Stärkt regionalt servicearbete
i Blekinge
En sammanfattande beskrivning av arbetet med att
stärka ett ändamålsenligt och attraktivt serviceutbud
i hela länet.
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I samarbete med länets kommuner

Är du redan bekant med rurbana platser?
Eller teknikaccelerator i rebusformat?
Har ni också pekat ut strategiska noder?
Och jobbat med motpolskartor?
Välkommen in i en värld där vi utforskar nya begrepp och ny
tillämpning av gamla definitioner. Där vi tillsammans hittar
nya innovationsarenor, innovatörer och platsutveckling.

På Region Blekinges hemsida hittar
ni mer information om projektet i sin
helhet och de specifika delarna:
www.regionblekinge.se
Sök efter regionalt servicearbete
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Bakgrund
En av grundförutsättningarna för att skapa
attraktiva platser där människor vill bo och
företag kan utvecklas är att det finns god
tillgång till kommersiell och offentlig service,
oavsett i vilken geografi man bor och verkar.
Därför har Region Blekinge tillsammans med
Blekinges fem kommuner drivit ett utvecklingsarbete för att skapa goda förutsättningar
för tillväxt och hållbar utveckling.
Arbetet har drivits i projektform med stöd av
europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och medfinansieras av Region
Blekinge och länets samtliga kommuner.
Syftet med projektet var att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra
strategiska områden och angränsande län
som är viktiga för utveckling och stärkt
tillgång till service på gles- och landsbygd
i Blekinge. Detta som ett led i att utveckla
hela Blekinge till en attraktiv plats att leva
och bo på, verka i och besöka.
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Projektöversikt
Styrgrupp
– Kommunernas näringslivschefer
– Näringslivsstrateg Region Blekinge
– Utvecklingsstrateg Länsstyrelsen

Europeiska jordbruksfonden
för Landsbygdsutveckling

Finansiering

Projektägare
Region Blekinge

Blekinges kommuner

Samverkan

Nationell samordning,
erfarenhetsutbyte och
lärande
– Tillväxtverket
– Interregionala samarbeten

Arbetsgrupp
– Projektledare Region Blekinge
– Landsbygdsutvecklare
/näringslivsutvecklare
i kommunerna

Struktur

Målgrupper
Direkt målgrupp: partnerskap på lokal
och regional nivå (samarbets- och
samverkanspartners)

Samverkanspartners
– Karlshamns kommun
– Karlskrona kommun
– Olofströms kommun
– Sölvesborgs kommun
– Ronneby kommun
Samarbetspartners
– Länsstyrelsen i Blekinge
– Coompanion Blekinge
– Hela Sverige ska leva

Indirekt målgrupp: boende på landsbygden och företagarna på landsbygden,
som kommer att gynnas av projektet.

Styrgrupp

Arbetsgrupp

Målgrupp
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Process
Ett sätt att gå från ord till handling är att börja göra saker tillsammans.
Först då blir roller, incitament och ansvar tydliga. Därför har vi arbetat
med case.
Casen kopplades till ett aktuellt behov eller en lösning på ett framtida
behov för att öka tillgängligheten av kommersiell service. De case vi
valde att arbeta med togs fram i det regionala samrådet för kommersiell service, där såväl arbetsgrupp som samarbetspartners medverkar.
Casen utvecklades i samverkansform där processen är en viktig del
av metodutvecklingen.

Case:
– Strategiska noder
– Innovation och digitalisering / Smarta bygder
– Regionala och kommunala serviceplaner
Ingen aktör är ensamt ansvarig för kommersiell service i länet, men
många aktörer har olika typ av rådighet. Grad av samverkan kan utgöra
en indikator på framgångsfaktor. Arbetet med casen tydliggjorde de
olika aktörernas roller, kompetenser och funktioner i systemet. Genom
samverkan och högpresterande team kan vi maximera nyttan i arbetet.
I den regionala serviceplanen fördjupas olika aktörers ansvarsområden.
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Huvudaktiviteter och delaktiviteter
1. Samverkan mellan aktörer, program och andra
strategiskt förekommande insatser på regional nivå.
Nationellt samarbete med Tillväxtverket och övriga regioner
Regionalt processtöd
Interregionalt erfarenhetsutbyte mellan Blekinge, Kalmar och Kronoberg, samt Östergörland
Intern strategisk platsutvecklingsgrupp – (se resultat Strategiska noder)
Regionalt samråd för kommersiell service – skapa resultat i RSP
2. Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang
bland kommunerna i servicearbetet.
Innovationsprocess – Smart village innovation/Smarta bygder. Ett innovationsverktyg för platsutveckling.

