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Inledning 
De regionala tillväxtmedlen är ett anslag från regeringen via Näringsdepartementet och 

Tillväxtverket. Regionala tillväxtmedel finansierar initiativ som bidrar till stärkt regional 

utveckling. I Blekinge ska de regionala tillväxtmedlen bidra till genomförandet av Blekinges 

regionala utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge1.  

 

I februari 2022 beslutade Regionfullmäktige i Region Blekinge att anta en ny regional 

utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge. Visionen för Blekinges regionala utvecklingsstrategi, 

Växtplats Blekinge är att fler människor lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. En god och 

trygg uppväxt- och livsmiljö tillsammans med öppenhet för nya idéer och innovationer ger 

kraft till hållbar tillväxt, utveckling och livskvalitet. Blekinge är en plats där både människor 

och företag växer. Samtidigt som de regionala tillväxtmedlen bidrar till Blekinges utveckling är 

de också ett viktigt verktyg för Näringsdepartementet för att genomföra Sveriges regionala 

tillväxtpolitik. Sveriges regionala tillväxtpolitik beskrivs i den nationella strategin för regional 

tillväxt och attraktionskraft 2015–20202. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den 

regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla 

delar av landet. 

 

Det totala anslaget för Region Blekinge 2022, är 40,7 mkr i utbetalningsram. Per augusti, 2022 

har projektmedel motsvarande 22,6 mkr beviljats och 2,3 mkr av de regionala tillväxtmedlen 

har beviljats till företagsstöd.  

 

Denna rapport är en sammanställning av beviljade och avslutade projekt och företagsstöd som 

beviljats regionala tillväxtmedel. Rapporten tas fram två gånger per år, som bilaga till Region 

Blekinges delårsbokslut samt årsbokslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Regional utvecklingsstrategi_ Växtplats Blekinge_fullversion.pdf (regionblekinge.se) 

2 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och sttraktionskraft 2015–2020 (regeringen.se) 

https://regionblekinge.se/download/18.62e4ef9517f448628855a5d/1646232448604/Regional%20utvecklingsstrategi_%20V%C3%A4xtplats%20Blekinge_fullversion.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
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Växtplats Blekinge – Blekinges regionala 
utvecklingsstrategi 
Växtplats Blekinge består av fyra utvecklingsområden hållbar samhällsplanering, hög 

livskvalitet, god kompetensförsörjning samt växande näringsliv som tillsammans bidrar till att 

Blekinge utvecklas till det önskade läget. Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet i Blekinge 

har fyra förhållningssätt arbetats fram. Dessa ska genomsyra strategin och beaktas i alla 

framtida prioriteringar för att uppnå en hållbar tillväxt och utveckling i regionen för både 

människor och företag.  

 

Strategins fyra förhållningssätt är:  

• Hållbar tillväxt och utveckling  

• Folkhälsa 

• Strategiska noder för samplanering  

• Digital omställning  

 

 

 

Hållbar tillväxt och utveckling 

Tillväxt och utveckling är centrala delar i den regionala utvecklingsstrategin. Tillväxten ska 

ske på ett hållbart sätt och med hänsyn till hållbarhetens olika dimensioner. Alla tre 

dimensionerna ger förutsättningar för att människor ska kunna få en hög livskvalitet. 

Utvecklingen måste utgå från barnets rättigheter och ta hänsyn till framtida generationers 

möjligheter till hög livskvalitet. Förhållningssättet är ett stöd för att styra mot hållbar tillväxt 

och utveckling och består av fyra delar. Samtliga delar måste beaktas. De baseras på Agenda 

20303 och metodik för strategisk hållbar utveckling4 

Folkhälsa 

Hälsan är grunden för utveckling och tillväxt och är en förutsättning för Blekinges 

attraktivitet. Allt regionalt utvecklingsarbete ska utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt. 

Det innebär att öka människors möjlighet till inflytande över sin hälsa och möjligheter till att 

 

3 De globala målen för hållbar utveckling beslutades av världens ledare på FN toppmöte 2015. Agenda 2030 består av 17 mål 

och 169 delmål 

4 Metodik för strategisk hållbar utveckling inkluderar en vetenskapligt grundad definition av ekologisk och social hållbarhet 

samt processtöd för strategiskt samarbete för att uppfylla den och där ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning Broman, 

G.I., Robèrt K.-H., 2017. A framework for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production 140:1 
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förbättra den och därmed leva ett aktivt liv med tro på sin egen förmåga för att uppnå hög 

livskvalitet och välbefinnande. 

Strategiska noder för samplanering 

Förhållningssättet bidrar med ett geografiskt och funktionellt perspektiv i det regionala 

utvecklingsarbetet. Strategins vägledande roll för den efterföljande fysiska planeringen, 

exempelvis de kommunala översiktsplanerna, stärks. Strategiska noder synliggör både 

befintliga strukturer i Blekinge och identifierar platser, både i städer och på landsbygd, som 

ur ett regionalt och funktionellt perspektiv är strategiskt viktiga. Platserna är viktiga för de 

egenskaper de har, utvecklingspotentialen eller platsernas geografiska läge. 

Digital omställning 

Den digitala omställningen påverkar hur samhället utvecklas och hur vi lever våra liv och hur 

vi driver våra företag och organisationer. Digital omställning är ett medel som hjälper oss att 

lösa behov och kan bidra till hållbar utveckling. För att den ska bli en möjliggörare för 

Blekinges utveckling behöver vi förhålla oss till den digitala omställningen i allt 

utvecklingsarbete. Alla invånare och aktörer i Blekinge ska vara delaktiga i omställningen och 

omfattas av ökad tillgång till digitala tjänster, digital kompetens och digital utveckling. 
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Projektportföljen 2022 
Med projektportfölj i detta sammanhang menar vi samtliga pågående projekt som beviljats 

regionala tillväxtmedel av Region Blekinge. Projektportföljens sammansättning förändras 

hela tiden i takt med att projekt beviljas och avslutas.  

Projektportföljen beskrivs utifrån 

5 

Antal projekt och finansiering 

För att genomföra utvecklingsinsatser och särskilda satsningar krävs ofta projekt med 

finansiering från externa nationella och internationella aktörer. Den 31 augusti 2022 pågick 

totalt 54 projekt finansierade med regionala tillväxtmedel 1:1, dessa projekt kan delas in i tre 

olika kategorier av projekt.  

Regionala tillväxtmedel 1:1 

• Regionala tillväxtmedel 1:1 är enda externa projektfinansiering utöver projektparternas 

medfinansiering. 

Regionala tillväxtmedel 1:1 och nationella program  

• Regionala tillväxtmedel 1:1 är medfinansiering till projekt med ytterligare extern 

finansiering från nationella program och statliga anslag exempelvis Energimyndigheten, 

Kulturrådet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova med flera. 

Regionala tillväxtmedel 1:1 och EU-program 

• Regionala tillväxtmedel 1:1 är medfinansiering till projekt med ytterligare finansiering 

från EU:s regionala program exempelvis regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge, 

södra Östersjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Interregion Europa. 

 

 

 

 

5 Regional utvecklingsstrategi_ Växtplats Blekinge_fullversion.pdf (regionblekinge.se) 

Antal projekt och finansiering

Uppväxling av medel

Projektägare

Fördelning per kommun

Fördelning mellan Blekingestrategins insatsområden         

https://regionblekinge.se/download/18.62e4ef9517f448628855a5d/1646232448604/Regional%20utvecklingsstrategi_%20V%C3%A4xtplats%20Blekinge_fullversion.pdf
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I en jämförelse med samma tidpunkt 2021 så har antal pågående projekt 2022 minskat med 12 

stycken. Fördelningen över typ av finansiering är ungefär densamma som 2021. Däremot ser 

vi att projektomslutningen av de projekt som finansieras med medel från EU-program i snitt 

större än övriga projekt.  

 

Diagrammet nedan visar fördelningen av antalet pågående projekt och fördelning av 

finansiering inom respektive finansieringstyp per augusti 2022:  

 

 

Uppväxling av medel 

De regionala tillväxtmedlen är ett viktigt ekonomiskt verktyg för att skapa utveckling, tillväxt 

och sysselsättning i Blekinge. Medlen växlas upp i hög utsträckning med medel från andra 

finansiärer som regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge, Interregionala programmen och 

nationella finansiärer. Regionala tillväxtmedel ett viktigt verktyg för att driva långsiktiga 

strategiska satsningar som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Per 

augusti 2022 har beviljade medel för pågående projekt växlats upp 3,2 gånger. Projektägare är 

beviljade regionala tillväxtmedel med 89 mkr och medfinansieras av andra aktörer med 193,8 

mkr vilket innebär en omslutning på totalt 282,8 mkr. Uppväxlingsgraden är ett mått på hur 

mycket Region Blekinge växlar upp per beviljad/satsad ”regionala tillväxtmedel-krona”. Vid 

samma tidpunkt 2021 var uppväxlings-graden 3,1 gånger, projekten hade då en total 

omslutning på 330,9 mkr och Region Blekinge hade då beslutat om 106,4 mkr i regionala 

tillväxtmedel 1:1. 

  

28st

9st

17st

42 mkr

9 mkr

38mkr

Regionala tillväxtmedel 1:1

Regionala tillväxtmedel 1:1 och
nationella program

Regionala tillväxtmedel 1:1 och
EU-program
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Projektägare 

Per augusti 2022 pågick 54 projekt i Blekinge med beviljade regionala tillväxtmedel. Projekten 

drivs av totalt 32 olika organisationer/projektägare och de kan delas upp i sex kategorier, 

region, kommun, högskola, innovationsaktörer, företagsfrämjande org., övriga organisationer 

till exempel ideella organisationer och ekonomiska föreningar. Vid en jämförelse med fjolåret 

ser vi att projekt tillhörande övriga organisationer endast minskat med 1 projekt medan projekt 

tillhörande region har minskat med 6 projekt, kommun, innovationsaktörer och företags-

främjande organisationer med två projekt vardera och högskola med 1 projekt. 

