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Blekinges Landsbygdsutvecklare
Nr 1:2016 juni
Samtliga länets kommuner har idag en landsbygdsutvecklare anställd. Karlskrona, Ronneby och Karlshamn har heltidsanställda tjänster. Olofström en 25 % tjänst och Sölvesborg en 50 % tjänst. Vi träffas kontinuerligt och försöker samverka i olika projekt.
Vi vill skapa en dialog med företag och föreningar på landsbygden och för 2016 har vi
följande fokusområden.
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Vi har ett gott samarbete med våra kommunbygderåd i länet, som spelar en stor roll i
vårt utvecklingsarbete. Med Länsbygderådet har vi nu öppnat en dialog och tillsammans
med kommunbygderåden ska vi träffas minst två gånger/år för att informera varanda
vad som är på gång och även starta gemensamma projekt och seminarium.

Arbetsförmedlingen on Tour!
Vår tour med Arbetsförmedligen blev ett lyckat koncept som vi kommer att försöka genomföra årligen. Vad har då Arbetsförmedlingen och vi lyckats genomföra. Arbetsförmedlingen
arbetar med att förbättra relationerna med Blekinges arbetsgivare och kommer att skapa
direkta arbetsgivarresurser på samtliga orter. Det innebär att företagaren får en resurs som
stöd för företaget i alla frågor. Många av deltagarna efterlyste utbildningar och vi har inlett en diskussion med Länsstyrelsen om att starta upp utbildningen säkrare arbetsgivare.
Tillväxtverkets undersökning visar att tre av fyra företagare med mellan 1-49 anställda vill
växa. Antingen genom att öka sin omsättning eller genom att anställa fler. Företagen som vi
träffade under AF on tour fick frågan vad de ansåg vara det största hindret för att anställa.
Svaren blev flera men det som de flesta ansåg var ekonomiska resurser och kostnader, brist
på information, hitta rätt kompetens, tidsbrist, administration, arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, handledning och kommunikationer (kollektivtrafik). Över hälften av landets
småföretag använder aldrig Arbetsförmedlingen. AF on tour upplevdes som ett mycket positivt initiativ och vid varje kommunträff framkom att detta var något man önskade skulle
återkomma regelbundet. Företagen ville också ha en kontaktperson från Arbetsförmedlingen, flexibilitet och engagemang, bättre matchning, återkoppling och uppföljning, fler
arbetsplatsbesök och handledarstöd.

Blekinge Hästmässa 18 juni

Hästmässa
Blekinge
18 juni 2016

2013 genomfördes en förstudie i Karlshamns kommun med syfte
att öka kunskapen om hästnäringens betydelse för kommunen
och skapa bättre förutsättningar för företagandet inom hästnäringen. Det som framkom där var bland annat behovet av en bra
plattform och möjlighet att marknadsföra sig och sin verksamhet. 2015 startades projektet Hästnäringen i Blekinge län där nu
samtliga länets kommuner tar ett krafttag om hästnäringen. Läs
mer om projektet på hemsidan www.hnib.se
VÄLKOMMEN!

Hej!
Här kommer vårt första nyhetsbrev som riktar sig till er företagare och föreningar på landsbygden.
Vi kommer att informera om
sånt som rör landsbyden.
Vårt mål är att skicka ut
Nyhetsbrevet fyra gånger per år.
Vi hoppas att vårt nyhetsbrev
blir uppskattat och att vi också
får tips om vilka frågor ni tycker
att vi ska jobba med.
Våra kontaktuppgifter
Karlskrona kommun
Ann-Marie Nordström
0455-30 30 52
ann-marie.nordstrom@
karlskrona.se
Ronneby kommun
Ebon Kaisajuntti
0457-61 83 52
ebon.kaisajuntti@ronneby.se
Karlshamns kommun
Marianne Westerberg
073-357 63 09
marianne.westerberg@
karlshamn.se
Olofströms kommun
Annika Blissing
0454-93102
annika.k.blissing@olofstrom.se
Sölvesborgs kommun
Anette Ingemansson
0456-816120
anette.ingemansson@solvesborg.se

