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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. Målet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge där fler vill bo, 
arbeta och komma på besök. Strategin består av fyra insatsområden: bilden av attraktiva Blekinge, 
tillgänglighet, livskvalitet och arbetsliv. 
 
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 
2015–20201. 
 
Det totala anslaget är 2020 är 40 mkr, Region Blekinge avsatte 2020 15 mkr till projektmedel och 
resterande 5 mkr av regionala tillväxtmedlen till företagsstöd. I början av 2020 drabbades Blekinge, 
Sverige och världen av pandemin corona, covid-19 i och med pandemin och konsekvenserna av 
den gjordes nya beslut av regionala utvecklingsnämnden i syfte att stötta näringslivet i Blekinge. 
Region Blekinge tog fram en ny stödform, omställningschecken, för att hjälpa små och medelstora 
företag som drabbats extra hårt av coronapandemin.  
 
Denna rapport är en sammanställning av beviljade och avslutade projekt och företagsstöd som 
beviljats regionala tillväxtmedel. Rapporten den tas fram två gånger per år som bilaga till Region 
Blekinges delårsbokslut samt årsbokslut.  
  

 
1 https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-
20152020.pdf 

https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
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Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök

Bilden av attraktiva Blekinge   
-Syftet med arbetet att skapa bilden av det Attraktiva Blekinge är
att få fler människor att vilja flytta hit, etablera sitt företag här
och besöka oss. Människor behöver en positiv bild eller en
relation till en plats för att överväga att flytta dit. Det är därför
viktigt att göra Attraktiva Blekinge känt både i och utanför
Sverige.

Livskvalitet
-I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där
människor mår bra, utvecklas och upplever känslan av att leva ett
gott liv utifrån sina förutsättningar. Livskvalitet innebär att vi
måste se en helhet för att tillgodose de behov framtidens
invånare efterfrågar.

Arbetsliv 
-Goda möjligheter att hitta ett stimulerande arbete är avgörande
för Blekinges attraktionskraft. Blekinges näringsliv är sårbart och
står inför utmaningar där utbudet av produkter och tjänster
behöver en högre grad av kunskapsintensitet för att inte riskera
utslagning i konkurrensen med låglöneländer. Med klok
användning av våra styrkor som innovation kan de välutbildade
människor som arbetsmarknaden behöver välja att komma hit.

Tillgänglighet   
-Effektiva, hållbara transportsystem med god kollektivtrafik och
digital infrastruktur kan knyta samman kommuner till större,
gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden. Vårt
strategiska läge i Europa kan med god tillgänglighet integrera oss
gränslöst med den expansiva Öresundsregionen och de växande
marknaderna på andra sidan Östersjön.

Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök 

Regionala tillväxtmedel finansierar initiativ som bidrar till stärkt regional utveckling. I Blekinge ska projekten bidra 
till genomförandet av Blekinges regionala utvecklingsstrategi. Målet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge 
där fler vill bo, arbeta och komma på besök. Strategin består av fyra insatsområden: 
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Projektportföljen 2020 

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; 
 

2 
 

 

  

 
2 https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html 

antal projekt och typ av finansiering

uppväxling av medel, projekt

antal och typ av projektägare

fördelning per kommun, projekt

fördelning mellan Blekingestrategins insatsområden, projekt

en tillbakablick – projekt i utveckling

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html
https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html
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Antal projekt och typ av finansiering 
Per den 31 augusti 2020 pågick totalt 65 projekt, dessa delas in i fyra olika kategorier av projekt. 
 

Diagrammet nedan visar fördelningen över antalet projekt inom respektive finansieringstyp för samtliga 
pågående projekt 2020-08-31: 
 

 
I en jämförelse av fördelningen mellan 2019 och 2020 för samma period  kan man se en liten ökning av 
de projekt som är medfinansierade med enbart regionala tillväxtmedel. Det kan vara en effekt av 
coronapandemin då fler mindre aktörer varit i behov av projektmedel för exempelvis omställning i sin 
verksamhet. 
  

Projekt, Regionala tilltväxtmedel 1:1 
- regionala tillväxtmedel är enda externa projektfinansiering utöver projektparternas medfinansiering. 

Projekt, Regionala tilltväxtmedel 1:1 och nationella program 
- regionala tillväxtmedel är medfinansiering till projekt med ytterligare extern finansiering från 
nationella program, t.ex. från Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten.

Projekt, Regionala tilltväxtmedel 1:1 och EU-program regionala
- regionala tillväxtmedel är medfinansiering till projekt inom regionalfondsprogrammen (ERUF) och 
t.ex. Leader. 

Projekt, Regionala tilltväxtmedel 1:1 och EU-program interregionala 
- regionala tillväxtmedel är medfinansiering till Interregionala projekt i södra Östersjöprogrammet, 
Östersjöprogrammet eller Interregion Europa.

39

5

17

4

Projekt (enbart 1.1)

Projekt  (1.1 & nationella program)

Projekt (1.1 & regionala EU-
program)

Projekt (1.1 & Interreg)
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Uppväxling av medel, projekt 
Sammantaget är de regionala tillväxtmedlen 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. Därmed är regionala tillväxtmedel ett viktigt verktyg för att driva långsiktiga strategiska 
satsningar som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Per den 31 augusti 2020 har beviljade medel i projektportföljen växlats upp 3,1 gånger vilket är något 
lägre jämfört vid samma period 2019 som då var 3,5. Projektägare är beviljade regionala tillväxtmedel 
med 100 miljoner kronor och medfinansieras av andra aktörer med 207,5 miljoner kronor vilket innebär 
en totalomslutning på 307,5 miljoner kronor. Vilket är något lägre än de 336 miljoner kronor som 
utgjorde projektomslutningen vid samma tidpunkt 2019. Uppväxlingsgraden är ett mått på hur mycket 
vi växlar upp per beviljad/satsad ”regionala tillväxtmedel-krona”. 
 
Diagrammet nedan visar uppväxlingen av regionala tillväxtmedel för samtliga pågående projekt 2020-08-31. 
 

 
  

64 mkr

11 mkr

120 mkr

12,5 mkr

100 mkr

Övriga finansiärer

Nationella medel

EU-medel regionala

EU-medel Interregionala

Regionala tillväxtmedel 1.1
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Antal och typ av projektägare 
Per den 31 augusti 2020 pågick 65 projekt. Projekten drivs av totalt 32 olika organisationer och de kan 
delas upp i sex kategorier, region, kommun, högskola, innovationsaktörer, företagsfrämjande org., övriga 
organisationer till exempel ideella org., ek. föreningar. 
 
Diagrammet nedan visar antal projekt som bedrivs inom respektive kategori av projektägare för samtliga 
pågående projekt 2020-08-31. 

 
 
*Region Blekinge 19, Region Skåne 1, Kommunförbundet Skåne 1. 

 
Vid en jämförelse mot fjolåret vid samma tidpunkt är fördelningen av typ av projektägare slående lika. 
Den enda förändringen är projekt där stödmottagare ligger under kategori företagsfrämjande 
organisation som ökat med 2 projekt vilket innebär 50% för denna kategori. 

  

21

6

3
7

4

24

Region*

Kommun

Högskola

Innovationsaktörer

Företagsfrämjande org.

Övriga organisationer
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Fördelning per kommun, projekt 
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, till exempel 
Almi, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Blekinge Business Inkubator (BBI), Blues Science Park och 
Region Blekinge men 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. Under 2020 har större delen av beviljade 
projekt varit samverkanssatsningar som berör hela Blekinge. 
 
Diagrammet nedan visar fördelning per kommun för samtliga pågående projekt 2020-08-31. 
 

 
 

*avser projekt vars projektägare har sitt säte utanför Blekinge men projektet bedrivs i Blekinge 
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Fördelning mellan Blekingestrategins insatsområden, projekt 
De regionala tillväxtmedlen ska finansiera projekt som bidrar till genomförandet av Blekinges regionala 
utvecklingsstrategi3. Det är därför intressant att se hur projektportföljen är fördelad mellan de fyra 
insatsområdena i Blekingestrategin; bilden av attraktiva Blekinge, livskvalitet, tillgänglighet, arbetsliv. 
Fördelningen av beviljade projekt 2020 är som förväntat ca 50% arbetsliv och resterande insatsområde 
fördelade över ca 50%. I jämförelse med samma period 2019 ser vi att projekt inom insatsområde 
arbetsliv har ökat något och projekt inom insatsområde tillgänglighet har minskat. Fördelning  
ca 50/16/16/16 är bakåt sett den fördelning över insatsområdena som är vanligast återkommande. 
 
Diagrammet nedan visar fördelningen av projekt i antal för respektive insatsområde för samtliga 
pågående projekt 2020-08-31*. 
 

 
 
 
*Projekten Regional utvecklingsstrategi och nationellt uppdrag fördelas med lika procentsats över samtliga klassificeringsområden. 

 
3 https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html 

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html
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Diagrammet nedan visar fördelningen av projekt i kronor för respektive insatsområde för samtliga 
pågående projekt 2020-08-31*. 

 

 
 
 
*Projekten Regional utvecklingsstrategi och nationellt uppdrag fördelas med lika procentsats över samtliga klassificeringsområden. 

 

En tillbakablick – projekt i utveckling 
Som ett led i arbetet med utvärdering och uppföljning av regionala tillväxtmedel bjöd Region Blekinge 
under året in två stödmottagare vars projekt blivit beviljat regionala tillväxtmedel för en presentation av 
deras projekt i regionala utvecklingsnämnden. Detta i syfte för att sprida projektets innehåll, resultat och 
effekter. Projekten som bjöds in var Techtank bas och stödmottagare Olofströms Näringsliv samt 
projektet Energisamverkan Blekinge stödmottagare Energimyndigheten sydost. 