 

Diagrammet nedan visar antal pågående projekt som bedrivs inom respektive kategori av 

projektägare per augusti 2022 
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Fördelning per kommun 

Utifrån den geografiska fördelningen av anslaget går merparten av beviljade medel till 

Karlskrona. Detta beror till stor del på att flera regionala utvecklingsaktörer har sitt säte i 

Karlskrona kommun, exempelvis Almi, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Blekinge 

Business Inkubator (BBI), Blue Science Park och Region Blekinge, aktörer som har uppdraget 

att verka i hela regionen. För att anslaget ska få ett positivt genomslag i hela regionen så 

uppmanas projekten att vara regionalt förankrade och ske i en bred samverkan vad gäller 

planering, genomförande och finansiering. Per augusti 2022 är större delen av pågående 

projekt samverkanssatsningar som berör hela Blekinge. 

I en jämförelse mellan åren 2021 och 2022 under samma period så har antal projekt över lag 

minskat i nästan alla Blekinges kommuner och för övriga aktörer. Däremot så har antalet 

projekt ökat från 0 till 2 projekt i Ronneby. 

 

Diagrammet nedan visar fördelning av pågående projekt per kommun per augusti 2022. 

 

 

*avser projekt vars projektägare har sitt säte utanför Blekinge men projektet bedrivs i Blekinge. 
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Växtplats Blekinges strategiska område 
De regionala tillväxtmedlen ska finansiera projekt och företagsstöd som bidrar till genom-

förandet av Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge6. Blekinges utvecklings-

strategi ska leda till att fler ska vilja leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Blekinge ska vara en 

växtplats för människor, företag och hållbara lösningar. För att nå Blekinges önskade läge är 

strategin uppdelad i två strategiska områden, I Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer och 

I Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning. Respektive 

område består i sin tur av två utvecklingsområden med prioriteringar för regionen fram till år 

2030. Varje strategiskt område har mål, delmål och prioriteringar som syftar till att förflytta 

Blekinge och bidrar till nationella, europeiska och globala åtaganden för hållbar utveckling. 

Områdena påverkar och är beroende av varandra. 

 

 

 

 

6 Regional utvecklingsstrategi_ Växtplats Blekinge_fullversion.pdf (regionblekinge.se) 

https://regionblekinge.se/download/18.62e4ef9517f448628855a5d/1646232448604/Regional%20utvecklingsstrategi_%20V%C3%A4xtplats%20Blekinge_fullversion.pdf
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Fördelning mellan Blekingestrategins strategiska områden 

De regionala tillväxtmedlen ska finansiera projekt som bidrar till genomförandet av Blekinges 

regionala utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge 7 . För att få en överblick hur regionala 

tillväxtmedel fördelas är det intressant att se hur projektportföljen är uppdelad mellan de två 

strategiska områdena; I Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer och I Blekinge utvecklar vi 

ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning, och vidare i de underliggande 

utvecklingsområde, mål och delmål. Nedan kan vi se inom vilka strategiska område och mål 

som projekten är beslutade inom. I aktuell projektportfölj finns varje strategiskt område 

representerat men då det ännu inte beslutats om projekt inom varje mål, i den nya regionala 

utvecklingsstratginen, så finns alla mål inte med i samanställningen. 

 

Diagrammet nedan visar fördelningen av pågående projekt i antal för respektive strategiskt 

område per augusti 2022. 

 

 

 

 

7 Regional utvecklingsstrategi_ Växtplats Blekinge_fullversion.pdf (regionblekinge.se) 

https://regionblekinge.se/download/18.62e4ef9517f448628855a5d/1646232448604/Regional%20utvecklingsstrategi_%20V%C3%A4xtplats%20Blekinge_fullversion.pdf
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Diagrammet nedan visar fördelningen av pågående projekt i kronor för respektive strategiskt 

område per augusti 2022. 
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Företagsstöd 2022 
Till och med den 31 augusti 2022 har Region Blekinge beslutat om totalt 48 företagsstöd till 

en summa av 4,2 mkr varav 37 företagsstöd från regionala tillväxtmedel med en summa av 2,3 

mkr. Företagen som beviljats stöd gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa 

78 nya arbetstillfällen vilket innebär att Region Blekinge i snitt satsat 54 tkr per nytt 

arbetstillfälle. 

Företagsstöd beskrivs utifrån 

8 

Beviljade företagsstöd per augusti 2022 

Regionala tillväxtmedel 1:1 

Konsulttjänster  

Stöd till konsulttjänster för företag som vill anlita en extern konsult för produktutveckling och 

innovation, digitalisering, energieffektivisering, utveckling mot nya marknader, affärs-och 

organisationsutveckling, certifiering eller marknadsföring. Under 2022 har 14 stöd till 

konsulttjänst beslutats med 1,2 mkr. Stöd har beviljats företag inom vitt skilda branscher. 

Företagen gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa 30 nya arbetstillfällen.  

Stöd till mässkostnader 

Företag kan söka stöd för ett första deltagande på en mässa. Under 2022 har ett stöd till mäss-

kostnader beviljats med 20 tkr.  

Nystartade företag - mikrobidrag 

Nystartade företag (max 3 år) kan ansöka om mikrobidrag för investeringar i maskiner, 

inventarier, marknadsföring med mera. Under 2022 har 14 stöd beviljats på totalt 0,3 mkr. 

Företagen bedriver verksamheter inom bland annat turism, tillverkning och diverse 

 

8Regional utvecklingsstrategi_ Växtplats Blekinge_fullversion.pdf (regionblekinge.se)  

Beviljade företagsstöd

Uppväxling av medel

Fördelning per kommun

Fördelning mellan Blekingestrategins insatsområden

Enkät 2022

https://regionblekinge.se/download/18.62e4ef9517f448628855a5d/1646232448604/Regional%20utvecklingsstrategi_%20V%C3%A4xtplats%20Blekinge_fullversion.pdf
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tjänstesektorer. Företagen gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa 16 nya 

arbetstillfällen. 

Företag i landsbygds- och glesbygdsområden – särskilt investeringsstöd 

Företag i landsbygds- och glesbygdsområden kan söka särskilt investeringsstöd för 

investeringar i byggnader, maskiner, inventarier och anläggningar. Landsbygd är områden som 

finns utanför tätorter med mer än 3 000 invånare, glesbygd är öar utan fast landförbindelse 

och med bofast befolkning, Aspö undantaget. Under 2022 har fyra företag beviljat stöd på 

totalt 0,7 mkr. Stöden har gått till branscher som tillverkning, turism och tjänstesektorn. 

Företagen gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa 4 nya arbetstillfällen. 

Stöd till kommersiell service 

Region Blekinge främjar serviceutvecklingen på landsbygden genom bland annat stöd till 

kommersiell service. Arbetet bedrivs i enlighet med ”Regionalt serviceprogram för Blekinge 

län 2014–2022” och den handlingsplan som är kopplad till programmet. Stöd till kommersiell 

service kan beviljas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag. 

Under 2022 har tre kommuner beviljats hemsändningsbidrag med totalt 0,2 mkr samt ett 

företag som beviljats ett servicebidrag på 0,1 mkr. 
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Uppväxling av medel 

Uppväxlingsgraden är ett mått på hur mycket Region Blekinge växlar upp per beviljad/satsad 

”regionala tillväxtmedel-krona”. Företagsstöden växlas upp med medel från stödmottagaren i 

form av exempelvis egen finansiering eller lån. I detta beräkningsunderlag ingår inte stöd till 

kommersiell service. Företagen har beviljats företagsstöd med 2,3 mkr som har 

medfinansierats med 6,1 mkr vilket blir en omslutning på totalt 8,4 mkr. Per augusti 2022 har 

beviljade företagsstöd växlats upp 3,7 gånger. 

 

Fördelning per kommun 

Vi kan se en fortsatt trend att de företag som söker företagsstöd kommer i större omfattning 

från Karlskrona och Karlshamn, detta trots breda informationskampanjer. Antal beviljade stöd 

har minskat i jämförelse med samma tidpunkt 2021, vilket kan vara en effekt av pandemin. 

 

Diagrammet nedan visar fördelningen av antal beviljade företagsstöd per kommun och år 

2021 – 2022 
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Fördelning mellan Blekingestrategins strategiska områden 

Företagsstöd stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget 

ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses till exempel ökad 

sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn. För att få en 

överblick hur Region Blekinge fördelar beslutade företagsstöd är det intressant att se hur 

beviljade stöd är fördelade. Besluten om stöd till företag hamnar under strategiskt område ”I 

Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning” samt ”I 

Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer”.  

Diagrammet nedan visar fördelningen av beviljade företagsstöd i antal för respektive 

strategiskt område per augusti 2022 

 

Diagrammet nedan visar fördelningen av beviljade företagsstöd i kronor för respektive 

strategiskt område per augusti 2022 
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Medel utöver Regionala tillväxtmedel 1:1  

Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 

Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen har beviljats till en butik med 

0,2 mkr. Stödet är ett driftstöd för att trygga servicen på orten och omkringliggande område. 

 

Medel från EU  

Affärsutvecklingscheckar  

Region Blekinge beviljades 2021 10 mkr, varav 8 mkr till direkta checkar inom projektet 

”Affärsutvecklingscheckar Blekinge” ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, 

insatsområde React-EU. Projektet löper under perioden 2021–2023. Stödet ska gå till insatser 

som stärker små- och medelstora företags förmåga att internationalisera, digitalisera och ställa 

om mot en grön ekonomi. Syftet med stödet är att stärka förutsättningarna för utveckling, 

konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatser ska vara framåtblickande och möjliggöra för 

företagen att komma starkare ur krisen genom att satsa på utveckling, förnyelse, innovation 

och utvecklade affärsmodeller. Per augusti 2022 så har Region Blekinge beviljat 10 

affärsutvecklingscheckar med totalt 1,5 mkr. Företagen gör bedömningen att de genom stöden 

kommer att skapa 28 nya arbetstillfällen. 

 

Enkät 2022 

Uppföljning genom enkät har genomförts under 2022 för de företag som beviljats regionala 

tillväxtmedel och som fått sitt stöd slututbetalt under 2021. De stöd som varit underlag för 

enkäten var mikrobidrag, stöd till konsulttjänst och investeringsstöd, totalt 37stycken. Samtliga 

företag bedriver idag verksamhet.  