Du hittar oss på Facebook

Landsbygdsutvecklarna Blekinge.
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Sydostleden invigs
Lördagen den 18 juni

sker en allmän invigning av Sydostleden
Projektet har drivits av Region Kronoberg i
samarbete med Region Blekinge, Region Skåne,
Trafikverket, Region Syd och kommunerna VäxjöTingsryd-Karlshamn-Olofström-SölvesborgBromölla-Kristianstad-Tomelilla och Simrishamn.

Karlshamn Barnens matland
Under april månad genomfördes ett odlingsprojekt med Karlshamns
kommun, förskolorna i Hällaryd, Svängsta och Ringamåla samt
Miljö Linné som innebar att vi tillsammans startade upp odlingar
som sedan ska mynna ut till skördefester på förskolorna där man
tillsammans agar mat av det man odlat. Alla barnen hjälpte till vid
uppstarten med att skotta jord i pallkragar, så olika sorters grönsaker,
sätta lök, vitlök potatis med mera. Det blev mycket lyckade dagar och
barnen deltog med all sin kraft.

Parlamentariskt dialogmöte 2 maj
Kommittén har i uppdrag att ta fram en sammanhåll
ande politik gällande långsiktig utvecklingen för Sveriges
landsbygder. Vi framförde att staten måste ta sitt ansvar
vad det gäller infrastruktur som bland annat bredband,
postgång, kollektivtrafik och bra vägar.
Om vi ska ha en sammanhållande politik måste det bli
enklare regelverk och samstämmigt. Målkonflikterna
måste bort, det vill säga, att man måste se till helheten
och inte i stuprörstänk.

Barnen från Svängsta bakar bröd

Barnen från Ringamåla skottar jord

Landsbygdsforum 2016 i Karlskrona kommun

Det måste också bli en gemensam definition om vad
som räknas till landsbygd. Vi såg ett problem med plan
och bygglagen. Det måste bli lättare att få bygga och det
är ett problem att bankerna inte alltid är villiga att låna
ut pengar. Lantbrukens överlevnad måste prioriteras,
idag läggs gårdar ner och importen ökar. Sysselsättningen och kompetensförsörjningen måste få fokus.
Vi behöver ändra attityderna till de ungdomar som valt
att stanna kvar och lyfta dem. Staten och kommunerna
måste våga decentralisera verksamheter till de mindre
orterna.

Den 16 maj på kvällen anordnade Karlskrona kommun ett landsbygdsforum i Allhallen i Holmsjö på temat ”LIS –Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”.
Landsbygden är, tillsammans med skärgården, viktiga tillgångar för
att attrahera såväl boende, näringsliv som besökare. Den sjörika
skogsbygden erbjuder många potentiella platser för bebyggelse.
Karlskrona kommun ser positivt på etablering i landsbygd vilket
gynnar serviceutbud och gör att natur- och kulturmiljön kan bevaras
och utvecklas.Vid landsbygdsforumet presenterades det pågående
LIS-projekt och vad den pågående naturvärdesinventeringen kommit
fram till hittills. Efter en kort bensträckare fick vi nöjet att lyssna på
professor Urban Emanuelsson om vad som är naturvärden och varför
vi behöver skydda dessa.
Mer information hittar du på www.karlskrona.se/lis

Blekinge Arkipelag

Landsbygdsriksdag på Gotland 27–29 maj 2016

Under 2015 har den ideella föreningen Blekinge Arkipelag genomfört en förstudie som undersökt förutsättningarna att utveckla en arkipelagrutt. Rutten är tänkt som
ett nätverk av hållbara leder och resmöjligheter längs
kusten och skärgården inom Bisofärområde Blekinge
Arkipelag. Området omfattar de kustnära delarna av
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. Ett sådant nätverk
av leder skulle tillgängliggöra området och dess unika
natur- och kulturmiljöer för såväl Blekingebor som besökare. Nu har en ansökan för ett genomförandeprojekt
lämnats in till Tillväxtverket och SydostLeader för beslut
innan sommaren.