Inkluderande samhälle 

Strategiskt läge 

Kreativitet 

Övrigt 



V E R K S A M H E T S S T Ö D  
Regional utveckling, kultur och bildning 
 

Sida 13 (36) 
 

Företagsstöd 2020  

Inför 2020 avsattes 5 miljoner kronor av regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Region Blekinge har 
dessutom tilldelats 973 000 kronor från Tillväxtverket för att under 2020 användas till företagsstöd i 
form av affärsutvecklingscheckar och särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. 
Företagsstöd beskrivs utifrån: 

4 
 

Omställningscheck 
Med anledning av covid-19 tog Region Blekinge under våren 2020 beslut om en ny stödform, 
omställningscheck. Stödet riktade sig till små och medelstora företag som drabbats extra hårt av 
coronapandemin. Företag med högst 249 anställda fick möjligheten att ansöka om checken. I ansökan 
beskrev företagen hur verksamheten drabbats av Covid-19 samt vilka åtgärder de planerade att vidta och 
vilka effekter åtgärderna bedömdes ha för företagets framtid. Företagen beviljades stöd till 
omställningsinsatser (ej drift) för att möta krisen och utveckla företagen på lång sikt. Stödet lämnades 
med upp till 90% av godkända kostnader, dock högst 100 000 kr. 
 
Ansökningstiden för omställningschecken gick ut den 15 juni. Det kom in totalt 90 ansökningar till 
Region Blekinge varav 52 företag beviljades stöd på totalt 3 901 858 kr kronor. 27 företag drog tillbaka 
sin ansökan då ansökan inte uppfyllde de krav som ställdes och 11 ansökningar fick avslag. Flera av de 
företag som sökt omställningscheck men inte uppfyllde kriterierna beviljades istället ett stöd till 
konsulttjänster eller ett mikrobidrag. 
 
Flest sökta och beviljade stöd gick till företag med verksamhet i Karlskrona kommun, därefter följer 
Karlshamns, Olofströms, Ronneby och Sölvesborgs kommuner.  
 
Företagen har främst investerat i digitalisering, hela 69% av stöden har gått till detta. Insatser av detta 
slag kan vara utbyggnad av hemsidor, e-handelssystem och andra plattformar för att möjliggöra 
försäljning av tjänster och varor digitalt. Andra insatsområden har varit utbildning och affärsutveckling. 
 
Region Blekinge har också tittat på vilka branscher stöden har gått till. Vi ser att flest checkar har beviljats 
till tjänsteföretag. Därefter kommer turism, industri, kultur, hälsa, handel och sist transporter.  
  

 
4 https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html  
 

beviljade och typ av företagsstöd

omställningscheck

uppväxling av medel, företagsstöd

fördelning mellan Blekingestrategins insatsområden, företagsstöd

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/attraktiva-blekinge---regional-utvecklingsstrategi.html
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Diagrammet nedan visar fördelningen per branschinriktning i antal avseende stöd för omställningscheck. 
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Beviljade och typ av företagsstöd 2020 

Regionala tillväxtmedel  
I jämförelse med beslutade stöd 2019 så ser vi en ökning av företagsstöd som till stor del beror på 
omställningscheckarna. Per den 31 augusti 2020 hade Region Blekinge beslutat om 86 stöd fördelat på 5 
olika typer av företagsstöd som är listade nedan. Företagen gör bedömningen att de genom stöden 
kommer att skapa 45 nya arbetstillfällen.  
 
Konsulttjänster  
Stöd till konsulttjänster för företag som vill anlita en extern konsult för produktutveckling och 
innovation, utveckling mot nya marknader, affärs-/organisationsutveckling, certifiering eller 
marknadsföring för nystartade företag. Under 2020 har 10 stöd till konsulttjänst beviljats med 821 449 
kronor. De flesta stöden har beviljats företag inom tillverkning. Företagen gör bedömningen att de 
genom stöden kommer att skapa 20,5 nya arbetstillfällen.  
 

Nystartade företag - mikrobidrag 
Nystartade företag (max 3 år) kan ansöka om mikrobidrag för investeringar i maskiner, inventarier, 
marknadsföring med mera. Under 2020 har 15 stöd beviljats på totalt 408 041 kronor. Företagen bedriver 
verksamheter inom bland annat informations- och kommunikationsteknologi och omsorg. Företagen 
gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa 11 nya arbetstillfällen.  
 
Deltagande på mässor  
Stöd kan beviljas till företag som för första gången deltar på en mässa mot en ny marknad. Kostnader 
som godkänns är hyra av monter och utrustning. Under 2020 har det inte beviljats något stöd till denna 
åtgärd vilket är en effekt av coronapandemin. 
 
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 2020 har 6 företag beviljat stöd på totalt 1 845 446 kronor. Stöden har till största 
delen gått till företag verksamma inom besöksnäring och tillverkning. Företagen gör bedömningen att 
de genom stöden kommer att skapa 10,5 nya arbetstillfällen.  
 
Omställningscheck 
Stöd till företag som drabbats extra hårt av covid-19 och som vill anlita extern konsult eller 
kompetensutveckla företaget för att utveckla verksamheten på lång sikt. Under 2020 beviljades 52 företag 
stöd på totalt 3 901 855 kronor. Stöden har gått till företag för att stötta omställning på grund av C 
coronapandemin. 
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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 2014–2020” och den 
handlingsplan som är kopplad till programmet. Stöd till kommersiell kan beviljas i form av 
investeringsbidrag, servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Under 2020 har ett företag 
beviljats ett särskilt driftstöd med 172 691 kronor. Två kommuner har beviljats hemsändningsbidrag med 
totalt 121 213 kronor.  

Medel från Tillväxtverket 
Affärsutvecklingscheckar  
Region Blekinge har tilldelats 800 000 kronor att besluta om till affärsutvecklingscheckar. Under 2020 
har två företag blivit beviljade totalt 300 000 kronor i stöd. Företagen beräknas skapa tre nya 
arbetstillfällen 
 
Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 
Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen har beviljats med 172 691 kronor. 
Stödet är ett driftstöd för att trygga servicen på orten och omkringliggande område. 

Uppväxling av medel, företagsstöd 
Uppväxlingsgraden är ett mått på hur mycket vi växlar upp per beviljad/satsad ”1:1-krona”. 
Företagsstöden växlas upp med medel från stödmottagaren i form av exempelvis egen finansiering eller 
banklån. Stödmottagare är beviljade företagsstöd med 7,4 miljoner kronor och har medfinansierats till 
större del av företagen med 11 miljoner kronor vilket blir en totalomslutning på totalt 18,4 miljoner 
kronor. Per den 31 augusti 2020 har beviljade företagsstöd växlats upp 2,5 gånger. Uppväxlingen har 
sjunkit något i jämförelse med 2019 vilket kan bero på det stora antalet beviljade omställningscheckar 
där bidragsdelen var 90%.  
 

Fördelning per kommun, företagsstöd 
Flest företagsstöd har under 2020 beviljats till företag i Karlskrona kommun, att den största andelen 
stöd beviljats till Karlskrona beror på att flest sökta och beviljade omställningscheckar gick till företag 
med verksamhet i Karlskrona kommun 
 
Diagrammet nedan visar fördelning per kommun i antal beviljade företagsstöd  per den 31 augusti 2020. 
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Fördelning mellan Blekingestrategins insatsområden, företagsstöd 
 

 
  

Bilden av attraktiva Blekinge 
-Stöden ska bidra till utveckling av företag inom besöksnäringen. Under 2020 har 3 företagsstöd på totalt   
67 000 kronor. Företagen gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa 1,5 nya arbetstillfällen.

Livskvalitet 
Stöden ska bidra till att skapa förutsättningar för att kunna leva i hela Blekinge. Under 2020 har inget 
företagsstöd beviljats inom insatsområde livskvalitet. 

Arbetsliv 
Stöden ska bland annat bidra till att skapa nya arbetstillfällen i företagen. Under 2020 har 83 företagsstöd
totalt 7,35 miljoner kronor beviljats. Företagen gör bedömningen att de genom stöden kommer att skapa
43,5 nya arbetstillfällenliv. Av de beslutade 83 företagsstöden är 52 omställningscheckar, där Region
Blekinge prioritera att bevara arbetstillfälle istället för att skapa nya.

Tillgänglighet
Stöden ska bidra till förbättrad tillgänglighet i samhället och för företagen. Under 2020 har inget företagsstöd 
beviljats inom insatsområde livskvalitet. 
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Beviljade projekt och avslutade projekt 2020 

Region Blekinge har hittills under 2020 beviljat tjugoåtta nya projekt regionala tillväxtmedel, vilket är en 
ökning med tio projekt mot samma tidpunkt 2019. En anledning till ökningen kan bero på behovet av 
ökade åtgärder på grund av coronapandemin. Region Blekinge har dessutom under 2020 avslutat tjugotvå 
projekt som varit beviljad regionala tillväxtmedel. Återförda medel av tidigare beviljade regionala 
tillväxtmedel är under perioden 2 miljoner kronor.  
 
Nedan följer en kort sammanställning av beviljade och avslutade projekt under 2020. Den 
sammanställningen följs av en mer utförlig beskrivning av beviljade och avslutade projekt under 2020. 
 

 

Bilden av attraktiva Blekinge
Sex beviljade projekt 2020.
Beviljade projekt inom insatsområdet ska bl.a. bidra till att; begränsa effekten av coronapandemin,
utreda det demografiska bostadsbehovet, skapa en levande hamn, skapa coronasäkrade arrangemang.
Sex avslutade projekt 2020.
Avslutade projekt inom insatsområdet har bl.a. bidragit till att; utveckla en ledutvecklingsdel i ARK 56,
idrottsgalan 2019, göra skogen attraktivare för besökare, utveckla av Gribshunds museumet, stärka
infrastrukturen i skärgården.