Skapa modellen/Framtagning av verktyg
Genomföra case
Paketera och informera
3. Aktualisering av underlag för prioritering av investeringar och insatser
Gemensam studieresa – Nov 2019
Kommunala Serviceplaner och en regional serviceplan
4. Dokumentation och resultatspridning
Kommunikationsmaterial har tagits fram löpande inom projektet i samband med respektive aktivitet

2019

2020

2021

2022
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Samverkan
Samverkan är en viktig del i utvecklingen
av det regionala servicearbetet. Samverkan
innebär att tillvarata den samlade kompetensen i gruppen, att skapa en dubbelriktad
kommunikation och att göra gemensamma
insatser som alla parter bidrar i och får
utdelning av.
Vi vill arbeta med samverkan på flera nivåer
och ur flera dimensioner. Genom Smarta
bygder har vi stärkt den kollektiva kompetensen både på regional och lokal nivå. På
regional nivå handlar det om hur vi utvecklar landsbygden ur ett helhetsperspektiv,
och om att vara katalysator och gränsgångare mellan olika strategiska områden. För
kommunerna handlar det om att ytterligare
stärka de lokala representanterna i sin roll
för ökad delaktighet och engagemang i
servicearbetet på lokal nivå.
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Framgångsfaktorer
Casemetodik i projektform – trial and error funkar utmärkt.
Vilja – viktigast av allt är att vilja arbeta med initiativet, att ha roligt under tiden,
backa varandra i teamet och att resultatet är efterlängtat.
Våga – att arbeta med förändringsledning och utvecklingsprocesser handlar
om att göra saker som inte är beprövade, att trampa ny mark. Det kräver
mod och tillit till idén, processen och varandra.
Välja – det finns alltid många olika förslag och säkert många lyckade alternativ,
ibland måste man bara välja för att kunna fortsätta.
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Utmaningar
Personalomsättning
Under projektet har det cirkulerat flera individer i arbetsgruppen
men endast ett fåtal har arbetat från start till mål. En så pass hög
personalomsättning kräver extremt mycket både av projektledning
och av nya projektmedlemmar.

Dansa/pausa
Pandemin har såklart också varit en stor utmaning – att arbetsgruppen
inte kunnat träffats fysiskt under lång period har försvårat kommunikationen inom gruppen. Pandemin har också haft stor effekt på en
av huvudaktiviteterna som i huvudsak involverar invånarna som målgrupp. Det tar också väldigt mycket längre tid att komma från start
till mål när beslut och arbetssätt behöver omprövas, pausa och starta
upp på nytt för att slutligen gasa i mål.
Tack vare möjligheten att kunna anpassa, förlänga projekttiden och
arbeta agilt under hela projektet har vi trots utmaningar uppnått
projektets syften och mål och vi har resultat som vi redan nu implementerar i det regionala utvecklingsarbetet.
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Låt oss titta närmare på tre case

Strategiska noder

Smarta bygder

Serviceplaner
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CASE 1: Strategiska noder
Att arbeta med strategiska noder är ett sätt att synliggöra befintliga
strukturer i Blekinges geografi, men även att peka ut vilka platser
som ur ett regionalt och funktionellt perspektiv är strategiskt viktiga.
Platserna är viktiga för de egenskaper de besitter, den utvecklingspotential de har eller för platsernas geografiska läge.
Syftet är också att tillhandahålla ett planerings- och prioriteringsunderlag för de regionala och lokala satsningar som görs framöver
i länet. Det kan exempelvis vara framtida bredbandsutbyggnad,
planering av nya bostäder, tillgång till ett breddat utbud av besöksnäring, service och kollektivtrafik. Genom att peka ut strategiska
noder är det lättare att samordna våra resurser mellan olika aktörer
regionalt och lokalt i länet.
Strategiska noder med fullskaligt utbud innehar flera olika egenskaper och funktioner som förenklar vardagen för invånare och företag.
I geografin utanför de strategiska noderna har vi tagit fram en
motpolskarta som utgörs av en palett med andra kvalitéer, kulturoch naturvärden, som t.ex. Sveriges sydligaste vildmark, skärgård,
eldstäder, vandringsleder, etc.
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Strategiska noder i Blekinge

Teckenförklaring:
= Strategiska noder utan fullskaligt utbud
= Strategiska noder med fullskaligt utbud

Strategiska noder är framtaget i en intern strategisk platsutvecklingsgrupp inom Region Blekinge
– där olika strategiska områden korsar och förstärker varandra. Arbetsdokumentet är vidareutvecklat
och förfinat genom externa dialoger med olika kompetenser från Blekinges kommuner. Viljeinriktning
med de strategiska noderna är att vidareutveckla noderna och vid behov sammankoppla en eller flera
platser med varandra.
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Teckenförklaring:
= Strategisk nod