Fyra av länets landsbygdsutvecklare hade möjligheten att delta i landsbygdsriksdagen på Gotland som hade temat ”För ett land i balans”.
Landsbygdsriksdagen är en mötesplats för byarörelsen, medlemsorganisationer i Hela Sverige ska leva, internationella gäster, myndigheter,
samarbetspartners, press, politiker och landsbygdsintresserade. Det är
som ett mini-Almedalen där alla du behöver träffa är samlade på en
och samma plats under några korta dagar. Vi deltog i utflykter, paneldebatter, seminarier och mycket kontaktskapande arbete. Dagarna på
Gotland gav många idéer, uppslag och kontakter. Vi fick möjlighet att
diskutera gemensamma projektidéer för länets landsbygdsutveckling.
Sammanfattningsvis var Landsbygdsriksdagen intensiv, men otroligt
roligt och givande. 2018 står Örnsköldsvik i Västernorrland värd för
landsbygdsriksdagen. Vi hoppas då att vi får sällskap av fler representanter från föreningslivet och gärna våra landsbygdspolitiker.

Läsa mer om Blekinge Arkipelag på deras
hemsida www.blekingearkipelag.se

”Det är en glob jag trampar med min fot.
Vad är centralt på ytan av ett klot?
Jag väljer Pjätteryd till världens mitt.
Det står mig fritt.”
Alf Henriksson

Nu fokuserar Arbetsförmedlingen ännu mer på arbetsgivarnas behov
och önskemål.
Fler arbetsförmedlare som jobbar enbart med arbetsgivare, enklare kontaktvägar och stöd
till flexiblare rekryteringar ska förenkla för Blekinges arbetsgivare.
Ett särskilt arbetsgivarlag som till en början omfattar nio arbetsförmedlare och fyra kundresurser innebär utökad service.
För att företagen ska kunna växa krävs personal med rätt kompetens. Samtidigt är det brist
inom många yrken och då konkurrerar Blekinges arbetsgivare med resten av landet.
Flexiblare lösningar ökar också möjligheten till arbete för personer som behöver mer stöd.
Om en arbetsgivare väljer att vidareutbilda en person på företaget kan till exempel en arbetssökande gå in på den tjänst som blir ledig.
Idag finns samarbete med Företagarna, andra företagarorganisationer och kommunernas
näringslivsenheter som ska utvecklas ytterligare. I flera kommuner finns arbetsmarknadsråd med representanter för Arbetsförmedlingen, kommun, näringsliv och politiken.
Arbetsförmedlingen har de senaste åren satsat allt mer på arbetsgivarna. Samtidigt utvecklas digitala tjänster för att underlätta för både arbetssökande och arbetsgivare genom en
utökad och lättillgänglig självservice.

Arbetsgivarlaget på Arbetsförmedlingen för Blekinge län
Sölvesborgs och Olofströms kommun
Kristina Severin Rajala (Arbetsförmedlingen Sölvesborg) tel. 010-487 34 48
Karlshamns kommun
Emil Johansson (Arbetsförmedlingen Karlshamn) tel. 010-487 34 47
Ronneby kommun
Anna-Katrine Linder (Arbetsförmedlingen Ronneby) tel. 010-488 52 08
Marie-Louise Mahrle (Arbetsförmedlingen Ronneby) tel. 010-488 69 27
Karlskrona kommun
Per Bengtsson (Arbetsförmedlingen Karlskrona) tel. 010-486 84 25
Tove Mantzakanis (Arbetsförmedlingen Karlskrona) tel. 010-488 05 13
Elin Aminoff (Arbetsförmedlingen Karlskrona) tel. 010-488 76 54
Stefan Alvemo (Jobbsökare för Blekinge län) tel. 010-488 47 18