Livskvalitet
Fyra beviljade projekt 2020.
Beviljade projekt inom insatsområdet ska bl.a. bidra till att; göra en kartläggning över Blekinges
elförsörjning, kartlägga vätgaskedjan, utveckla en coachingsmetodik kring hållbar utveckling.
Två avslutade projekt 2020
Avslutade projekt inom insatsområdet har bl.a. bidragit till att; ta fram ett kunskapsunderlag om
Blekinges funktionella geografi, en modell för samordnad varudistribution har tagits fram.

Arbetsliv
Tolv beviljade projekt 2020.
Beviljade projekt inom insatsområdet ska bl.a. bidra till att; begränsa effekten av coronapandemin, fler
nya företag etableras i regionen, bidra med behovsanalys och konceptgenerering, öka kunskapen om
hur företag kan förvärvas och drivas av personal, utveckla exportfrämjandet, Blekingedagen 2020,
kunna anpassa och vässa verksamheten enligt ett nytt normalläge, utveckling av en hemsida.
Fem avslutade projekt 2020.
Avslutade projekt inom insatsområdet har bl.a. bidragit till att; synliggjöra företag inom Blekinge
Teknik- och Industriföretag, säkerställa lärarutbildningar i Blekinge, att skapa och etablera ett nätverk
av företag och forskningsutövare, utveckling av en verksamhetsplan för centre of excellence.
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Kulturella och kreativa näringar – insatsområde arbetsliv
Beslut om ramprojektet togs hösten 2017, delprojektetens syfte och mål är att bidra till att stärka den kulturella
infrastrukturen och ger nationell och internationell lyskraft på Blekinge.
Fem beviljade projekt 2020.
Två avslutade projekt 2020.

Tillgänglighet
Noll beviljade projekt 2020.
Tre avslutade projekt 2020.
Avslutade projekt inom insatsområdet har bl.a. bidragit till att; spridning av information och om nyttan med
fiber, ta fram ett kunskapsunderlag om Blekinges funktionella geografi, ta fram ett kunskapsunderlag, en
resvaneundersökning har genomförts.

Övriga projekt
Ett beviljade projekt 2020.
Beviljade projekt inom insatsområdet ska bl.a. bidra till att; kvalitetsäkra hantering av regionalt
utvecklingsarbete.
Noll avslutade projekt 2020.
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Bilden av attraktiva Blekinge  
-Insatsen ska bidra till att få fler människor att vilja flytta till, etablera sitt företag och besöka Blekinge. 
 

• antal beviljade projekt 2020, 6 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 1 748 000 kronor 

 
 

• antal avslutade projekt 2020, 6 stycken  
• utbetalda medel Region Blekinge, 2 548 000 kronor 

 
 
Marknadsstöd campingnäringen vid coronapandemi (beviljat) 
Projektägare: Camping Sydost 
Syfte: Projektets syfte är att på flera sätt begränsa effekten av coronapandemin och utveckla nya 
målgrupper för att kompensera det bortfall som uppstått på grund av pandemin. 
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
 
Regional bostadsmarknad (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Det finns ett regionalt behov att utreda det demografiska bostadsbehovet som finns i länet, men 
även att komplettera den bilden med skattningar vad gäller den faktiska efterfrågan på nya bostäder är. 
Detta skulle utgöra ett nödvändigt kunskapsunderlag för kommande strategier, planer och program 
kopplat till nya bostäder i länets kommuner. Initialt behövs underlaget för att få en större kunskap utifrån 
befintliga Blekingebors behov, men även en viktig kunskap för att kunna locka hit nya invånare och få 
dem att stanna i länet. Att planera för och bygga nya bostäder är en komplex process där flera aktörer 
kan vara inblandande såsom stat, kommuner, exploatörer, bostadsutvecklare, mäklare och långivare, 
såväl som den enskilda medborgaren. För att bostadsbyggandet ska möta den efterfrågan som finns i 
Blekinge är det avgörande att det finns en gemensam kunskapsgrund att stå på. Vidare behövs insikt och 
förståelse för vilka roller och förutsättningar de olika aktörerna har. Vi ser att en fördjupad analys av 
detta även är en förutsättning för ökad och bättre dialog med aktörerna på marknaden vad gäller 
bostadsbyggande. 
Regionala tillväxtmedel: 381 104 kronor 
 
Utveckling av hamn och kustnära fiske - ett blivande besöksmål? (beviljat) 
Projektägare: Sturkö kustfiske ekonomisk förening 
Syfte: Idag är det kustnära fisket och hamnen på Sturkö, Ekenabben en plats utan framtidsutsikter 
och utvecklingsförmåga. Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna för att skapa en 
levande hamn med hållbart kustnära fiske och möjlighet till försäljning och servering av fisk. På sikt 
ska möjligheterna för en mindre mängd båtplatser för gästande fritidsbåtar undersökas. Det slutliga 
syftet med förstudien är att Ekenabben kan vara ett blomstrande nav och besöksmål i skärgården 
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
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Etablering av kastpool i Blekinge (beviljat) 
Projektägare: Svenska Castingförbundet 
Syfte: Under 2018 - 2019 genomförde Svenska Castingförbundet med stöd från bland annat 
Länsstyrelsen i Blekinge en förstudie med målet att ta reda på förutsättningar för att etablera en 
kastpoolsanläggning i Blekinge och Ronneby. Resultatet från förstudien gav information om att det 
finns förutsättningar för etablering av en kastpoolsanläggning i Blekinge. Projektets syfte är att 
komplettera resultatet från den tidigare förstudien med en fördjupad förstudie, där projektet avser att 
arbeta fram affärsmodeller för finansiering, etablering och drift av en kastpoolsanläggning i 
Karlshamn.  
Regionala tillväxtmedel: 98 000 kronor 
 
Marknadsstöd besöksnäring vid coronapandemin (beviljat) 
Projektägare: VisitBlekinge AB svb 
Syfte: Projektet har för avsikt att i största möjliga mån minska negativa effekter för besöksnäringen 
på grund av coronapandemin. Blekinges besöksnäring består till största delen av småföretag och i 
många fall enmans bolag. Dessa företag har svårt att tillgodogöra sig nationella stödinsatser och 
behöver därmed extra stöd för att upprätthålla sin verksamhet. Normalt sett medfinansierar Blekinges 
besöksnäring en del av de marknadskampanjer som genomförs men för närvarande klarar näringen 
inte detta utan behöver ett tillfälligt stöd med extra resurser. 
Regionala tillväxtmedel: 600 000 kronor 
 
digEAT-festivalen 2020 (beviljat) 
Projektägare: Idas vänner 
Syfte: Många kulturarrangemang är inställda vilket innebär att handlarna, restauranger och många 
besöksmål har det svårt och är i behov av en omställning av verksamheten på grund av corona. 
Projektet ska skapa coronasäkrade arrangemang som är tillgängliga för alla genom en festival under 
10 dagar där ett antal event ska livestreamas. Projektet ser ett behov av att digitalisera sig mer och att 
lära sig använda den digitala tekniken för att utveckla nya typer av arrangemang nu och i framtiden. 
Digitalisering innebär möjligheter att tillgängliggöra arrangemang för grupper som aldrig skulle kunna 
gå på grund av avstånd, sjukdomar osv. Viktigt är i projektet att få många olika aktörer att samverka 
under ett och samma arrangemang. Aktiviteterna i projektet kommer att stärka Karlshamn och 
Olofström som besöksmål.  
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag (avslutat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Beslut tagit av Länsstyrelsen 2017-12-07 med tillämpningen av förordningen 2003:596, om bidrag 
för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
Resultat: Detta projekt utgör bara en liten del av den fysiska ledutvecklingsdel i ARK56 som 
kommunerna och Länsstyrelsen i Blekinge medfinansierade och genomförde gemensamt. Samtliga parter 
ansvarar för att resultaten används i fortsatt arbete för leden: Kommunerna, Blekinge Arkipelag, 
Länsstyrelsen, Visit Blekinge, Region Blekinge och det företagsnätverk som bildades under HPU-
projektet. LUT-projektet har inneburit betydligt bättre förutsättningar för att bidra till ett attraktivare 
Blekinge. Som en del av projekt Arkipelagrutten med nu etablerade varumärket ARK56, har vi skapat en 
outdoor och res anledning som visar upp länets kust- och skärgårdsnatur och kultur på ett mycket 
tillgängligt och attraktivt sätt. Hållbarhet: LUT-projektet har främjat hållbarhet genom att vara en viktig 
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del i utvecklingen av Arkipelagrutten (ARK56). Genom LUT-projektet har både infrastruktur, karta, 
grunden till marknadsföring, genom såväl bild- och filmproduktion som kommunikationsplan, tagits 
fram. På detta sätt blir de utvecklade lederna och produkterna stärkta i sina förutsättningar att bestå över 
tid. Dessutom har LUT-projektets genomförande bidragit till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Jämställdhet: LUT-projektet har utvecklats och letts av både kvinnor och män som har bidragit med sina 
viktiga kompetenser. Där upphandlingar gjorts eller där man tagit hjälp av intressenter och expertis 
utifrån har man bjudit in brett utan åtskillnad mellan kvinnor och män. Mångfald: Texterna på 
informationsskyltarna och kartorna är tryckta på fyra språk, svenska, engelska, tyska och polska för att 
så många personer som möjligt ska kunna förstå och hitta ut i biosfärområdet. Film och bildmaterialet 
tar med flera olika målgrupper för att välkomna och tilltala en bred besöksskara. Internationalisering: 
Kartans symbolspråk och översättningar, kommunikationsplanens upplägg, informationsskyltarnas 
översatta texter och formgivning – allt har gjorts med ansatsen att Blekinge och biosfärområdet ska 
internationaliseras och bli en destination som attraherar även internationella turister.  
Projektomslutning: 4 800 000 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 600 000 kronor  
 