Enkäten visar att stöden har haft stor betydelse för företagen. De har bland annat beskrivit att 

man lyckats effektivisera och förbättra interna arbetsflöden och processer, ökat digitaliseringen 

och internationaliseringen. Stöden har även påskyndat och möjliggjort investeringar. Företagen 

har beskrivit att internationaliseringen har ökat och att man har vågat ge sig ut på nya 

marknader. 80% har svarat att stödet haft väsentlig eller avgörande betydelse, vilket är en något 

högre siffra än vid tidigare uppföljningar. 69% säger samtidigt att investeringen inte hade varit 

möjlig utan stöd.  

Stöden har lett till att 35 nya arbetstillfällen skapats vilket innebär att Region Blekinge i snitt 

satsat 97 000 kr per varje nytt arbetstillfälle.  

Av enkäten kan vi utläsa att företagen i jämförelse med tidigare år arbetat något mindre med 

jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Detta som en effekt av pandemin då företagen haft 

stora utmaningar vilket gjort att just dessa områden inte prioriterats.   

Informationen kring stödet hade företagen främst fått via Region Blekinges hemsida, men även 

genom andra företagare och kommunerna/näringslivsbolag. Avslutningsvis ställdes frågor 

kring nöjdhet kring bemötande och hantering ifrån regionen. Företagen upplever ett enkelt 
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förfarande, snabba beslut och återkoppling. Man blir professionellt bemött och känner ett stöd 

och möjlighet till rådgivning under hela processen. Företagen uttrycker en stor tacksamhet och 

uttrycker att man ser ljust på framtiden samtidigt som man ser ett stort utvecklings- och 

investeringsbehov i en snar framtid. 
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Beviljade och avslutade projekt per augusti 2022 
Nedan ser ni en sammanställning över de projekt som beviljats projektmedel och avslutats 

under året till per augusti 2022. Fördelningen visar det utvecklingsområde, mål och delmål 

projekten faller in under enligt regional utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge9. 

 

 

Utvecklingsområde, Hållbar Samhällsplanering   

Mål: Minskad miljö- och klimatpåverkan - Stärkt hållbar energiomställning 

Antal beviljade projekt 2022, 2 stycken  

Beslutade regionala tillväxtmedel 0,4 mkr  

 

SuperEffekt för Blekinge - förstudie (beviljat) 

Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola 

Syfte enligt projektansökan:  Målet för förstudien är att förbereda ett genomförandeprojekt 

som via en pilotanläggning ska kombinera sol el, batterier, vätgasproduktion och maskin-

inlärning till ett lokalt energinav. Arbetet i förstudien bygger på det välförankrade vetenskapliga 

ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD) och dess ABCD-metodik. Vid 

projektperiodens slut ska det finnas en plan för kommande genomförandeprojekt för en 

pilotanläggning som del av ett skalbart koncept för decentraliserade hållbara energinav till 

viktiga samhällsfunktioner. På lång sikt ska förstudien och dess uppföljande genomförande- 

 

 

9 Regional utvecklingsstrategi_ Växtplats Blekinge_fullversion.pdf (regionblekinge.se) 

https://regionblekinge.se/download/18.62e4ef9517f448628855a5d/1646232448604/Regional%20utvecklingsstrategi_%20V%C3%A4xtplats%20Blekinge_fullversion.pdf
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projekt visa vägen till hur energinav kombinerar viktiga komponenter i ett framtida hållbart 

och decentraliserat ekosystem av energitjänster för stadskärnor, logistiknav, hamnar och 

liknande. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 0,8 mkr  

 

BOWE2X medfinansiering (beviljat) 

Projektägare: Energikontor Sydost AB 

Syfte enligt projektansökan: Med en potential på 93 GW installerad effekt (BEMIP) i Östersjön 

är vindkraft till havs en viktig pusselbit i ett grönt regionalt energisystem. Men ett 

transnationellt nätverk inom havsbaserad vindkraft i kombination med vätgas saknas. Detta 

skulle kunna förena lokala och regionala aktörer, projektutvecklare, nätexperter, forskare, 

tillverkare och beslutsfattare. Dessa intressenter behöver både tillgång till kunskap om den 

egna regionen och information från deras expertmotsvarigheter i andra länder för att öka 

förståelsen och förmågan att agera transnationellt.  Projektet svarar på detta behov genom att 

skapa ett nätverk av intressenter samt genom att arrangera sex regionala event. Baserat på 

eventen och med stöd av nätverket avser projektet utforma en strategisk färdplan (Roadmap) 

för vindkraft till havs i kombination med vätgas i Östersjön.  Kick-offen och den avslutande 

konferensen kommer att vara virtuella (on-line), och fyra nationella evenemang (inklusive 

workshops) kommer att hållas i länder där havsbaserad vindkraft i Östersjön förväntas öka; 

Polen, Litauen, Sverige, Tyskland. Eventen kommer att hantera teman som; policy, elnät och 

forskning inom offshorevind- och vätgasprojektutveckling. Färdplanen, byggd från intervjuer 

med experter, kunskap från de nationella evenemangen och resultat från workshops, kommer 

att innehålla en infografisk sammanfattning som ska distribueras till projektets intressenter 

med flera. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 1 mkr  

  



 
 

 

Rapport över beviljade och avslutade projekt och företagsstöd per augusti, 2022                                                                  

Rapporten är en bilaga till Region Blekinges delårsbokslut. 

 Sida 23 
 

 

Mål: Minskad miljö- och klimatpåverkan - Ett ökat hållbart resande 

Antal beviljade projekt 2022, 2 stycken  

Beslutade regionala tillväxtmedel, 0,8 mkr  

Antal avslutade projekt 2022, 2 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 0,7 mkr  

 

Regional cykelplan för Blekinge (beviljat) 

Projektägare: Region Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Projektet syftar till att revidera den regionala cykelplanen för att 

denna ska vara fortsatt aktuell för länet. Planen är ett fördjupande underlag för 

länstransportplanen och de medel som avsätts i denna för just cykelåtgärder. Målet med 

projektet är därmed att få fram en aktualiserad cykelplan som kan fungera som ett 

prioriteringsunderlag för vilka cykelåtgärder som behöver göras i länet.  

Regionala tillväxtmedel: 0,6 mkr 

Projektomslutning: 1,1 mkr 

 

Gång- och cykelväg mellan Guövik och Köpegårda (beviljat) 

Projektägare: Åryds Hembygdsförening 

Syfte enligt projektansökan: Projektets huvudsyfte är att knyta samman bygden och göra 

området mer attraktivt att bo och leva i. Ge barnen inklusive skolbarnen en trafiksäkrare väg 

att ta sig mellan Guövik och Köpegårda i stället för att behöva nyttja den betydligt mer 

trafikerade Gamla Riksvägen. Många andra, långt utanför Årydsbygden, kommer också att ha 

glädje av och vilja nyttja denna natursköna, kustnära gång- och cykelväg. Öka friluftsintresset. 

Nya möjligheter för cykel- och vandringsturismen. Närhet till den planerade våtmarken; 

upplevelse och fågelskådning. Stimulera tillväxt inom turistnäringen, inte minst 

besöksnäringen och vara till gagn för befintliga företag och få nya företag att etablera sig på 

orten. Fler barnfamiljer till ett område leder ofta till fler småföretag. Behålla byns Friskola och 

befintlig kommunal service. Projektet har genom Karlshamns kommuns landsbygds- och 

skärgårdsråd/landsbygdsutvecklare starkt stöd i kommunen. Trepartnerskapet, samverkan 

mellan det ideella föreningslivet, kommunen och det lokala näringslivet, så viktigt för bygden, 

stärks och utvecklas. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 1,7 mkr 

  



 
 

 

Rapport över beviljade och avslutade projekt och företagsstöd per augusti, 2022                                                                  

Rapporten är en bilaga till Region Blekinges delårsbokslut. 

 Sida 24 
 

 

BSR ACCESS (avslutat) 

Projektägare: Region Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Projektet är del av en samarbetsplattform mellan pågående 

transnationella och gränsöverskridande projekt inom Interregionala och andra EU-program. 

Denna typ av plattformar är ett nytt verktyg som tillhandahålls av Interregionala 

Östersjöprogrammet med syftet på att binda ihop och stärka förankringen av resultat 

uppnådda av individuella projekt hos strategiska målgrupper. 

Rapporterat resultat: Projektet har nått en betydligt större målgrupp än beräknat så 

indikatorerna har uppnåtts med god marginal. Dock så har inget nytt nätverk bildats med detta 

så vi ser att våra befintliga nätverk klarar av att ta sig an även frågan om första milens tillträde 

till stomnätet. Representanter från både Baltic Link och East West Transport Corridor har 

medverkat på eventen och är intresserade att driva frågan vidare inom sina respektive nätverk. 

Förutsättningarna har dock förändrats genom Rysslands invasion utav Ukraina vilket haft stor 

påverkan på det östliga godsflödet. Projektets målsättning att hitta metoder föra att knyta de 

perifera regionerna till stomnätet stämmer väl med målen i både tidigare och nuvarande  

regionala utvecklingsstrategin – Minskad miljö och klimatpåverkan. Speciellt prioriteringen –  

Fortsätta utveckla ett hållbart och tillgängligt transportsystem. 

Regionala tillväxtmedel: 0,3 mkr 

Projektomslutning: 1,1 mkr 

 

Förnybar vätgas för transporter i Blekinge - förstudie (avslutat) 

Projektägare: Energikontor Sydost AB 

Syfte enligt projektansökan: Förstudien ska med andra ord kartlägga vätgaskedjans aktörer, 

potentialen för vätgasproduktion och användning men också hur arbetet för hur vätgas ska 

introduceras i Blekinge. 

Rapporterat resultat: Under förstudien har projektet kartlagt vilka aktörer som kan vara en del 

av en framtida vätgaskedja i Blekinge. Därefter har ett urval gjorts av de som vi tror kan bidra 

mest och intervjuat dem för att få en djupare inblick i deras ambition och faktiska möjligheter 

att bidra till utvecklingen av vätgas i Blekinge. Under projektets gång har löpande omvärlds-

bevakning av vätgasområdet utförts genom att ta del av aktuella rapporter, samtal med 

vätgasaktörer och deltagit i webbinarier. För att sprida och öka kunskapen och möjliggöra 

nätverkande mellan aktörerna har förutom fem referensgruppsmöten två seminarier/ 

webbinarier arrangerats. I samband med det avslutande seminariet arrangerades en workshop 

för att diskutera projektets resultat till förslag på fortsatt arbete och projekt. Projektet har bland 

annat bidragit till att initiera frågan om att etablera en eller flera tankstationer för tyngre fordon, 

planterat idéen om att följa upp förstudien med ett större projekt. 