I geografin utanför de strategiska noderna har vi tagit fram en motpolskarta – kartan utgörs av
en palett med andra kvalitéer, kultur- och naturvärden som ex. Sveriges sydligaste vildmark,
skärgård, eldstäder, vandringsleder, etc.).
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CASE 2: Smarta bygder
Ett innovationsverktyg för platsutveckling
Från ett strategiskt prioriteringsverktyg tar vi oss vidare till ett
specialdesignat brädspel för att utveckla ett innovationsverktyg
med teknikaccelerator i rebusformat. Verktyget används med
fördel i arbetet med att utveckla de strategiska nodernas egenskaper och funktioner. I en smart bygd samspelar ny teknik och
ortsbornas idéer med regionala och lokala organisationer för att
skapa attraktiv platsutveckling och livskvalitet i hela länet.
Inspirerat av Smart Village har vi tillsammans med innovationskonsulter i Blekinge tagit fram innovationsverktyget Smarta
Bygder. Syftet med metoden är att innovera nya lösningar på
platsspecifika utmaningar genom ny teknik och digitalisering.
Vi har testat metoden på fem olika platser i Blekinge. Platserna
valdes utifrån hur de kompletterar varandras egenskaper och
förutsättningar, dvs. landsbygd, skogsbygd och skärgård; avfolkningsort och tillväxtort; starkt utbud av kommersiell service och
avsaknad av kommersiell service.
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Smarta bygder är byggt utifrån tankarna i ett traditionellt
brädspel – men spelas på ett helt otraditionellt sätt. Verktyget bidrar till att komplexa frågeställningar och svåra
utmaningar förenklas till en överskådlig och hanterbar
förändringsprocess.
Tänk dig en karta över orten där du bor – en karta i vackra
färger och tilltalande element, där du hittar just ditt hus
eller parken där du brukar jogga. Till detta kommer en
berättelse om platsens historia, identitet och viktiga nyckelfunktioner. Processen följer systematiskt olika steg längs
vägen där deltagarna bland annat får arbeta med en teknikaccelerator i rebusformat.
Teknikaccelerator i rebusformat går ut på att invånarna
väljer en utmaning (t.ex. tillgänglighet till post och paket),
därtill ett spelkort med möjligheter och ett spelkort med
teknik. Möjlighetskorten baseras på goda exempel från
olika landsbygder runtom i Sverige. Möjlighet + Teknik
= Idé. Rebusen vidareutvecklas till en möjlig lösning
och – inte minst – namnges.
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Spelet slutar med ett första enkelt och uppnåbart steg, med en
eller flera identifierade ansvariga som accepterar uppgiften.
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CASE 3: Serviceplaner
Rimliga avstånd till ett brett och ändamålsenligt
serviceutbud med kommersiell och annan grundläggande service jämte offentlig service anses vara en
avgörande faktor för att driva företag på orten och
för att människor ska vilja och kunna bo där.
Aktuella målgrupper för serviceplanen är invånare,
företagare och besökare. Servicearbetet är en del
av den regionala tillväxtpolitiken.
I den regionala serviceplanen beskrivs tillgång till
kommersiell och annan grundläggande service i
Blekinge, detta för att kunna planera och prioritera
stöd på regional nivå, samt aktivitetsinsatser på
kommunal och lokal nivå. Vidare beskrivs terminologi och strukturer kopplat till kommersiell service.

Regionalt servicepprogram
Bygger på analys av servicebehovet i länet.
Samordning av insatser och aktörer i det
regionala servicearbetet.

Regional serviceplan
Helhetsbild över regionala förutsättningar,
processer och prioriteringar i servicearbetet. Utgör ett kunskapsunderlag som
beskriver kontexen.

Kommunal serviceplan
Synliggör befintliga strukturer och sårbarhetsanalys över kommunens tillgång till
service, samt utgöra ett verktyg för att upprätthålla ett tillfredsställande serviceutbud
på lokal nivå.

Behov av
service
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Den regionala serviceplanen kan läsas utifrån består av en inledning med regionalt perspektiv och
en övergripande beskrivning av vad en serviceplan
är och varför den fyller en viktig funktion. Därefter
följer kommunernas respektive servicestrukturer
och prioriteringar.
I servicearbetet samverkar Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinges fem kommuner och
Hela Sverige ska leva.
Blekinge har unika förutsättningar med möjlighet
att skapa en gemensam struktur och samordning
med länets alla fem kommuner, vilket också var
ambitionen med det regionala perspektivet som ett
paraply för de kommunala planerna. Vilken sida av
kommungränsen man bor eller driver sitt företag på
ska spela mindre roll. Denna utgångspunkt har varit
grundläggande under hela arbetet, men i slutändan
valde ändå arbetsgruppen att respektive kommun
beslutar om sin egen plan.

Regionalt
serviceprogram
Kommunal
serviceplan

Kommunal
serviceplan

Regional
serviceplan

Kommunal
serviceplan

Kommunal
serviceplan

Kommunal
serviceplan

Den regionala serviceplanen är inte ett styrdokument utan en beskrivning av befintliga strukturer
i regionen. Det regionala styrdokumentet för
service heter Regionalt serviceprogram.
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Tillsammans utvecklar vi fler
attraktiva livsmiljöer med ett
brett serviceutbud i hela länet.

I samarbete med länets kommuner