Idrottsgalan i Blekinge 2019 (avslutat) 
Projektägare: Blekinge Idrottsförbund 
Syfte: Idrottsgalan är en stor mötesplats, där hela Blekinge möts. Den bidrar till att knyta ihop regionen 
och skapa samverkan. Utvecklingspotentialen finns i att alla samtal mellan offentlig sektor, näringsliv 
och den ideella idrottsrörelsen ska leda till utveckling av samhället dvs både inom idrotten och 
näringslivet vilket i sin tur förstärker bilden av attraktiva Blekinge och en ökad livskvalitet, arbetsliv och 
tillgänglighet. Det är också en viktig arena för att lyfta lokala förebilder inte minst i arbetet mot barn och 
ungdomar.  
Resultat: Idrottsgalan 2020 genomfördes helt enligt plan och vår utvärdering visar på ett lyckat projekt 
med nöjda deltagare från hela Blekinge och olika grupper. Projektet utvecklar relationer och vidgar 
människors kontaktnät mellan idrottsrörelsen, näringslivet och det offentliga. Med en jämställd gala som 
också främjar mångfalden i Blekinge bidrar projektet till utveckling av såväl idrottsrörelsen som 
samhället. Inga väsentliga avvikelser från planen konstateras.    
Projektomslutning: 226 286kronor  
Regionala tillväxtmedel: 50 000 kronor 
 
Attractive Hardwoods - delprojekt Blekinge (avslutat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Syfte: Projektet ska utveckla potentialen för naturvärden och lövskog som attraktiva besöksmål 
genom att utarbeta en strategi för besöksnäring kopplat till ädellövskog och natura 2000-områden i södra 
Östersjöområdet. Utveckla produkter och tjänster som ökar tillgängligheten och attraktiviteten kring 
dessa besöksmål samt utveckla marknadsföringsinsatser kopplat till ovanstående områden. Delprojektet 
i Blekinge har fokus på utveckling av en gemensam och gränsöverskridande strategi för besöksnäringen, 
en pilotstudie med fokus på Blekingeleden samt utveckling av marknadsföringsinsatser. 
Reslultat: Attractive Hardwoods har under hela projekttiden syftat till att göra skogen attraktivare som 
destination för såväl Blekingebor som besökare. Samtliga mål har uppfyllts med god marginal. Tack vare 
täta samarbeten med projektpartners i Polen och Litauen har samtliga cross border mål nåtts. 
Naturturismstrategin som togs fram har legat till grund för vidare arbete med att stimulera fler 
naturturismföretagare och dess krav och syften. Guideboken och kartan ”Blekingeleden” ger besökare 
en god översikt över Blekingeleden och eventet ”Blekinge Outdoor Festival” gav drygt 1500 besökare 
som fick ta del av projektets innehåll. Via kundundersökningen ”Reasons to go” fastställdes ett antal 
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orsaker till att besökaren väljer att besöka Blekinge. Samtliga resultat bidrar nu till utvecklingens av 
skogens förutsättningar genom partners, entreprenörer och besökare.     
Projektomslutning: 2 500 000 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
 
Kulturarvet som besöksnäring, Förstudie fas 2 (avslutat) 
Projektägare: Blekinge museum 
Syfte: Arbetet med ett Världsarvsmuseum och runt vraket efter "Gribshunden" kräver samverkan med 
flertalet parter. Syftet med fas 2 är att samordna och strukturera kommunikationen mellan de 
referensgrupper och kontaktnät som skapades under fas 1. Det handlar om allt från universitet och 
högskolor till kommunala- och regionala instanser, nationella myndigheter, andra museer, konservatorer 
och privata företag. Två betydelsefulla publika satsningar på kulturarvet är Världsarvsmuseum i 
Karlskrona och ett Gribshunden museum i Ronneby. Satsningarna är i sig två separata projekt inom 
Blekinge museum men med samma utvecklingspotential. 
Resultat: Det övergripande målet med förstudien var att belysa projektets potential som attraktionskraft 
för Blekinge, samt undersöka förutsättningarna för att skapa internationellt gångbara besöksmål. Efter 
förstudien tror projektägaren att museet har förutsättningar att påverka besöksnäringen, 
centrumutvecklingen och den allmänna attraktiviteten i länet genom de två satsningarna på 
Världsarvsmuseum i Karlskrona och en utveckling av Gribshunden museum i Ronneby. 
Projektomslutning: 1 490 275 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 400 000 kronor 
 
KOM IGÅNG Svängsta (avslutat) 
Projektägare: Karlshamns kommun 
Syfte: Beslut tagit av Länsstyrelsen 2018-05-21 med tillämpningen av förordningen 2003:596, om bidrag 
för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
Resultat: Projektet har genom aktivt uppsökande verksamhet skapat ett samarbete med lokala 
näringslivet i Svängsta för att finna gemensamma lösningar "enklare" jobb. Öppna vägar ut på den 
"öppna" arbetsmarknaden för projektets deltagare. Utöka legoverksamheten i samarbete med lokala 
näringslivet. Projektet har skapat en verksamhet där språksvaga personer i åldern 16–29 med svårigheter 
som nämnt ovan, får en möjlighet att bli bättre på framförallt det talade svenska språket och får stöd i 
att närma sig arbetsmarknad och föreningsliv. Deltagarna i projektet ska erhållas stöd att närma sig 
arbetsmarknaden. 
Projektomslutning: 1 109 760kronor  
Regionala tillväxtmedel: 98 000 kronor 
 
Uppbyggnad av infrastruktur i skärgården för besöksnäring och framtida utveckling (avslutat) 
Projektägare: Länsstyrelsen i Blekinge 
Syfte: Beslut tagit av Länsstyrelsen 2017-12-14 med tillämpningen av förordningen 2003:596, om bidrag 
för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
Resultat: Projektet har bidragit till en stärkt infrastruktur i skärgården samt en ökad samverkan mellan 
aktuella aktörer. Genom samverkan och då främst med inblandade kommuner och markägare har 
projektet investerat i en uppbyggnad av infrastrukturen i skärgården. Inom projektet har som exempel 
byggts eller renoverats trettiofem grillplatser, åtta toaletter, tre bryggor, en kajakspång, en kajakbrygga 
samt renoverats övernattningsstugor. I projektet har också, i syfte att tillgänglighetsgöra skärgården, röjts 
fram vandringsled samt röjts buskar kring olika besöksplatser. Efter projektets slutförande har ett 
samverkansavtal mellan Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge tagits fram, med deltagande från 
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berörda kommuner. Avtalet belyser organisation och huvudmannaskap avseende Blekinges leder utmed 
land och vatten. Detta för att säkerställa skötseln och underhållet där. Genom att stärka infrastrukturen 
i skärgården med aktuella investeringar bidrar projektet till en ökad tillgänglighet och attraktion av 
skärgården i Blekinge. Besöksfrekvensen förväntas öka i skärgården, dels från allmänheten i Blekinge 
dels från övriga delar av Sverige. Det förväntas också ske en ökad turism från övriga delar av världen. 
Genom investeringarna och en framtida samverkan i skärgårdsfrågorna, till exempel av skötseln, bidrar 
projektet också till att besöken blir mer hållbara.  
Projektomslutning: 3 110 000kronor  
Regionala tillväxtmedel: 1 500 000 kronor 
 
 

Livskvalitet 
-Insatsen ska bidra till de förutsättningar som krävs för att tillgodose de behov framtidens invånare efterfrågar.  
 

• antal beviljade projekt 2020, 4 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 1 558 488 kronor 

 
 

• antal avslutade projekt 2020, 2 stycken  
• utbetalda medel Region Blekinge, 1 506 374 kronor 

 
 
Elförsörjning i Blekinge, effekt, kapacitet och flexibilitet (beviljat) 
Projektägare: Energikontoret Sydost  
Syfte: Projektets syfte är att genomföra en kartläggning av situationen i Blekinge idag. Koppla 
nulägesanalys till planerade utbyggnadsplaner och kommande förändringar som exempelvis ökad 
befolkning, nya bostadsområden, planer för ladd infrastruktur för elfordon, busstrafik på el samt 
planerad förnybar elproduktion. Ge förslag på åtgärder för att uppnå ett fortsatt robust elsystem i 
Blekinge.  Ett av delmålen i denna förstudie är att bidra till ökad energieffektivisering och mer 
användning av förnybar el för att främja en hållbar utveckling, vilket är syftet med ett framtida 
genomförandeprojekt. Tillfällig överproduktion av till exempel vind- och solenergi måste tas tillvara för 
att utjämna produktions och förbrukningstoppar. Överskottsenergi måste kunna lagras sa att samtliga 
energiresurser utnyttjas optimalt. En ökad elektrifiering (övergång från fossila bränslen) leder till 
energieffektivare processer och möjligheten till att arbeta med användarflexibilitet och lastbalansering. 
Regionala tillväxtmedel: 398 105 kronor 
 
Energieffektiva kommunala fastigheter i Blekinge  
- från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader (beviljat) 
Projektägare: Energikontoret Sydost  
Syfte: Med denna förstudie vill projektägaren ge en bild av den lönsamma 
energieffektiviseringspotentialen i kommuners och regioners byggnader i Blekinge samt att planera ett 
genomförandeprojekt för att realisera potentialen. Projektet bidrar till ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 
Regionala tillväxtmedel: 396 630 kronor 
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Förnybar vätgas för transporter i Blekinge (beviljat) 
Projektägare: Energikontoret Sydost  
Syfte: Förstudien ska med andra ord kartlägga vätgaskedjans aktörer, potentialen för vätgasproduktion 
och användning men också hur arbetet för hur vätgas ska introduceras i Blekinge. 
Regionala tillväxtmedel: 399 584 kronor 
 