Regionala tillväxtmedel: 0,4 mkr 

Projektomslutning: 0,8 mkr 
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Mål: Minskad miljö- och klimatpåverkan - Minskade klimatpåverkande 
utsläpp 

Antal avslutade projekt 2022, 1stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 2 mkr  

 

Elbilslandet Syd (avslutat) 

Projektägare: Skåne Läns Landsting 

Syfte enligt projektansökan: Projektet syftar till att främja omställningen av näringslivets 

personbilsflotta till att bli fossilfri, utbyggnad av ladd infrastruktur för elfordon, att introducera 

elbilstaxi samt att höja kunskapen om fossilfria fordon och drivmedel hos företagen, vilket 

inkluderar tillvaratagande av nya affärsmöjligheter inom fossilfria transporter. Projektet 

kommer att omfatta samverkan och aktiviteter för både Skånes och Blekinges näringsliv. Vid 

projektets slut har det skånska och blekingska näringslivet, i synnerhet transportbranschen och 

företag med egen bilflotta, kommit ett steg längre i sin medverkan att arbeta för en omställning 

till koldioxidfria transporter i regionen.   

Rapporterat resultat: Projektet har skapat medvetande och kunskap hos fastigheter för behov 

och tillvägagångssätt för att installera normalladdare. Kontakter med fastighetsägare och andra 

relevanta aktörer i fastighetsbranschen har på många sätt genomförts under hela projekttiden. 

Delprojektet har haft dialog med cirka 170 fastighetsägare och organisationer under projektets 

gång. Genom dialog har laddinfrastruktur frågan lyfts upp på agendan och varje fastighetsägare 

vi talat med har fått information om att frågan är relevant och var de kan ta reda på mer. 

Seminarieturnén med tre tillfällen, genomfördes i orterna Kristianstad, Helsingborg respektive 

Malmö, där fastighetsägare och bostadsrättföreningar, laddoperatörer och energibolag kunde 

mötas och prata. En kartläggning av kommunernas eventuella befintliga tillvägagångssätt för 

hanterande av frågor rörande laddinfrastruktur och politiska ambitioner samt beslut som finns 

i kommuner kartlades under våren 2019. Utifrån dialog med fastighetsägare, laddoperatörer, 

behovsanalys samt under seminarieturnén fick projektet en bild av vilka frågor fastighetsägare 

upplever som hinder. Framtagande av ett åtgärdspaket för fastighetsbranschen. Åtgärdspaketet 

bestod av ett allmänt stödpaket och ett mer anpassat stödpaket som skräddarsyddes för 

respektive stödmottagare. 

Regionala tillväxtmedel: 2 mkr 

Projektomslutning: 21,5 mkr 
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Utvecklingsområde, Hög livskvalitet 

Mål: Stärkt attraktivitet särskilt för unga - Ökad öppenhet och stärkt 
deltagande i samhället 

Antal avslutade projekt 2022, 2 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 0,3 mkr  

 

Plattform för idéburen sektor Blekinge (avslutat) 

Projektägare: Coompanion - Blekinge Utvecklingscentrum ekonomisk förening 

Syfte enligt projektansökan: Projektets syfte är att Länsbygderådet i Blekinge, tillsammans med 

Coompanion Blekinge som koordinator, samlar idéburen sektor och förbereder för bildandet 

av plattform för idéburen sektor i Blekinge. Detta ska ske genom ett antal processledda 

dialogmöten och workshops där man räknar med att minst 50 av Blekinges idéburna 

organisationer deltar. Projektet kommer också att ansvara för att utbildning i digital 

mötesteknik erbjuds och genomförs till samtliga organisationer och deras medlemmar som en 

inledande aktivitet. Som en del i ett förstärkt samarbete med Blekinges kommuner, deltar också 

samtliga fem av länets kommunala landsbygdsutvecklare i utbildningarna i digital mötesteknik. 

Detta som ett sätt att öka samarbetet och kunskapen mellan Blekinges idéburna sektor och de 

kommunala verksamheterna inför framtida samhällsutveckling på speciellt landsbygden. 

Rapporterat resultat: Projektet har genomfört utbildningar i digital mötesteknik.  Två fysiska 

workshops/ dialogmöten riktade till målgruppen har genomfördes 2021 – den 7oktober 

respektive 16 november. Förslag till styrelse för ett nytt Nätverk för idéburen sektor Blekinge 

har lämnats av en interimsstyrelse bildad i projektet efter godkännande av deltagande idéburna 

organisationer. En formell ideell förening bildas i februari 2022. Förslag om stadga är framtaget 

och levererat av Coompanion Blekinge. Medlemskap är därefter öppet för idéburna 

organisationer vilka verkar regionalt och lokalt i Blekinge, och vilka stödjer föreningens syfte. 

Projektet har deltagit i seminarier och dialog med akademi genom SPETS-projektet för att öka 

kunskapen om hur akademi och idéburen sektor kan samarbeta för att bidra till ökat 

samhällsgenomslag. Vidare utvecklingsplan för nätverk idéburen sektor har skapats, och denna 

används och arbetas vidare på av den styrelse och arbetsgrupp som bildats för det nya 

nätverket idéburet Blekinge.  

Regionala tillväxtmedel: 0,1 mkr 

Projektomslutning: 0,2 mkr 
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Lokala servicepunkter i Blekinge (avslutat) 

Projektägare: Länsbygderådet i Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Beslut tagit av Länsstyrelsen 2018-12-06 med tillämpningen av 

förordningen 2003:596, om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 

Rapporterat resultat: Projektet har genomfört en behovsinventering i både Norje och Kyrkhult 

för att kartlägga vilka önskemål på en Servicepunkt som fanns bland de boende. 

Projektgruppen har jobbat med att uppdatera ”önskelistan” kontinuerligt med nya behov som 

kommit fram. Vid slutet av projekttiden innehöll listan 130 punkter med allt från 

glassförsäljning, padelbana, HLR utbildning, laddstolpar till wi-fi och lånedator. Många av 

punkterna är genomförda och andra jobbas vidare med. Flertalet distansutbildningar om IT-

användning som genomförts i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län. Kurserna har haft 

som mål att bidra till digital mognad och användande av datorbaserat hjälpmedel. Projektet 

har etablerat en utomhus-mötesplats med brygga, grillplats, ställplats, informationsportal 

under tak, lekplats, sittplatser mm. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 0,9 mkr 

  



 
 

 

Rapport över beviljade och avslutade projekt och företagsstöd per augusti, 2022                                                                  

Rapporten är en bilaga till Region Blekinges delårsbokslut. 

 Sida 28 
 

 

Mål: Stärkt attraktivitet särskilt för unga - Stärkt kultur- och idrottsliv 

Antal beviljade projekt 2022, 2 stycken  

Beslutade regionala tillväxtmedel, 2,2 mkr  

Antal avslutade projekt 2022, 2 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 0,6 mkr  

 

Broförbundna leder på Eriksbergs stränder - vandra i Blekinge Arkipelag (beviljat) 

Projektägare: Biosfärområde Blekinge Arkipelag 

Syfte enligt projektansökan: Projektet ska broförbinda helt kustnära Allböleleden och Kohage-

leden via Dragsö, (delar av lednätverket ARK56) i naturreservatet Eriksbergs stränder, 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Sveriges sydligaste skärgård. Den ena bron över Kohage-

sundet kommer att bli Sveriges och Skandinaviens Längsta Hängbro för vandring. Projektet 

ska också höja ledstandarden på Allböleleden och Kohageleden med vägvisning, infoskyltar, 

med mera och utröna vilka behov som finns för att skapa en sammanhängande vandringsled 

mellan Karlshamn och Ronneby. 

Regionala tillväxtmedel: 0,7 mkr 

Projektomslutning: 3,5 mkr  

 

Förstudie internationellt besöksmål Ronneby - förstudie (beviljat) 

Projektägare: Ronneby kommun 

Syfte enligt projektansökan: Projekt Gribshunden är ett lokalt förankrat initiativ som möjliggör 

ett internationellt gångbart besöksmål i Ronneby, baserat på enastående berättelser och 

upplevelser som ges legitimitet med starkt förankrad forskning. Projektet syftar till att öka 

ansträngningarna att profilera och förankra projektet i vidare kretsar. Ett sådant besöksmål 

skulle i sin tur spela roll för Blekinges attraktivitet och besöksnäring, vilket i sin tur påverkar 

möjligheten både till inflyttning och god kompetensförsörjning, liksom för positivt 

identitetsskapande, tillhörighet, kreativitet och företagsamhet. Aktiviteterna handlar om att 

skapa förutsättningar för att nå ut i världen; allt ifrån ett koncept för besöksmålet, en grafisk 

profil, hemsida och informationsmaterial på flera språk. Uppmärksamheten behövs också för 

att attrahera ytterligare finansiering till forskningsverksamheten och i förlängningen till 

museiprojektet.   

Regionala tillväxtmedel: 1,5 mkr 

Projektomslutning: 3 mkr  
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Utveckling av Karlskronas världsarvsnätverk (avslutat) 

Projektägare: Karlskrona kommun 

Syfte enligt projektansökan: Under åren 2017–2021 ledde Karlskrona kommun det EU-

finansierade internationella samarbetsprojektet DUNC - Development och UNESCO Natural 

and Cultural Assets. Det syftade till att genom olika insatser bidra till en hållbar turism vid 

Örlogsstaden Karlskrona och tre andra världsarv vid södra Östersjön. I och med DUNC har 

Karlskrona kommun blivit navet i ett internationellt nätverk med deltagare från hela 

Östersjöregionen. Nätverket består av offentliga organisationer, aktörer inom besöksnäringen, 

entreprenörer och invånare som är ambassadörer för sina världsarv. Nätverket har sin egen 

digitala plattform: Baltic Heritage Ideas.eu.Projektets mål är att genom olika aktiviteter i 

Blekinge utveckla det DUNC påbörjade, fast på ett regionalt plan. Syftet med projektet är att 

utveckla det regionala nätverket, den digitala plattformen och genomföra aktiviteter riktade till 

målgrupperna entreprenörer och ambassadörer. Karlskrona kommun har senare för avsikt att 

söka medel till ett nytt treårigt internationellt projekt. Erfarenheter från det här projektet 

kommer då att vara en av utgångspunkterna för den insatsen. 

