Örebro län. Syftet med partnerskapet är att ge stöd och
rådgivning i framväxten av sociala innovationer.

Anders Bro, Region Örebro län

Vad kan Bergslagen lära sig av Skåne i form av hållbarhetsarbete i nätverk?
TEM utvecklar hållbarhetsarbetet i både privata företag och offentliga verksamheter.
Med lång erfarenhet, egen bred akademisk kompetens och strategiska
samarbetspartners erbjuder TEM en rad kundanpassade tjänster till företag och andra
verksamheter som strävar mot förbättrad hållbarhetsprestanda. Marie Pettersson,
chef för stiftelsen TEM berättar om hur de arbetar med hållbarhet genom exempelvis
nätverket CRS Skåne. TEM är sedan över 30 år ledande aktör i södra Sverige inom
hållbarhetsområdet, och nätverket CRS Skåne består av ca 100 företag och
organisationer.

Marie Pettersson, TEM
Panelsamtal: Hur kan vi gemensamt utveckla arbetet för social hållbarhet i Bergslagen?
Bergslagens näringsliv, lärosäten och offentliga sektor diskuterar kring social
hållbarhet och hur man kan samverka mer för att med gemensamma krafter skapa
bättre livsförutsättningar och livskvalitet i Bergslagen. Tillsammans försöker vi att hitta
innovativa och kreativa lösningar för att i samverkan skapa en långsiktig hållbar
utveckling.
Panel:
Mats Lundmark, Örebro Universitet
Elin Vimefall, Örebro Universitet
Tomas Axelson, Högskolan Dalarna
Eva von Wernstedt, ABF
Mia Glaad, Linde Maskin
Patricia Kempff, ABB
Erbjudande Bergslagsakademin
Bergslagsakademin är ett samverkansforum för aktuella framtidsfrågor i Bergslagen.
Intresseföreningen Bergslaget samlar aktörer från både offentlig verksamhet, akademi
och näringsliv som vill bidra till att hitta lösningar på framtida utmaningar genom
tillväxtskapande aktiviteter i Bergslagen. Bergslagsakademin ska vara ett forum för
samtal och samverkan mellan näringslivet, akademin och övriga samhället för
medlemmarna aktuella utvecklingsfrågor med tydligt framtidsfokus. Fler erbjuds här
att gå med i nätverket som ska bidra till Bergslagens attraktivitet och tillväxt.
15.00 FIKA OCH AVSLUTNING

ANMÄLAN

Målgruppen för seminariet är politiker i kommun-och regionledningar, tjänstepersoner
i ledande befattning (kommunchef, näringslivschef, utvecklingschef), du som arbetar
med hållbarhetsfrågor samt representanter från näringslivet.
Konferensen är kostnadsfri. Anmäld som inte deltar under konferensen eller
avanmäler sig efter den 8 november debiteras med 1000 kronor. Vid behov går det
bra att anmäla en ersättare.
Lindesbergs Arena erbjuder flera möjligheter för att passa alla besökare. B.la. en stor
parkering i anslutning till arenan med 180 platser varav 6 parkeringar för personer
med funktionsnedsättning närmast entrén (färdtjänst kan hämta och lämna intill
entrén). Hiss finns tillgänglig och även två RWC. Möjlighet till hörslinga finns.
Anmäl dig till den 10 november via anmälningslänken nedan. Sista anmälningsdag är
den 3 november.
Vid frågor, kontakta:
alma.hanser@bergslaget.se
Anmälningslänk: http://bergslaget.se/bergslagen2030