Vägar till ett hållbart Blekinge 2020–2022 (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Projektet kommer vara uppbyggt i fyra moduler/delprojekt enligt kriterier. Den modul som 
innefattar att obligatoriskt arbeta med övergripande omställning placeras över de andra tre i det här 
projektet. Region Blekinge avser här att arbeta med en egen projektidé, vilken syftar till att utveckla en 
coachingsmetodik kring hållbar utveckling med hjälp av konsultstöd. I arbetet med metodiken ingår det 
att samla aktörer inom Region Blekinge för att göra en nulägesanalys av hur tjänstepersoner ser på 
organisationens målsättning för hållbar utveckling samt identifiera vita fläckar och målkonflikter. 
Projektet fungerar således som en pilot där vi testar ett nytt arbetssätt för omställning internt i 
organisationen, men applicerar det i tre olika regionala utvecklingsprocesser för att få extern påverkan 
utanför Region Blekinges egna verksamheter. 
Regionala tillväxtmedel: 364 169 kronor 
 
Strukturbild Blekinge 2.0 (avslutat) 
Projektägare: Region Blekinge  
Syfte: Projektet syftar till att öka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen, den regionala 
utvecklingsplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna. I projektet ska kunskapen öka om regional 
tillväxt utifrån Blekinges förutsättningar och samverkan med näringslivet ska utvecklas. Fördjupade 
analyser kommer att genomföras av samban-den mellan arbetsmarknad, bostadsmarknad och 
transportsystem samt hur internationalisering och digitalisering påverkar fysik planering i regionen. 
Projektet ska resultera i en ökad kunskap, samsyn och samhandling mellan samhällsplaneringens aktörer 
lokalt, regionalt och statligt i Blekinge. Långsiktigt kommer resultaten bidra till besluts- och 
planeringsunderlag för aktörer inom samhällsplanering samt identifierade konkurrens-fördelar inom 
smart specialisering. 
Resultat: Projektet har tagit fram ett kunskapsunderlag om Blekinges funktionella geografi samt 
gemensamma checklistor i länet inom bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. För att uppnå 
detta upphandlades WSP som fick i uppdrag att närmare studera och kartlägga Blekinges funktionella 
geografi och för att närmare studera orternas roller, funktioner, samband och utbyten. Områdena som 
närmare studerades var arbetsmarknad, bostadsmarknad och transportsystem, där rumsliga fördjupade 
analyser genomfördes som orternas utvecklingsförutsättningar och funktionella samband. Studien utgör 
ett jätteviktigt kunskapsunderlag som har spridits i länet, både bland politiker och tjänstepersoner. 
Kunskapsunderlaget utgör ett viktigt underlag för att skapa samsyn och det har i dialogerna och inspelen 
till studien lyfts och diskuterats mycket värdefullt, som annars säkert inte hade kommit fram i länet. 
Checklistorna har blivit ett verktyg som både planerare använder när nya översikts- och detaljplaner skall 
tas fram, men även ett verktyg för Region Blekinge att använda för att trycka på i remissvar för 
kommunala planer och vid tidiga fysiska dialogmöten med kommunerna.  
Projektomslutning: 2 969 000kronor  
Regionala tillväxtmedel: 841 374 kronor 
 
Kommunal Samordnad Varudistribution KoSoVa (avslutat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Årligen gör kommuner stora inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial med mera till sin 
verksamhet som transporteras med s.k. fri leverans vilket innebär att frakten ingår i varupriset och 
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distributionen sker utanför kommunens kontroll. Detta medför ett stort antal lastbilar i närheten av 
offentliga byggnader som orsakar CO2-utsläpp, buller, träng-sel med mera Ett sätt att lösa problematiken 
med många transporter är att implementera en samordnad varudistribution. Kommunalt samordnad 
varudistribution innebär att varorna från leverantörer levereras till en distributionscentral där varorna 
sampackas och transporteras till enheterna enligt en förutbestämd effektiv transportslinga. Målet med 
detta projekt är att implementera en KoSaVa för kommuner i Blekinge. 
Resultat: Projektet har tagit fram en modell för samordnad varudistribution som har lett till att 
Karlshamns kommun idag har förändrat sin affärsmodell och driftsatt samordnad varudistribution samt 
tagit över delar av ansvaret för transportuppdraget från leverantören. Effekten är minskat antalet 
leveranser med ungefär 55 procent och antalet transportkilometer har halverats. Livsmedelsleveranserna 
till kommunens enheter sker med ett och samma fordon som drivs med förnybart drivmedel.  
Samordnad varudistribution ökar transporteffektiviteten och minskar antalet leveranser vilket ligger i 
linje med Attraktivare Blekinge och andra regionala strategier.  
Projektomslutning: 2 660 000 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 665 000 kronor 
 
 

Arbetsliv 
-Insatsen ska bidra till att öka antal arbetstillfällen och skapa en högre grad av kunskapsintensitet Blekinge. 
 

• antal beviljade projekt 2020, 12 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 16 546 222 kronor 

 
 

• antal avslutade projekt 2020, 5 stycken  
• utbetalda medel Region Blekinge, 1 449 756 kronor 

 
 
Förstärkning av Hållbar finansiering- och rådgivning i Blekinge pga. Covid 19 (beviljat) 
Projektägare: Almi Företagspartner 
Syfte: Krisen kopplad till coronapandemin har slagit hårt mot företagen i Blekinge. Det finns ett stort 
behov av rådgivning och finansiering för att säkerställa att livskraftiga företag klarar sig igenom krisen. 
Almi förstärker därför sina resurser för att möta de ökade behoven samtidigt som man ställer om 
verksamheten till att under en period helt kunna fokusera på uppgiften att minska antalet företag som 
går i konkurs och/eller 
tvingas till kraftiga neddragningar. Projektets syfte är att öka tillgängliga resurser i verksamheten med 
målet att rädda livskraftiga företag som drabbats hårt av coronakrisen. Almi resurs förstärker dessutom 
sin kommunikations enhet för att öka möjligheterna till mer proaktiv kommunikation för att nå ut till 
fler drabbade företag. 
Regionala tillväxtmedel: 215 370 kronor 
 
Acceleration förinkubator - ökad konkurrenskraft (beviljat) 
Projektägare: Blekinge Business Incubator AB 
Syfte: Projektet bygger på tidigare resultat från pågående projekt och förstudieprojekt vilka genom detta 
projekt kommer att skalas upp i ett genomförandeprojekt. Den regionala hållbara tillväxten i Blekinge 
(och Skåne) är beroende av att fler människor ges möjlighet att utveckla sina idéer och att fler nya företag 
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etableras i regionen. Tillväxten av nya företag har dock potential till att bli än högre, särskilt bland unga, 
kvinnor samt bland personer med utländsk bakgrund. Vilka är grupper som idag är underrepresenterade 
bland länens företagare.  Rädsla för ekonomisk osäkerhet, krångliga regelsystem och brist på startkapital 
som de vanliga hindren för att ta steget till att bli egenföretagare. Företagsinkubatorernas primära syfte 
är att identifiera affärsidéer och genom affärsrådgivning utveckla och verifiera affärsidén, växla upp och 
bygga bolaget, samt stödja med nätverk av kunder och finansiärer. Att bredda dagens strukturer med en 
förinkubatorsroll skulle sänka trösklarna för många entreprenörer som antingen söker upp befintliga 
inkubatorer men inte matchar kraven, eller genom riktade informationsinsatser även fånga upp de 
entreprenörer som i dagsläget inte vänder sig till länens olika företagsinkubatorer. Detta skulle möjliggöra 
för att öka inflödet av idéer och på sikt antalet nystartade företag överlag, men också antalet nystartade 
företag av grupper som idag är underrepresenterade bland landets  .  
Regionala tillväxtmedel: 3 000 000 kronor 
 
Idrotts- och hälsoteknik (beviljat) 
Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola 
Syfte: Projektet Health & Sports Technology initiative avser att möta samhällsutmaningar inom hälsa, 
kopplat till ökande livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning, och samtidigt skapa förutsättningar 
för regional innovation och tillväxt inom hälso- och idrottsteknik genom att etablera en 
samverkansplattform som effektivt kan möjliggöra integrering och nyttiggörande av kunskap från 
hälsovetenskaper, datavetenskaper och teknikvetenskaper. Genom att skapa en plattform med 
samordning mellan dessa verksamheter och nära samverkan med regionala acceleratorer och företag 
finns det mycket goda möjligheter att kunna etablera ett nytt regionalt ekosystem för idrotts- och 
hälsoteknik med stor tillväxtpotential. Projektet kommer att bidra med behovsanalys och 
konceptgenerering kring digitala produkter och tjänster för både idrott och preventiv hälsa, vilket dels 
kommer att gynna den regionala befolkningen genom ökad teknisk innovation dels kommer att skapa 
förutsättningar för det regionala näringslivet att kunna konkurrera med tekniska innovationer för idrott 
och hälsa på en global marknad. Samverkansplattformen Health & Sports Technology Initiative ska 
arbeta för att öka dels behovsstyrda innovationer, dels implementering till en bred användarbas. Ett ofta 
förbisett område för både utveckling och tillväxt är implementering av befintlig teknologi och 
nyttiggörande av forskning. Genom vår organisation bestående av både akademi och näringsliv 
säkerställer vi hela kedjan från behov till färdiga produkter och tjänster.  
Regionala tillväxtmedel: 4 440 846 kronor 
 