Rapporterat resultat: Projektet har främjat hållbarhet genom att erbjuda Blekinges 

entreprenörer verktyg, stöd och tips för hållbar produktutveckling och hållbart 

entreprenörskap. På Baltic Heritage Ideas.eu finns koncept, checklistor, kvalitetskriterier och 

kontaktuppgifter till företagare runt södra Östersjön. Hos målgruppen entreprenörer har 

kännedomen om hur världsarvet kan användas i marknadsföring och produktutveckling ökat. 

De har nu fått kontakt med både Karlskrona kommuns och Mörbylånga kommuns 

världsarvssamordnare. Även målgruppens ambassadörer har fått en ökad kännedom om 

världsarv och biosfärområde i Blekinge samt grannvärldsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 

Två grupper med sjätteklassare från Karlskrona är numera juniorambassadörer i världsarvet. 

Det betyder att de kan guida sina familjer och vänner och berätta om världsarvet. Våra 

aktiviteter har bidragit till sjätteklassarnas utbildning, särskilt i svenska och historia. Samt så 

har UF-företagarna har fått en ny dimension i sitt entreprenöriella lärande. 

Regionala tillväxtmedel: 0,4 mkr 

Projektomslutning: 0,9 mkr 

 

Blekinge Outdoorfestival (avslutat) 

Projektägare: Sölvesborgs kommun 

Syfte enligt projektansökan: Projektets syfte är att skapa en årlig mötesplats för alla som har 

ett intresse i att vistas utomhus eller vill lära sig mer om friluftslivet. Projektet vill samla 

Sveriges friluftskultur och deltagare i alla åldrar genom att anordna en friluftsfestival & mässa 

där det finns aktiviteter, kurser, föreläsningar, workshops, evenemang och testcenter man kan 

delta i. Projektet vill också ge lokala föreningar en möjlighet att nå ut till fler och visa vad de 

erbjuder till exempel Scouterna, ridklubben, kanotklubbar och orienterings-klubbar. Det 

anordnas väldigt lite evenemang där likasinnade friluftsintresserade kan träffas och delta. Fler 
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och fler festivaler läggs ner i landet och projektet vill genom att göra det på ett mer naturnära 

sätt med annan inriktning ge möjligheten att gå på en ny slags festival. 

Rapporterat resultat: Målet var att skapa en upplevelsearena för marknadsföring av regionens 

stora utbud av friluftsliv och aktiviteter inom området outdoor. När vi började planera insåg 

vi att det fanns utrymme för en bredare målgrupp av företag och föreningar. Då bestämde vi 

oss för att utöka konceptet från outdoor till äventyr där festivalen skulle bli en upplevelsearena 

för den som söker ett äventyr. Erbjudandena skulle passa både stor och små där ett äventyr 

kan vara alltifrån att åka en fartfylld båttur eller går en hundpromenad i grupp på Getabjär. På 

så sätt lyckades vi uppnå en plattform för fler än bara verksamheter inom friluftsliv och 

outdoor där större delar av naturen i Blekinge fick visas upp. Projektgruppen har ansvarat för 

att samla in statistik och analyserat resultat som sedan skickats ut till aktörer som deltog under 

festivalen. Således kan resultatet användas som grund för framtida erbjudanden och aktiviteter 

ute hos föreningar och verksamheter i Blekinge. Under festivalens tre dagar erbjöd 29 företag, 

19 föreningar och eller andra organisationer tillsammans 75 aktiviteter. Utav dessa 

genomfördes 17 olika samarbeten mellan organisationsformerna. Projektet har ökat 

livskvaliteten samt bidragit till att marknadsföra Blekinge så att fler besökare hittar hit. Genom 

hemsidan Visit Blekinge och sociala medier har vi lyckats nå en stor publik som nu fått mer 

kännedom kring Blekinge. Även företag har fått hjälp med att skräddarsy nya erbjudanden och 

hitta nya sätt att samarbeta på. Således har projektet kunnat bidra till en ökad besöksfrekvens 

till Blekinge samt bättre folkhälsa då det även utbildat besökaren i outdoor och 

friluftslivsaktiviteter. Även Agenda 2023 och hållbarhetsmålen har vävts in under 

projektgenomförandet. 

Regionala tillväxtmedel: 0,1 mkr 

Projektomslutning: 0,4 mkr 
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Mål: Minskad miljö- och klimatpåverkan - Stärkt hållbar energiomställning 

Antal avslutade projekt 2022, 1 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 0,9 mkr 

 

Energisamverkan Blekinge för hållbara och koldioxidsnåla byggnader (avslutat) 

Projektägare: Energikontor Sydost AB 

Syfte enligt projektansökan: Projektet handlar om att bygga upp en regional samverkans-

plattform för koldioxidsnåla och hållbara byggnader i Blekinge. Samverkansplattformen ska 

vara inriktad på kontinuerligt erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad med inriktning på 

hållbara och koldioxidsnåla byggnader och byggnadens roll i energisystemet. Samverkansplatt-

formen ska stärka kompetens och arbetssätt inom hela fastighetssektorn med alltifrån 

beställare till leverantörer. Klimatbelastningen från byggnader ska minska samtidigt som vi 

bidrar till mer attraktiva boendemiljöer. Projektet ska bidra till samverkan mellan forskning, 

näringsliv och samhälle.  

Rapporterat resultat: Projektet deltog via det regionala fastighetsnätverket i Örebro vid ett 

studiebesök i Örebro hösten 2019. Projektet medverkade även på Klimatsynk under 2020 och 

2021 som medförde att vi fått bättre koll på vilka fallstudier som är aktuella inom respektive 

nätverk. Projektet har ett fördjupat samarbete med GodaHus och Netport om gemensamma 

evenemang och växelvisa inbjudningar samt har haft utbyte med länsstyrelsen i Skåne om deras 

regionala projekt om energieffektivisering i kommunala fastigheter. Andra regioner och 

arkitektkontor har visat intresse för vår manual för hållbart byggande samt ett 

erfarenhetsutbyte med Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm som driver ett 

liknande projekt om hållbart byggande. Förutom slutseminariet och resultaten på hemsidan 

har projektets även beskrivits i Energikontor Sydosts internationella nyhetsbrev som når flera 

hundra organisationer i Europa. Tanken är att visa på resultat och kompetens från projektet i 

syfte att attrahera partners till EU-projekt där plattformen Energisamverkan Blekinge kan stå 

som europeisk förebild vilket ger oss nya resurser att fortsätta utveckla samarbetet i Blekinge.  

Regionala tillväxtmedel: 0,9 mkr 

Projektomslutning: 2,9 mkr 
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Utvecklingsområde, God kompetensförsörjning 

Mål: Fler Blekingebor i arbete - Ökad tillgång till gymnasial och 
eftergymnasial kompetens 

Antal avslutade projekt 2022, 1 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 0,2 mkr  

 

TC Furulundsskolan (avslutat) 

Projektägare: Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund 

Syfte enligt projektansökan: Projektet syfte är att skapa synergieffekter och involvera så många 

relevanta aktörer som möjligt för att få ett brett lärande emellan de olika temaområdena med 

utvecklingsmöjligheter och potential för att långsiktigt kunna stärka, utveckla och bibehålla en 

matchning mellan företagens kompetensbehov och det utbildningarna levererar i output av 

arbetskraft. Projektet TC vill certifiera Furulundsskolan i Sölvesborg till att bli en del av 

Teknikcollege Sydost. 

Rapporterat resultat: Projektet har ansökt om och fått godkänd ansökan om att bli 

Teknikcollege Sydost. Utbildningsanordnaren godkänns för följande utbildningar: 

Industritekniska programmet - Svetsteknik, El- och energiprogrammet – Elteknik, 

Teknikprogrammet - Teknikvetenskap, Informations- och medieteknik. Att lyckas certifiera 

sig som en skola med Teknikcollege är början på en resa vilket innebär att arbetet bara har 

börjat. Alla de processer, arbetsgrupper och utvecklingsförändringar vi påbörjat kommer att 

generera resultat över tid såsom högre kvalité, fler elever och då fler möjliga arbetstagare inom 

teknikbranschen men även utvecklat nätverk. Vi kan se att antalet elever som sig till våra 

Teknikcollegeprogram ökat för 2 av de 3 sökta programmen inför läsårstart 2022/2023. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 0,8 mkr 
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Mål: Fler Blekingebor i arbete - Arbetsgivare har stärkt tillgång till 
efterfrågad arbetskraft 

Antal beviljade projekt 2022, 1 stycken  

Beslutade regionala tillväxtmedel 0,8 mkr  

 

Vård- och omsorgscollege Blekinge (beviljat) 

Projektägare: Region Blekinge   

Syfte enligt projektansökan:  Projektet syftar till att ansöka om att bilda ett regionalt Vård- och 

omsorgscollege i Blekinge. 

