
Små företag på landsbygden är ofta en bortglömd resurs som bidrar 

mycket till länets tillväxt. Blekinge Utveckling i Samverkan hjälper 

småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling och 

på så sätt bidra till företagens framtida tillväxt och stabilitet.  

  

Bakgrund 

Länsbygderådet i Blekinge har tidigare drivit projektet Blekinge 

Utveckling i Samverkan (BLUTSAM). Målsättning har varit att 

utveckla landbygden i Blekinge genom att hjälpa småföretag med 

inventering och genomförande av aktiviteter för att stärka företagens 

kompetens. Förutom utbildningar har projektet även arbetat med 

aktiviteter för att bilda nätverk och skapa nya kontakter. Verksamheten 

finansierades med projektstöd från ESF (Europeiska Social Fonden). 

Men som alla projekt så har även detta ett slut. För att långsiktigt kunna 

fortsätta driva verksamheten, även under perioder utan projektstöd, så 

behövs en annan form av organisation. 

 

Ekonomisk förening 

Blekinge Utveckling i Samverkan har nu uppstått i ny form, men med 

samma inriktning. Genom att tillsammans bilda en ekonomiska 

föreningen kan vi fortsätta arbeta med kompetensutveckling och 

nätverk bland småföretagen i Blekinge. Föreningen består, drivs och 

riktar sin verksamhet till de företag som ansökt och blivit antagna som 

medlemmar. 

Företag och andra intressenter som söker medlemskap betalar en 

mindre årlig avgift. Istället för att som tidigare enbart leva på 

projektmedel ska medlemsavgifterna täcka en sorts lägsta nivå av 

verksamhet. På så sätt kan arbetet leva vidare även under perioder 

utan stöd. 

När möjlighet ges kommer naturligtvis lämpliga bidrag att sökas av 

föreningen. Därmed är det osäkert hur stor del av verksamheten som 

kommer att finansieras med bidrag eller av deltagarna själva. Detta 

kommer också att variera från en tid till annan. 

  

Varför vara medlem? 

Det finns många anledningar att ansluta sitt företag till föreningen. 

Varje medlem erbjuds del av ett baspaket med aktiviteter: 

• Stöd med behovsinventering och kompetensplanering 

• Tillgång till specialdesignade och lokala utbildningar 

• Mängdrabatter hos utvalda utbildningsleverantörer 

• Kontakt med olika myndigheter 

• Möjlighet att delta i projekt med externa stöd 

• Nätverksmöte och årsmöte med inbjudna gäster 

  

Som medlem har man också insyn och möjlighet att själv påverka 

föreningens verksamhet. 

 



Bli medlem i  
Blekinge Utveckling i samverkan, ekonomisk förening 
Föreningens verksamhet riktar sig i första hand till företag 

på Blekinges landsbygd med mindre än 50 anställda. 

Vi tar gärna emot nya medlemmar. Skicka en ansökan om 

medlemskap till adressen nedan med uppgift om företaget 

och kontaktperson.  

Medlemsavgiften för 2017 är 300:- kr. Avgiften sätts in på 

BG 456-5503.  

anders@blutsam.se 

www.blutsam.se 

Besöksadress: Centrumvägen 7, 373 00 Jämjö 

Kompetensutveckling för  
småföretag på landsbygden 

Ekonomisk förening 

Bengt Grönblad, Anders Andersson, Anna-Lena Fransson,  

Jan-Erik Ronneback. Ann-Margreth Jeppsson. 

Nuvarande styrelse 