Modell för personalägt företag vid generationsskifte i Blekinge 2020–2022 (beviljat) 
Projektägare: Coompanion Blekinge 
Syfte: Projektet ska bidra till att Blekinge blir föredöme för ägarskiften hos små och medelstora företag 
och därmed bidrar till att behålla, samt öka antalet företag och arbetstillfällen i Blekinge, vilket leder till 
bibehållen affärskraft och ökad tillväxt i regionen. Under projektperioden 1 september 2020 - 31 
december 2022 ska projektet arbeta för att öka kunskapen om hur företag kan förvärvas och drivas av 
personal. Projektet ska ta fram en modell som ger en tydlig process, tydliga verktyg och som visar på 
vilka vinster samhället uppnår genom att företag som annars riskerar att läggas ned eller flyttas från 
Blekinge istället förvärvas och drivs vidare i ny ägarform. Direkt stöd som ges till företagare genom 
projektet är: affärsutveckling, rådgivning och stöd i processen att förvärva företag, kontakt med 
finansiella aktörer för företagsförvärv samt ökad kunskap om vilka vinster ett personalägt företagande 
ger både för individer och samhälle. Projektet ska också resultera i att ett kunskapsmaterial i form av en 
film om hur en överlåtelse av företag till en medarbetargrupp går till, samt som visar på vilka vinster 
detta ger för en hållbar samhällsutveckling. Projektet ska verka för en hållbar samhällsutveckling i 
Blekinge genom att aktivt bidra till att färre företag avvecklas eller säljs utanför länet, och istället främjar 
lokalt och regionalt företagande med ägarbas i Blekinge. Vi arbetar inom projektet med ett normkritiskt 
förhållningssätt i samtliga kompetenshöjande insatser, information och verktyg för företagsförvärv till 
personal. Det betyder att brister inom mångfald och jämställdhet lyfts fram liksom att vi ger kunskap 
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och råd om hur vi istället utvecklar inkluderande, jämställda företag och ägarstrukturer. l projektet arbetar 
vi också aktivt för ett hållbart miljöarbete när det handlar om transporter och inköp av material. 
Regionala tillväxtmedel: 1 250 000 kronor 
 
Corona anpassning av Kreativum  
- insatser för långsiktig konkurrenskraft under och efter pandemin (beviljat) 
Projektägare: Kreativum i Blekinge AB  
Syfte: Kreativum finns inom en bransch som drabbats extremt hårt av coronapandemin. Kreativum har 
varit tvungna att sedan mars stänga all publik verksamhet med besök till anläggningen och 
konferensbokningarna för resten av året försvann över en natt. Syftet med detta projekt är att kunna 
anpassa och vässa  verksamheten enligt ett nytt normalläge, för att fortsätta arbetet med att bidra till 
kompetensförsörjningen i regionen genom att öka intresset och kunskaperna om tekniska samt 
naturvetenskapliga utbildningar och yrken. Insatserna är mycket viktiga för att fortsätta arbetet med att 
vara ett av regionens största besöksmål och på så sätt bidra till regionens attraktivitet. För att kunna rusta 
verksamheten på kort sikt och på längre sikt, för att kunna stärka kommunikation, affärsmodell samt 
utbud av tjänster och innehåll i digital form, behöver Kreativum genomföra investeringar och ta in stöd 
utifrån. 
Regionala tillväxtmedel: 210 000 kronor 
 
NyföretagarCentrum Blekinge ställer om! (beviljat)  
Projektägare: Nyföretagarcentrum i Karlshamn  
Syfte: I och med coronakrisen är det många mindre företag och enmansföretag som står inför 
konkurshot. Företagen har korttids permitterat eller varslat/avskedat de få anställda de har för att kunna 
klara vardagen. De lokala NyföretagarCentrum föreningarna är sårbara och har en kommande utmaning 
vad gäller finansiering och personella resurser bland annat med anledning av coronapandemin. På grund 
av coronakrisen måste de lokala kontoren ställa om under kommande år. Projektet ska se över hur de 
kan erbjuda aktiviteter/webbinarium eller andra utbildningar/träffar digitalt på ett attraktivt och snabbt 
sätt samt hur detta hanteras när coronakrisen är över. NyföretagarCentrum ser en minskning av antal 
kvinnor som kommer på rådgivning och sedan startar företag mot tidigare. Det kommer att göras insatser 
för att få kvinnor att känna trygghet i sitt företagande. NyföretagarCentrum Blekinge är en viktig resurs 
för kommunerna, Region Blekinge och Arbetsförmedlingen för att stödja befintliga, nystartade företag 
samt för de som funderar på att ta steget till eget i och med att man kanske är arbetsbefriad/uppsagd.  
Regionala tillväxtmedel: 460 000 kronor 
 
Regional exportsamverkan 2020 (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Projektet har en direkt koppling till Sveriges utvecklade export- och investeringsstrategi (2019) 
vars syfte är att bidra till fler jobb i hela landet och ett större fokus på ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet. Den nya strategin avser att ta tillvara möjligheter att bidra till klimatomställningen som 
Agenda 2030 och Parisavtalet ger. Vi avser att utveckla exportfrämjandet på regional nivå i linje med 
både strategins fem strategiska målsättningar samt det nationella strategiarbetet som är färdigt i maj. I 
projektet vill vi bidra till att fler SME börjar exportera, fler SME ser sin huvudsakligamarknad på en 
internationell marknad och att exporten får en större andel av BRP. Exportsamverkan Blekinges främsta 
uppgift är precis som tidigare år att ge fler företag, rätt stöd i rätt tid utifrån sina behov på ett effektivt 
sätt. Projektet ska därför fortsätta utveckla samverkan mellan de parter som ingår i partnerskapet, dvs 
Region Blekinge, Almi, EEN, EKN och Business Sweden. Det  ska också fortsätta att söka utökat 
samarbete med andra parter som inte ingår i partnerskapet för att kunna nå fler företag. Export- och 
investeringsfrämjande hänger ihop. 50% av all export utgår ifrån utländska företag vilket också Sveriges 
nya strategi tar fasta på. I Blekinge arbetar vi redan med att försöka dra nytta av synergierna mellan 
export- och investeringsfrämjande vilket är beskrivit i Region Blekinges handlingsplan för export- och 
investeringsfrämjande. Projektet ska se över strukturen för Region Blekinges strategier och 
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handlingsplaner så att de ligger i linje både med Sveriges strategi för export- och investeringsfrämjande 
men även med den regionala utvecklingsstrategin. 
Regionala tillväxtmedel: 360 000 kronor 
 
Validering - kompetensförsörjning i kristid (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: COVID-19 påverkar samhället på flera sätt och många branscher påverkas samtidigt, vilket är en 
ny situation i Sverige. Konjunkturinstitutet ser att vi är på väg in i en djup lågkonjunktur som drabbar 
brett. Det är dock en paradox eftersom många branscher står inför permitteringar och eller varsel, 
samtidigt som andra branscher som viss typ av industri och vård och omsorg har brist på arbetskraft. 
Projektet ska genom att validera kompetens hos personal i företag som permitterar eller varslar personal 
ökar möjligheten till rörlighet på arbetsmarknaden. Samtidigt som rörligheten mellan arbetsplatser ökar 
får individer som riskerar uppsägning större möjligheter till fortsatt arbete. Näringslivet och 
arbetsmarknaden påverkas i hög grad. Under mars månad 2020 har Arbetsförmedlingen fått in varsel 
som omfattar över 36 000 personer, vilket är mer än under kriserna på 90-talet och 2008. Samtidigt som 
andra branscher svårt att hitta personal. 
Regionala tillväxtmedel: 252 632 kronor 
 
CoDev (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Samverkansparterna ska genom detta projekt göra kraftfulla insatser för att stödja små och 
medelstora företag (SMF) i Blekinge som drabbas av följdverkningarna i spåren av coronapandemin. 
Genom att samla de viktigaste aktörerna i innovationssystemet i Blekinge i projektet CoDev vill projektet 
ta ett samlat grepp på alla insatser som riktar sig mot att stödja små och medelstora företag i Blekinge. 
CoDev kommer att arbeta inom två insatsområden och dessutom etablera en övergripande strategisk 
samverkansplattform. Plattformen ska fungera som en koordinerande kraft för alla insatser, pågående 
eller kommande, som riktar sig mot små och medelstora företag i länet. Detta för att effektivisera arbetet 
och för att företagen ska få en väg in till olika former av stöd. Ett av de två insatsområden i CoDev 
inriktas på insatser för att förebygga nedläggning av företag. Genom att erbjuda olika typer av analyser 
av företagens verksamhet och rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla 
sina verksamheter. Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka 
företagens förnyelse- och omställningsförmåga. 
Regionala tillväxtmedel: 5 167 029 kronor 
 