Regionala tillväxtmedel: 0,8 mkr 

Projektomslutning: 1,6 mkr  
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Utvecklingsområde, Växande näringsliv   

Mål: Stärkt konkurrenskraft i näringslivet - Stärkt innovationskraft 

Antal beviljade projekt 2022, 5 stycken  

Beslutade regionala tillväxtmedel 12,2 mkr 

Antal avslutade projekt 2022, 7 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 18,5 mkr  

 

Ny start av Köpmannaföreningen för en stärkt handel i Olofströms kommun (beviljat) 

Projektägare: Olofströms Köpmannaförening 

Syfte enligt projektansökan: Projektet har till syfte att under ett år stärka samverkan inom 

handel och service i Olofströms kommun. Det finns idag ingen samordning av aktiviteter som 

syftar till att stärka handel/serviceföretag möjligheter att överleva och utvecklas. Mål med 

projektet är att en nystartad köpmannaförening ska efter hand ha tillräckligt många 

medlemmar och gemensamt tagit fram planer för marknadsföring och eventuella 

event/evenemang. Under projekttiden ska det även undersökas vilka framtida digitala tjänster 

föreningen har nytta av. En viktig del inom detta område är analys och implementering av ett 

digitalt presentkort. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 0,4 mkr 

 

Marinteknisk kraftsamling i Blekinge (beviljat) 

Projektägare: Blue Science Park (svb) 

Syfte enligt projektansökan: Projektet Marinteknisk kraftsamling i Blekinge tar sin 

utgångspunkt i Blekinges nyligen antagna smarta specialiseringsstrategi. I den är marinteknik 

utpekat som ett av fyra specialiseringsområden. I förarbetet till specialiseringsstrategin 

konstaterades att marin teknik har stor potential som ett framtida tillväxtområde för Blekinge, 

men finns några kritiska faktorer som måste adresseras för att området ska ta nya kliv och 

generera ökad sysselsättning i den omfattning som vi tror är möjlig.  Projektet utgår från några 

av de sju flaskhalsar för innovation och innovationsspridning som enligt specialiserings-

strategin hindrar utvecklingen i Blekinge. Ambitionen är att både strategiskt och operativt 

påbörja ett arbete som syftar till att skapa förutsättningar för att minska några av flaskhalsarnas 

negativa effekter inom det marintekniska området.  Följande flaskhalsar vill vi adressera i 

projektet:   
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• Brist på kritisk massa 

• Luckor i det regionala innovationsekosystemet 

• Brister i tillgången på efterfrågad kompetens 

Regionala tillväxtmedel: 1 mkr 

Projektomslutning: 3 mkr 

 

Inno 2.0 (beviljat) 

Projektägare: Region Blekinge   

Syfte enligt projektansökan: Projektets syfte är att etablera långsiktigt partnerskap för regional 

utveckling mellan innovationsaktörer och Region Blekinge med fokus på att skapa en samsyn 

för gemensamma behov, utmaningar, utvecklingsområden och insatser. Region Blekinge har 

valt ett arbetssätt där man som projektägare i samråd med Blekinges innovationsaktörer ser 

och analyserar de behov som finns i Blekinge. Detta för att aktörerna ska bli och känna sig 

delaktiga i Blekinges utveckling och för att de ska vara delaktiga i att skapa en attraktiv, 

funktionell och tillgänglig miljö som främjar ökad innovationskraft och som bidrar till ett starkt 

tillväxtklimat i linje med Blekinges strategi för smart specialisering och Regional utvecklings-

strategi. 

Regionala tillväxtmedel: 10,8 mkr 

Projektomslutning: 21,7 mkr 

 

PLX Tjärö (beviljat) 

Projektägare: Kulturföreningen PLX  

Syfte enligt projektansökan: PLX Tjärö är en upplevelse driven av lusten att totalt omslutas av 

kreativitet, möten, konst och musik. Ett utbrott från verkligheten i paradismiljö. PLX har en 

tydlig ambition att koppla samman det lokala samhället och samtidskonst där vi skapar en 

plattform och ett verktyg att visa upp det Blekinge vi själva har växt upp för resten av 

Sverige/världen. PLX ska vara ett viktigt verktyg för regional utveckling där vi vill bidra till att 

skapa en attraktiv region och förutsättningar att visa upp det absolut bästa vad Blekinge har 

att erbjuda. PLX Tjärö ska stärka Blekinge som en kulturregion med särskilt fokus 

på professionellt utövande och kvalité där vi ligger i framkant nationellt/internationellt och 

påverkar globala turismströmmar till Blekinge.   

Regionala tillväxtmedel: 0,1 mkr 

Projektomslutning: 0,6 mkr 
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Bokupplevelser i Blekinge (beviljat) 

Projektägare: VisitBlekinge AB (svb)    

Syfte enligt projektansökan: Pilotprojektet Bokupplevelser i Blekinge vill marknadsföra 

Blekinge som ett spännande författarlandskap och stödja nutida blekingeförfattare på 

Bokmässan i Göteborg, som genomförs 2022 den 22-25 september. Antal besökare under de 

fyra dagarna är ca 100 000. Vi vill göra detta genom att locka litteraturintresserade bokmässe- 

besökare att resa till Blekinge för att promenera runt i ett antal utvalda blekingeböckers miljöer. 

Sex blekingeförfattare kommer att bemanna montern under de fyra dagarna för att 

marknadsföra Blekingeförfattare, de litterära sällskapen, eventuellt Bok och Hav, sina egna och 

andra blekingeförfattares böcker. I montern kommer en stor blekingekarta att täcka en av 

monterväggarna och på kartan kommer ett antal pins att finnas, alternativt QR-koder. Varje 

pin/QR-kod markerar en plats där en blekingebok utspelar sig. Vid sidan av kartan kan 

besökaren läsa mer om respektive bok och platsen, alternativt få informationen QR-koder. 

Besökaren kan också ta med sig en trycksak där alla böckerna och platserna beskrivs. I montern 

kommer också en digital skärm att finnas i vilken Litteraturkartan ligger uppe. Litteraturkartan 

är en virtuell karta i vilken man kan gå på upptäcktsfärd i litteraturens tecken. Den drivs och 

finansieras bland annat av Svenska Akademin. Endast fyra landskap är förnärvarande upplagda 

på kartan och Blekinge är ett av dem. Endast böcker utgivna för mer än 70 år sedan finns med. 

Om utvärdering av pilotprojektet faller väl ut är nästa steg att utveckla konceptet för att till 

exempel med QR-koder och immersiva upplevelser kunna få direktinformation om böckerna, 

skapa en digital karta alternativt samarbeta med Litteraturkartan, paketera och skapa guidade 

vandringar etcetera.  

Regionala tillväxtmedel: 0,1 mkr 

Projektomslutning: 0,2 mkr 

 

Blekingedagen 2021 (avslutat) 

Projektägare: Region Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Blekingedagen är ett evenemang där Region Blekinge, Regional 

Utveckling i samarbete med årets värdkommun bjuder in samverkansparter och organisationer 

för att diskutera Blekinges utveckling och samskapa Blekinges framtid. Det är också en dag då 

vi lyfter blicken och tittar på olika omvärldsfaktorer och trender som har påverkan på aktuellt 

tema och inspireras till att dela tankar och idéer. I år har vi för avseende att genomföra 

Blekingedagen i Sölvesborg och den kommer även att strömmas live och på så sätt kunna följas 

var du än är i världen. Temat är Blekinge i världen & världen i Blekinge. 

Rapporterat resultat: Totalt deltog 240 deltagare under Blekingedagen 2021 med fördelningen 

143 fysiskt närvarande i Sölveshov och 97 anmälda att delta via webbsändning. Därtill kommer 

crew och föreläsare. Valet av plattform för att registrera närvaro gjordes med hänseende till 

covid och vi kan inte med säkerhet säga att den stämmer då den baserade sig på frivillig 

registrering. Under paraplyet att lyfta goda exempel att plocka med in i utvecklingen av 
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Blekinge och även Blekinges goda exempel att exportera ut i världen har målgruppen samlats 

och inspirerats hållbara lösningar och samverkan som arbetsform. Ett betydande resultat i 

projektet är det interna lärandet. Regional Utveckling har genom projektet fått långt större 

kunskaper i att skapa hybridmöten och ytterligare vässat samverkan som arbetsform. 

Projektledningen menar att den ökade kunskapsnivån att arrangera hybridmöten i sig är ett 

kunskapsunderlag som projektet levererat, vilket spelar mot indikator. 

Regionala tillväxtmedel: 0,4 mkr 

Projektomslutning: 0,8 mkr 

 

SECMAR (avslutat) 

Projektägare:  Blue Science Park (svb) AB 

Syfte enligt projektansökan: Projektet syftar till att utveckla ett nytt affärsområde inom maritim 

IT-säkerhet för Blue Science Park i samverkan med science parker och kluster runt södra 

Östersjön. 

Rapporterat resultat: Deliverables by end of project is: 

• Establishment of digital innovation hub and excellence centre DigiTechPort with 15+ 

members from Poland, Lithuania, Denmark, Germany and Sweden. Official launch 

in the spring of 2022. 

• Strategy and technical roadmap for the South Baltic region in regard to maritime cyber 

security. 

• Self assessment guide for small and medium sized ports when it comes to cyber 

security. 

• 3 blueprints for pilots (from original application). 

• 1 pilot in Port of Ystad + Report on drone cyber security (Mini-Call). 

• 20+ online events on maritime digitalisation and cyber security. 

• Organisation- and innovation process for digital innovation hub DigiTechPort. 

The foremost strength of this project is that is outputs and deliverables will be managed and 

continued within the framework of DigiTechPort. This excellence centre is already the focus 

of future applications toward the InterReg South Baltic programmes and the Baltic Sea 

programmes. Three applications toward seed money have been put forward. One is already 

approved by the Swedish Institute and will further form a project application toward port 

electrification in the South Baltic Sea. Consortiums between Blekinge, Finland, Germany, 

Poland, Lithuania and Denmark is already being formed within this framework. 