Omställning Covid-19 (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge 
och en mångfacetterad verksamhet med den gemensamma nämnaren att bidra till ett mer attraktivt 
Blekinge. Ett attraktivt Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök. För att kunna vara en 
bidragande motor i att möta de negativa samhällseffekterna som Covid-19 har burit med sig behöver 
avdelningen Regional Utveckling ställa om sin verksamhet. Genom större närvaro och stöttning till 
näringslivet utifrån deras förändrade situation och förutsättningar. Genom att vara snabbfotade i att 
agera på utlysningar med syfte att utveckla regionen i en hållbar riktning. Genom att lyssna in 
förändringar i behov och ställa om projekt så att de bättre möter den nya situationen som uppkommit i 
pandemins kölvatten. Genom att agera på ökande arbetslöshetssiffror. Genom att tillsammans med 
företrädare för näringslivet kraftsamla för återstart. 
Regionala tillväxtmedel: 945 845 kronor 
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Blekingedagen 2020 (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Blekingedagen kan vara den arena som bidrar till tvärsektoriella möten över kommungränserna 
och vara en möjliggörare för samskapande av Blekinges framtid. Att arbeta över sektorsgränser och 
kommungränser skapar möjligheter inom alla områden, det är i dessa möten som det nya och innovativa 
uppstår och i dessa möten som nya lösningar på gamla problem kan hittas. Det behövs nya innovativa 
lösningar som adresserar frågor kopplat till alla våra samhällsutmaningar. Exempelvis utanförskap, 
psykisk ohälsa och effektivare vårdkedjor. Likväl behov av nya, innovativa lösningar inom exempelvis 
besöksnäring, kompetensförsörjning, kollektivtrafik, kultur och landsbygd. Inte minst mot bakgrund av 
rådande pandemi och den kris det medför så är en gemensam handlingsplan för återstart ytterst relevant. 
Temat för Blekingedagen 2020 kommer vara "öppna Blekinge - ett smartare Blekinge". Vad händer när 
vi öppnar upp för nya tankesätt och samverkar över gränser? Temat innefattar spår som  samverkan, 
vägen framåt och möjligheten att visa några exempel på var Blekinge står i innovationsarbetet och ge 
exempel på vad som ryms inom begreppet innovation. Såväl som att få inspel till det fortsatta arbetet 
med att samskapa Blekinges framtid. 
Regionala tillväxtmedel: 144 500 kronor 
 
Matbudet 2 (beviljat) 
Projektägare: Ronneby Handel- & Intressefören Ideell För. 
Syfte: Matbudet.nu kom till som en hemsida för att kunna stödja restaurangnäringen under coronakrisen. 
Då läget var akut startades en sida upp på extremt kort tid och nu behövs en  utveckling av sidan för att 
möta det stora behov som har uppstått. Föreningen ser att det är möjligt att hjälpa och stötta restauranger 
och även annan handelsnäring om sidan kan utvecklas så att det blir lättare att administrerad den. Idag 
krävs det väldigt mycket tid för att göra det mesta manuellt. Projektet ska genomföra en effektivisering 
av sidan som innebär att föreningen kan hjälpa flera näringsidkare.  
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
 
Industrins kompetensförsörjning i Blekinge (avlutat) 
Projektägare: KFH - Karlskrona Företags & Hantverksförening 
Syfte: Projektets syfte är att ledningsfunktionerna hos deltagande företag ska utveckla förmågan att 
långsiktigt arbeta med strategisk kompetensförsörjning i det egna företaget genom att använda sig av 
erkänd branschvalidering. Härigenom kan kompetensen i företaget kartläggas och åtgärder tas fram för 
att utveckla eller rekrytera den kompetens som eventuellt saknas. Det övergripande målet för projektet 
är att bidra till att regionens mindre och medelstora industriföretag stärker sin konkurrenskraft genom 
ett mer strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. Vid projektets slut ska 30 företag ha gått igenom 
projektets olika insatser och därmed satt igång ett strukturerat arbete med strategisk 
kompetensutveckling. Resultaten kommer också kunna användas för att utforma framtida stöd för 
mindre företags arbete med att utveckla arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning. 
Resultat: Projektet har synliggjort företag inom  Blekinge Teknik- och Industriföretag, flertalet företag 
inom denna sektor synliggörs sällan och behov finns av stöd kring kompetensförsörjning. Ett samarbete 
med Lernia som testcenter inleddes under projektperioden och en inbjudan och information skickades 
ut till 148 företag i hela Blekinge med 5–99 anställda samtidigt som projektet fortsatte sin 
informationsspridning till länets näringslivschefer och övriga organisationer. Projektet har gjort 21 
företagsbesök och skrivit avsiktsförklaring med 8 bolag. 
Projektomslutning: 1 250 000 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 250 000 kronor 
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Lärarutbildning i Blekinge – Förstudie (avlutat) 
Projektägare: Ronneby kommun 
Syfte: Det långsiktiga syftet med projektet är att öka tillgången på utbildade lärare i Blekinge genom att 
säkerställa att lärarutbildningsplatser finns förlagda till länet. Förstudien syftar specifikt till att undersöka 
förutsättningarna för detta samt med vilka lärosäten det finns bäst möjligheter att hitta ett samarbete. 
Resultat: Huvudresultatet är att förutsättningar finns för att få platser på förskollärarutbildning till 
Ronneby inför terminsstart i augusti 2021. Fyra lärosäten har visat intresse för samverkan av olika slag 
inom lärarutbildningsområdet, men ett av dem, Linköpings universitet, sticker ut som i särklass mest 
relevant att arbeta vidare med gällande den konkreta frågan om utlokaliserade 
förskollärarutbildningsplatser. Linköpings universitet har möjlighet att ha utbildning igång i Ronneby 
till höstterminen 2021.  
Projektomslutning: 58 000 kronor 
Regionala tillväxtmedel: 29 000 kronor 
 
NyföretagarCentrum Blekinge – Förstudie (avlutat) 
Projektägare: Nyföretagarcentrum i Karlshamn 
Syfte: Syftet med förstudien är att jämföra och se över hur Nyföretagarcentrums kontor i Blekinge ska 
kunna samverka och växa tillsammans för att öka antalet starter av nya företag i länet. Projektet ska 
kartlägga vilka företagsfrämjande aktörer och övriga samverkansparter, för ett ökat nyföretagande som 
finns i regionen. Förstudien ska se över hur Nyföretagarcentrum lokalt och regionalt kan arbeta med de 
underrepresenterade grupper i regionen såsom unga, kvinnor och utrikes födda. 
Resultat: Projektet har lett till att man kunnat ta fram en modell för hur NyföretagarCentrum Blekinge 
ska finansieras och ledas. Föreningen NyföretagarCentrum Blekinge är under bildande som också var ett 
av målen för förstudien. Projektplan för genomförande, att implementera de metoder och aktiviteter 
som har identifierats under förstudien, är under framtagning. Projektet bedömer att det finns mer arbete 
som behöver göras för att vi ska nå en marknadsföring i Blekinge som gynnar våra lokala kontor men 
ett par saker har tagit fram under  förstudien för att stärka det gemensamma varumärket. 
Projektomslutning: 200 000kronor  
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
 
LIGHTer Nod Blekinge (avlutat) 
Projektägare: Ronneby kommun 
Syfte: Projektet syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för 
innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring. Utmaningen för industrin ligger i 
utveckling av effektiva och hållbara produkter och produktionsprocesser för att möta framtida 
funktions- och miljökrav. Fokus ligger idag på lätt-viktsteknologier för att kunna möta dessa krav och 
samtidigt öka sin konkurrenskraft 
Resultat: Lättviktsnoden har genomfört och bjudit in till seminarier och workshops i samverkan med 
andra offentliga aktörer i regionen. Samverkan med Center of Excellence, Techtank och testbäddar har 
gjorts för att synkronisera och effektivisera planeringen av aktiviteter och nodens framtida strategi. 
Under projektet har en hemsida skapats för noden på den nationella LIGHTer sidan 
www.lighterarena.se. Där finns information om noden, nyheter, planerade aktiviteter och annan relevant 
information riktade mot industrin. Tillsammans med LIGHTer nationellt och övriga noder i Sverige har 
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arbetet med att ta fram hur vi skall arbeta strategiskt genomförts vilket ligger till grund för framtida 
strategier för noden.  
Projektomslutning: 1 930 612 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 870 756 kronor 
 
Centre of Excellence - stamping (avlutat) 
Projektägare: Olofströms Näringsliv AB 
Syfte: Ett "Center of Excellence" kan beskrivas som en strukturerad samverkan mellan en grupp aktörer 
med en omfattande kunskap inom ett smalt och viktigt område, ett s.k. fokusområde. Aktörerna ska 
bilda ett ordnat nätverk som bedriver tillverkning, forskning och utbildning inom fokusområdet, 
stamping. En komplett verksamhetsplan ska utformas och skapas i Olofström. Samverkan kommer att 
ske med Tech Tank, Swerea (forskningsinstitut), BTH, ALMI, kommunerna i Blekinge och Region 
Blekinge. 
Resultat: Projekts har utvecklat en verksamhetsplan för ett Center of Excellence inom 
områdena/aktiviteterna stamping och formning. I verksamhetsplan beskrivas utformning och innehåll 
samt hur etablering i Olofström/Blekinge kan genomföras. Projektresurserna har även arbetat med 
planering av och förberedelse inför projektavslut samt nästkommande steg efter projektavslut, 
framförallt faktisk lansering och etablering av ett Center of Excellence.  En analys genomfördes under 
projektets gång och preliminära slutsatser har dragits avseende jämlikhet och utjämning av 
könsfördelningen bland anställda i berörda industriföretag med fokus på stamping och formning. 
Slutsatser från denna analys har inkorporerats i verksamhetsplanen. 
Projektomslutning: 799 995 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 200 000 kronor 
 

 
  



V E R K S A M H E T S S T Ö D  
Regional utveckling, kultur och bildning 
 

Sida 33 (36) 
 

Kulturella och kreativa näringar – insatsområde arbetsliv 
Under hösten 2017 arbetade Region Blekinge fram en utvecklingsplan för kulturella och kreativa 
näringar, detta i dialog och samarbete med branschrepresentanter från respektive branschområde. 
Utifrån identifierade möjligheter och utvecklingshinder för näringen tog Region Blekinge fram ett 
samlingsprojekt i syfte att Blekinge bättre ska tillvarata den potential som finns inom kulteralla och 
kreativa näringar. Projektet startade i juni 2018 och medfinansieras till 50 % av Regionala tillväxtmedel. 
Projektet har en unik struktur med en finansieringsmodell där kultur, regional utveckling och 
branschaktörer tillsammans finansierar delprojekt inom olika utvecklingsområden. Projektets karaktär 
har även väckt uppmärksamhet inom samarbetet regionsamverkan Sydsverige - kultur. 
Syfte: Delprojektetens syfte och mål är att bidra till att stärka den kulturella infrastrukturen och ger 
nationell och internationell lyskraft på Blekinge. De har koppling till den regionala kulturplanen, samt 
positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige”, samt Utvecklingsplan för kulturella 
och kreativa näringar. Projekten har även koppling till den regionala utvecklingsstrategin samt så bidrar 
de till stärkt branschdialog och samverkan mellan bransch och utbildning/akademin. 
 

• antal beviljade projekt 2020, 5 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 687 000 kronor 

 
 

• antal avslutade projekt 2020, 2 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 250 000 kronor 

 
 
Moderna Sölvesborgssouvenirer 2020 (beviljat) 
Projektägare Sölvesborgs kommun 
Regionala tillväxtmedel: 50 000 kronor 
 
Carl International Film Festival 2019 (beviljat) 
Projektägare: FILMPLAN 
Regionala tillväxtmedel: 200 000 kronor 
 
Virtual Festival Planet (beviljat) 
Projektägare: Föreningen Live Green 
Regionala tillväxtmedel: 150 000 kronor 
 
Kreativ utveckling för Konsthändigt (beviljat) 
Projektägare: Konsthändigt 
Regionala tillväxtmedel: 37 000 kronor 
 
KKN Världsarvet Karlskrona (beviljat) 
Projektägare: Stiftelsen Blekinge Läns Museum 
Regionala tillväxtmedel: 300 000 kronor 
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Frontières Financing and Packaging Forum Karlskrona 2020 - FFPF2020 (avslutat) 
Projektägare: Carl International Film Festival 
Resultat: Projektet har introducerat flera bolag och entreprenörer inför den gästande internationella 
filmindustrin och såg hur flera av dessa hade många affärsrelaterade samtal och möten under tiden de 
var där.  
Projektomslutning: 100 000 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 200 000 kronor 
 
PLX Tjärö (avslutat) 
Projektägare: Kulturföreningen PLX 
Resultat: Projektet har arrangerat en festival som strävar mot mångfald via ett ökat mångfacetterat 
artisteri med ett förlängt mål att kunna påverka kulturella ceremonier i en fri, jämställd och interkulturell 
riktning.  
Projektomslutning: 150 000 kronor  
Regionala tillväxtmedel: 1 835 000 kronor 
 
 

Tillgänglighet 
-Insatsen ska bidra till mer effektiva och hållbara transportsystem med god kollektivtrafik och en digital infrastruktur  
 

• antal beviljade projekt 2020, 0 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 0 kronor 

 
 

• antal avslutade projekt 2020, 3 stycken  
• utbetalda medel Region Blekinge, 780 000 kronor 

 
 
Fiber till alla i Blekinge (avslutat) 
Projektägare: Region Skåne 
Syfte: Sverige har valt att låta bredbandsutbyggnaden ske på marknadsmässiga villkor. Periodvis har 
statliga bidrag skjutits till för att stimulera utbyggnaden. I täta områden kommer utbyggnaden att klaras 
av marknaden men på landsbygd och småorter kommer inte det att ske någon utbyggnad på 
marknadsmässiga villkor. Därför har det inom landsbygdsprogrammet avsatts medel för detta ändamål. 
Det krävs dock ett stort arbete för kommuner, byalag, företagarföreningar mm. ska mäkta skapa 
förutsättningar för utbyggnad i alla områden och i den takt som krävs. Region Skåne, Region Blekinge 
har därför enats om att söka medel för att öka kommunernas bredbandsmognad, höja ambitions- och 
aktivitetsnivån i byalag, fiberföreningar med flera samt utveckla metoder för att påverka hushålls och 
företags efterfrågan på bredband via fiber. 
Resultat: Genom mötesplatsen Smarta samhället har projektet spridit information om och nyttan med 
fiber. Det har varit nätverksträffar, guidning, tematräffar och besök av medborgare i snitt 70 personer 
per dag. Mötesplatsen har blivit en naturlig kunskapsspridning både till medborgare, företagare, 
föreningar och kommuner i både Skåne och Blekinge. Projektet har implementerat en GIS-modell om 
stöd för samverkansavtal och nyttjad som underlag för ansökningar om bidrag. Arbetet med att 
medvetandegöra kommunala bredbandssamordnare samt länsstyrelser om vad utbyggnad av fiber bör  
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kosta har kommit långt. Projektet har också levererat storskaliga beräkningar kring områden som riskerar 
att bli utan fiber (”vita fläckar” på karta) till framför allt 13-Projektgruppen samt initierat mycket 
storskaligt arbete kring samverkan mellan kommuner, region och länsstyrelse gällande bredbandsstöd 
inom Landsbygdsprogrammet med målet att växla upp effekten av bredbandsstödet avsevärt. 
Projektomslutning: 18 145 229 kronor 
Regionala tillväxtmedel: 465 000 kronor 
 
Samhällsekonomisk regional nytta av Sydostlänken (avslutat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Sydostlänken planeras för persontrafik mellan Karlshamn och Älmhult. Projektets syfte är att 
belysa nyttan av sydostlänken i ett regionalt perspektiv. Vilken betydelse för näringslivet, 
arbetsmarknadsförstoring och annan lokal och regionala utveckling i form av dynamiska effekter som 
kan uppstå måste synliggöras för att bedöma nyttan mot den kostnad som en trafikering medför 
regionerna. 
Resultat: Projektet har uppfyllt syftet att få ett kunskapsunderlag som beskriver den samhällsekonomiska 
nyttan av persontrafik på Sydostlänken. Underlaget ska användas som ett av flera i det kommande arbetet 
med att 2021 besluta över en tågstrategi för Blekinge. Projektet bidrar till insatsområde Tillgängligheten 
i den regionala utvecklingsstrategin. Projektet är också en del i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och underlag till en regional tågstrategi.    
Projektomslutning: 430 000 kronor 
Regionala tillväxtmedel: 215 000 kronor 
 
Resvaneundersökning Blekinge (avslutat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Resvaneundersökning Blekinge syftar till en ökad kunskap om hur länets invånare reser, vilket är 
nödvändigt för att kunna planera framtida satsningar inom samhällsplanering, exempelvis 
transportinfrastruktur och bebyggelseplanering. Resvaneundersökningen blir ett viktigt kunskaps- och 
beslutsunderlag när nya planer, program och strategier ska tas fram i länet, exempelvis nya kommunala 
översiktsplaner, kommunala trafik- och cykelplaner, regional transportinfrastrukturplan, 
trafikförsörjningsprogram och regional cykelstrategi. Resvaneundersökningen ska kartlägga och 
analysera befolkningens resmönster, för att få ökad kunskap om samtliga resor som görs, exempelvis 
resor till och från arbete, studie och fritidsaktiviteter. Undersökningen gör det även möjligt att följa upp 
hur resandet i länet har förändrats sedan den senaste regionala resvaneundersökningen gjordes 2012. På 
så sätt kan man utvärdera de satsningar som redan har gjorts och vilket utslag de har fått på befolkningens 
resvanor. 
Resultat: Genom att en resvaneundersökning har genomförts i Blekinge har länets aktörer inom 
samhällsplanering fått en ökad kunskap om Blekingebornas resvanor, såväl val av färdmedel som 
resmönster, som tillgång till färdmedel etcetera Detta kunskapsunderlag utgör ett viktigt planerings- och 
beslutsunderlag för kommande satsningar i länet, exempelvis vid planering av framtida transport- och 
bebyggelseplanering både lokalt och regionalt framöver. Underlaget utgör även ett viktigt regionalt 
kunskapsunderlag vid framtagande av framtida lokala och regionala planer, program och strategier, 
exempelvis vid framtagandet av ny länstransportsplan och regional cykelstrategi. 
Resvaneundersökningen ökar också möjligheten att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem i 
Blekinge, när de offentliga aktörerna har en gemensam kunskapsgrund att stå på i länet.  
Projektomslutning: 260 000 kronor 
Regionala tillväxtmedel: 100 000 kronor 
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Övriga projekt 
-Region Blekinge får återkommande nationella uppdrag och är den part som omsätter nationella prioriteringar till en 
regional nivå. Detta innebär behov av ökade insatser för tillväxt i regionen, krav på regionala utvecklingsstrategier med 
utvecklad samsyn om prioriteringar samt ett utvecklat regionalt ansvarstagande för tillväxtfrågorna. Projekten fördelas med 
lika procentsats över samtliga insatsområden. 
 

• antal beviljade projekt 2020, 1 stycken  
• beslutade medel Region Blekinge, 4 000 000 kronor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nationellt uppdrag 2020 (beviljat) 
Projektägare: Region Blekinge 
Syfte: Nationellt uppdrag i enlighet med villkorsbrev, som saknar nationell finansiering - 
Utvecklingsarbete kring EU:s strukturfondsprogram - Utvecklingsarbete kring länsplaner för regional 
transportinfrastruktur -Utvecklingsarbete kring den regionala utvecklingsstrategin inklusive analys - 
Utvecklingsarbete kring regionalt service program och kommersiell service - Utvecklingsarbete kring 
innovation - Utvecklingsarbete kring företagande och entreprenörskap - Utvecklingsarbete kring 
attraktiva miljöer och tillgänglighet - Utvecklingsarbete kring hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. 
Regionala tillväxtmedel: 4 000 000 kronor 
 

 

• antal avslutade projekt 2020, 0 stycken 
• utbetalda medel Region Blekinge, 0 kr 
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