Regionala tillväxtmedel: 0,5 mkr 

Projektomslutning: 4 mkr 
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Planeringsbidrag Sweden ICT EDIH Blue SP (avslutat) 

Projektägare:  Blue Science Park (svb) AB 

Syfte enligt projektansökan: EU-programmet Digital Europe Program (DEP) har som mål att 

bygga strategiska digitala förmågor i EU och facilitera storskalig utrullning av digitalisering hos 

Europas invånare och företag, med speciellt fokus på småföretag och offentlig sektor. Under 

programperioden 2021–2027 avsätter de medel till detta inom 3 teknikområden - Artificiell 

Intelligens (AI), Cybersäkerhet samt High Performance Computing (HPC) samt att bygga upp 

två generiska förmågor - Digital Skills & Digital Transformation. Inom programmet vill man 

bygga upp ett nätverk av 100 – 200 hubbar (varav 3–6 i Sverige) som agerar motor och driver 

detta framåt. Det har varit ett förberedande arbete inom Sverige, lett av Vinnova, för att 

identifiera, konsolidera och välja ut de svenska kandidaterna som har möjlighet att söka till 

EU-utlysningen. En av dessa kandidater är Sweden ICT. Sweden ICT består av 6 ledande 

science parks (SP) inom IT-området - Blue SP (Karlskrona), Ideon SP (Lund), Lindholmen SP 

(Göteborg), Linköping SP, Kista Science City samt Luleå SP. Som EDIH förväntas vi aktivt 

bidra till digitaliseringen i samhället och inom de tre teknikområden ska vi tillhandahålla 4 

tjänster: 

1. Testbäddar 

2. Ekosystem/nätverk (regionalt, nationellt, internationellt) 

3. Avancerade kunskaper och förmågor 

4. Hjälp att hitta finansiering 

Rapporterat resultat: Detta projekt är ett steg till att bli en Europeisk Digital Innovations Hub 

(EDIH) inom konsortiet Sweden ICT som leds och koordineras av Blue SP och som också 

består av 5 andra starka science parks i Sverige – Ideon/Lund, Linköping, 

Lindholmen/Göteborg, Kista och Luleå. Syftet var i detta skede att få fram en stark gemensam 

ansökan till EU-utvärderingen. På grund av förseningar i EU-programmen har tidplanen vid 

flera tillfällen ändrats, men slutlig deadline för inlämning blev 22/2 2022. Vi skickade in vår 

ansökan några dagar innan 18/2. Vi hoppas på ett positivt besked innan sommaren så att vi 

gemensamt kan börja rigga projektet, och etablera EDIHn. Denna kommer i sin tur nå ut med 

värdeskapande till en stor volym av organisationer i Blekinge (och övriga Sverige). Som EDIH 

kommer vi under de 3 första åren (med en trolig förlängning till 7 år) att nå ut till 13 000 

organisationer i hela Sverige och stötta dem i behovsanalys, test-before-invest, utbildningar, 

tillgängliggörande av finansiering samt tillgång till nätverk. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 0,4 mkr 
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Blekinge Maritime Living Labs (avslutat) 

Projektägare:  Blue Science Park (svb) AB 

Syfte enligt projektansökan: Projektet Blekinge Maritime Living Lab vill undersöka 

förutsättningarna för att mobilisera både privata och offentliga aktörer inom det maritima 

området till ett långsiktigt innovations- och utvecklingssamarbete. Samarbetet ska adressera 

miljöproblemen i Östersjön genom att tillämpa EU:s verktyg och Blekinges specialiserings- 

område, missions. Projektet avser samla en del av de viktigaste intressenterna till en sådan 

satsning i en kreativ workshop, genomföra en omvärldsanalys, kartlägga utmaningar, 

genomföra en behovsanalys, systemanalys samt ta fram en vision för satsningen. Parterna 

bakom ansökan gör bedömningen att det just nu finns en fantastisk möjlighet för Blekinge att 

påbörja en satsning som på sikt kan skapa stor tillväxt i regionen samtidigt som företag och 

offentliga aktörer inom det marina området kan bidra till att restaurera Östersjöns vatten och 

skapa nya mer hållbara sätt och lösningar för samhället att nyttja havet. 

Rapporterat resultat: Projektets aktiviteter har lett till en fördjupad beskrivning av möjligheter 

och utmaningar samt till en beskrivning av den långsiktiga satsningen. Resultatet ska användas 

för att skapa intresse, engagemang och incitament för målgruppen att delta i satsningen. 

Regionala tillväxtmedel: 80 tkr 

Projektomslutning: 0,2 mkr 

 

Innovationsinitiativet (avslutat) 

Projektägare:  Region Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Projektets syfte är att etablera långsiktigt partnerskap för regional 

utveckling mellan innovationsaktörer och Region Blekinge med fokus på att skapa en samsyn 

för gemensamma behov, utmaningar, utvecklingsområden och insatser. Region Blekinge har 

valt ett nytt arbetssätt, villkorsbrev, där man som projektägare i samråd med Blekinges 

innovationsaktörer ser och analyserar de behov som finns i Blekinge vilket medför att 

aktörerna blir och känner sig delaktiga i Blekinges utveckling. Aktören blir även delaktiga i att 

skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig miljö som främjar ökad innovationskraft och som 

bidrar till ett starkt tillväxtklimat i linje med Attraktiva Blekinge, den regionala 

utvecklingsstrategin. 

Rapporterat resultat: Projektaktörerna Region Blekinge, Techtank, BBI och NetPort beskriver 

en upplevd ökad samverkan dem emellan. De beskriver också att Innovationsinitiativet ger en 

bättre möjlighet för dem att arbeta långsiktigt och undvika ett alltför projektbaserat arbetssätt.  

Aktörerna beskriver en varierad grad av samsyn då det gäller gemensamma behov och 

utmaningar, detta har dock konsoliderats i samband med projektets fortlöpande. Aktörer har 

under projektets gång blivit alltmer involverade i arbetet med Blekinges Smarta 

Specialiseringsstrategi (S3). Under 2021 har arbetsgrupper från respektive organisation tillsats 

för löpande arbete med implementering av strategin genom framtagande av handlingsplaner. 
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Ytterligare projekt som involverar Innovationsinitiativets aktörer är ReAct ERUF Kickstart 

S3, som startade under juni 2021. Projektets resultat har resulterat i att detta arbetssätt kommer 

att genomföras ytterligare en gång med start 2022.  

Regionala tillväxtmedel: 15,3 mkr 

Projektomslutning: 32,5 mkr 

 

Nationellt uppdrag 2021 (avslutat) 

Projektägare:  Region Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge. 

Detta ansvar och uppdrag styrs i grunden av villkorsbrev. Region Blekinge har över tid fått 

nationella uppdrag och är den part som omsätter nationella prioriteringar till en regional nivå. 

Dessa uppdrag återföljs inte alltid av öronmärkt finansiering utan förväntas hanteras inom 

regionala tillväxtmedel samt egna ekonomiska insatser. Som liten region finns inte de 

ekonomiska resurserna att arbeta aktivt med att utveckla samtliga strategiska områden som 

återfinns i nuvarande villkorsbrev. 

Rapporterat resultat: Utvecklingsarbete som berör Blekinges samtliga (5) kommuner samt (1) 

Region Blekinge som utvecklings aktör. Projektet har möjliggjort finansiering av resurser för 

utvecklingsarbete under året. Region Blekinge har varit aktiv i utvecklingsarbete kring EU:s 

strukturfondsprogram, länsplaner för regional transportinfrastruktur, framtagande av ny 

regional utvecklingsstrategi, samt hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Även aktivt analys-

arbete har skett, i form av uppföljningsrapport av innevarande regional utvecklingsstrategin 

samt flera nedslag i specifika strategiska områden.  

Regionala tillväxtmedel: 1,7 mkr 

Projektomslutning: 3,9 mkr 

 

PLX Tjärö (avslutat) 

Projektägare: Kulturföreningen PLX  

Syfte enligt projektansökan: PLX har en tydlig ambition att koppla samman det lokala 

samhället och samtidskonst där de skapar en plattform och ett verktyg att visa upp det Blekinge 

vi själva har växt upp för resten av Sverige/världen. PLX ska vara ett viktigt verktyg för 

regional utveckling där vi vill bidra till att skapa en attraktiv region och förutsättningar att visa 

upp det absolut bästa vad Blekinge har att erbjuda. PLX Tjärö ska stärka Blekinge som en 

kulturregion med särskilt fokus på professionellt utövande och kvalité där vi ligger i framkant 

nationellt/internationellt och påverkar globala turismströmmar till Blekinge. 

Rapporterat resultat: Projektet har med stort intresse för nyskapande och gränsöverskridande 

uttryck och discipliner i hög grad bokat och samarbetat med samtida artister utifrån mångfald. 

Diskussioner kring representation, normer och interkulturellt perspektiv har givit en bred 
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repertoar med allt från traditionella, svenska och utländska folkmusiker till nutida, 

experimentella artister från en rad olika länder, kulturer och subkulturer. Ibland kan det vara 

svårt att på ett enkelt sätt beskriva och sätta fingret på experimentella artister och deras uttryck 

men i sina enskilda uttryck kontextualiserar de normer och strukturer på festivalen och blir 

således ett sätt för festivalen att spegla och påverka normer och strukturer i övriga samhället. 

PLX strävar medfestivalen mot mångfald via ett ökat, mångfacetterat artisteri med ett förlängt 

mål att kunna påverka kulturella hegemonier i en fri, jämställd och interkulturell riktning. 

Projektet var en av få festivaler som var verksamma under de restriktionerna som rådde vid 

tidpunkten för vår festival. Detta resulterade i en begränsning i biljettförsäljning till endast 600 

besökare. De har därav även fått begränsa budget mm så att den är anpassad till en mindre 

publik. Konsekvensen har blivit mindre omsättning och färre intäkter. 

Regionala tillväxtmedel: 0,1 mkr 

Projektomslutning: 0,2 mkr 
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Mål: Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen - Ökat entreprenörskap 
Antal avslutade projekt 2022, 3 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 4 mkr  

 

Framtidskortet.se (avslutat) 

Projektägare: Luleå kommun 

Syfte enligt projektansökan: Projektet avser att gemensamt med Norrtälje och Karlshamn 

kommun samt Region Blekinge och Norrbotten, utveckla denna prototyp till ett komplett 

regionalt kartläggningsverktyg där individen sveper digitala kort inför vägledning, validering 

eller arbetsmarknadsinsats. Projektet ska även utarbeta arbetssätt och metoder som stödjer 

arbetet med denna typ av kartläggningsverktyg. I kartläggningsverktyget ska det finnas 

möjligheter för användare att skapa och dela egna kortlekar med andra användare. Projektet 

anser att egenproducerat material stimulerar till effektivare arbetssätt och nya sätt att mötas 

och kommunicera. Sammantaget finns stora möjligheter till verksamhetsutveckling. Projektet 

vill undersöka hur mobilanpassade digitala kortlekarkan användas inom den uppsökande 

verksamheten för att nå ut till målgrupper som traditionellt är svåra att få kontakt med. 

Projektet kommer att undersöka om attraktiva kortlekar kan öka nyfikenheten och inspirera 

till ett mer undersökande förhållningssätt och därmed få individen att reflektera över vilka 

grunder hen väljer utbildning, yrke eller karriär. 

Rapporterat resultat: Framtidskortet har utvecklats i ett samregionalt projekt mellan 

kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje samt Region Blekinge och Region Norrbotten. 

Verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension 

till vägledningsprocessen. Framtidskortet är ett klientcentrerat, webbaserat digitalt verktyg som 

kan bidra till förbättrad kvalitet och större effektivitet i vägledningsprocessen. Kärnan i 

Framtidskortet är digitala kortlekar som kan handla om yrken, utbildningar, kompetenser och 

värderingar eller annat som verksamheten är i behov av. Det är ett komplement till 

vägledningssamtal. Förutom att utveckla ett digitalt verktyg och webbplats kom sedermera 

projektet även innefatta pilotprojektet chatboten SYV-Kim. Finansieringen från regionerna 

har gjort det möjligt att utveckla verktyget från prototyp till färdig produkt och förvaltning. 

Regionala tillväxtmedel: 0,4 mkr 

Projektomslutning: 1,4 mkr 
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Drivkraft 2.0 (avslutat) 

Projektägare: Ung Företagsamhet i Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Projektet ska uppmuntra fler ungdomar till att bli entreprenöriella 

anställda eller företagare. Detta genom en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt 

genom det entreprenöriella lärandet. Samverkansformen bygger på att alla elever i möte med 

UF:s läromedel och processutbildning för gymnasiet har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Projektet ska förse regionens lärare med entreprenöriella verktyg och ungdomarna 

med entreprenöriella förmågor. 

Rapporterat resultat: Projektet har utvecklat nya arbetssätt för att förnya och möta nya 

målgrupper i syfte att skapa ett hållbart företagande. Under projektet har projektets aktivitet 

på regionens grundskolor ökat. Vi ser ett ökat antal UF-företagare och därmed antal ungdomar 

som får de erfarenheter som UF företagande ger med sig ut i arbetslivet och för den delen i 

ett eget företagande längre fram i livet. De elever som driver UF-företag startar i högre 

utsträckning företag senare i livet och blir mer anställningsbara. Genom projektets aktiviteter 

har vi ökat antalet individer som driver UF-företag och genom detta infriat såväl effektmål 

som resultatmål. Projektet har även knutit fler av vår primära målgrupp, lärarna, till vår 

verksamhet och därmed skapat ett långsiktigt och hållbart arbete. Projektets resultat har 

främjat hållbarhet - detta genom vårt fokus i spår 2 - arbetet i detta spår har genomsyrat arbetet 

med hela projektet och även “spillt över” till de övriga två spåren. Det har också skapat 

förändringar i Ung Företagsamhet i Blekinge ordinarie verksamhet som kommer att leva vidare 

efter avslutat projekt. Tillämpningen av jämställdhet och mångfalt har också tillgodosetts – 

projektets fokus har varit att alla ska få möjlighet att driva UF-företag, lärare på program som 

tidigare inte arbetat med UF-företagande – nya målgrupper har bearbetats. Det gäller även 

andra intressenter i arbetsliv och näringsliv. Hela projektet har präglats av att skapa samverkan 

– att bygga broar mellan regionens ungdomar och arbetslivet/näringsliv. 

Regionala tillväxtmedel: 1,9 mkr 

Projektomslutning: 3,9 mkr 

 

Ny regionalutvecklingsstrategi (avslutat) 

Projektägare: Region Blekinge 

Syfte enligt projektansökan: Blekingens gällande regionala utvecklingsstrategi ”Attraktiva 

Blekinge” gäller till och med år 2020.  Regionstyrelsen har beslutat att arbetet med ny regional 

utvecklingsstrategi ska inledas. Arbetet med att ta fram en ny strategi sker genom bred 

samverkan med aktörer i regionen (såväl offentlig sektor som privat och ideell sektor). Det är 

länets aktörer som tillsammans anger innehåll och står för det faktiska genomförandet. Syftet 

med strategin är att kunna utveckla Blekinge tillsammans och för att kunna göra det krävs en 

samsyn på bland annat styrkor, svagheter, möjligheter och hot och inom vilka områden som 

utvecklingen behöver ske. Den regionala utvecklingsstrategin beskriver inriktningen på vilka 

insatser som ska genomföras för att få den önskade utvecklingen av länet. Många av områdena 
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som påverkar den regionala utvecklingen påverkar också folkhälsan (framgår av tex rapporten 

”Tillsammans kan vi göra skillnad”). Den befintliga länsövergripande folkhälsopolicyn 

kommer att integreras i den nya regionala utvecklingsstrategin. Projektet avser att arbeta fram 

en ny regional utvecklingsstrategi som gäller from år 2021. Tillsammans ska aktörerna i 

Blekinge enas om hur länet ska utvecklas hållbart genom gemensam bild av nuläget och inom 

vilka fokusområden som utveckling ska ske. 

Rapporterat resultat: Projektet har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för Blekinge, Växtplats 

Blekinge som är väl förankrad hos aktörerna i regionen och som är ett viktigt underlag för den 

fortsatta inriktningen på utvecklingsarbetet i regionen. Med ökad kunskap om läget i Blekinge, 

gemensam bild av nuläget och gemensam bild över hur man vill att Blekinge ska utvecklas. 

Projektet har stärkt samverkan och samsyn mellan länets aktörer för nuläge, önskat läge och 

vägen till det önskade läget.  

Regionala tillväxtmedel: 1,7 mkr 

Projektomslutning: 3,5 mkr 
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Mål: Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen - Fler växande företag 

Antal beviljade projekt 2022, 3 stycken  

Beslutade regionala tillväxtmedel 6,3 mkr 

Antal avslutade projekt 2022, 1 stycken  

Utbetalda regionala tillväxtmedel, 0,3 mkr  

 

The Show Must Go On - hållbara upplevelser i Blekinge (beviljat) 

Projektägare: Föreningen Live Green 

Syfte enligt projektansökan: Projektet fokuserar på en bransch som i alla tider varit en 

avgörande kraft för demokrati, folkbildning, gemenskap och hopp kultur- och upplevelse-

branschen. Vi vill stärka arrangörers förståelse för hållbar utveckling och ge dem verktyg för 

dels ställa om och rusta sig för framtiden, dels skapa ännu bättre upplevelser för människor i 

Blekinge. Projektet syftar till att demokratisera kunskap om hållbar omställning, digitalisera 

denna kunskap och testa olika metoder på hur ett modernt, inkluderande och effektivt 

hållbarhetsarbete kan se ut. Under projektet kommer vi att skapa ett utbildningsmaterial som 

alla arrangörer och entreprenörer inom målgruppen får tillgång till. Parallellt med detta 

kommer vi att hålla workshops och nätverksträffar för att slutligen coacha en utvald grupp 

arrangörer till att genomföra olika hållbarhetsprojekt. Projektet kommer att leda till att 

Blekinges kultur- och upplevelsebransch blir mer konkurrenskraftiga, att dess miljö- och 

klimatavtryck minskar och att evenemangen blir mer demokratiska, trygga och tillgängliga. 

Regionala tillväxtmedel: 0,2 mkr 

Projektomslutning: 0,3 mkr 

 

Samhällssamverkan för idrottsevenemang (beviljat) 

Projektägare: Rf-Sisu Blekinge  

Syfte enligt projektansökan: Projektet ska genomföra samordningen vid en internationell 

fotbollsturnering för ungdomslandslag i Blekinge i maj 2022 och sammanställa lärdomar för 

att de deltagande sektorerna själva ska kunna arrangera liknande evenemang i framtiden. 

Regionala tillväxtmedel: 0,1 mkr 

Projektomslutning: 0,2 mkr 
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Virtual Production Studio Lab (beviljat) 

Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola 

Syfte enligt projektansökan: Projektets syfte är att detta projekt ska skapa en unik teknisk och 

innovativ arena där vi också sammanför näringslivet inom spel- och filmindustrin samt 

akademien under ett tak. Här sker forskning, utveckling och arbeten med skarpa projekt samt 

utbildning för att skapa regional tillväxt och unik spetskompetens i Blekinge. Efter projektet 

slut ska kommersiell bäring och nätverk vara etablerat och fortsatt forskning och utbildning 

ske via forskningsansökningar och program/kursutveckling." 

Regionala tillväxtmedel: 6 mkr 

Projektomslutning: 10 mkr  

 

Visit Blekinge FAS II (avslutat) 

Projektägare: VisitBlekinge AB (svb)  

Syfte enligt projektansökan: Inför en kommande period finns fortfarande förväntningar på 

näringslivets an-slutning till Visit Blekinge och projektet har att arbeta för en djupare 

förankring, ett ökat medlemskap och/eller flera samarbetsavtal. Projektet ska också ta hänsyn 

till den snabba förändring som sker inom besöksnäringen och den digitala utvecklingen. 

Förändringar som påverkar boknings- och resmönster. Verksamheten kommer därmed att 

vara en del i en global förändring som kommer att ställa krav på att projektet kom-mer att få 

förändra sin verksamhetsinriktning och projektbeskrivning i takt med utvecklingen. 

Rapporterat resultat: Projektet har med sina aktiviteter arbetat för att visa på resultat för att 

öka både bolagets och besöksnäringens betydelse för Blekinges utveckling inom 

Blekingestrategin. Projektet har deltagit i samarbeten både med kommunala och regionala 

organisationer, andra utvecklingsprojekt och företag inom besöksnäringen. Utöver detta har 

även nya samarbeten inom Sverige startats upp. Exempel på detta är Visit South Sweden där 

ett antal regioner i södra Sverige gemensamt marknadsför regionerna i Danmark och på sikt 

även i Tyskland. Detta ger en mycket mer kostnadseffektiv lösning än om Blekinge själva skulle 

marknadsföra. Samarbete genomförs även via South Sweden Trails där framför allt cykling 

men även vandring och paddling marknadsförs internationellt. Samarbete genomförs även 

med den nationella organisationen Visit Sweden.  

Regionala tillväxtmedel: 4,2 mkr 

Projektomslutning: 18,1 mkr 

 

 

 

 


