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Projektplan till fas 1  

– Kompetensplattform för småföretag på Blekinges landsbygd 

 

Bakgrund 

Under perioden 2011-02-01 till 2013-06-30 har Länsbygderådet i Blekinge drivit projektet 

Blekinge utveckling i samverkan. Målsättning har varit att hjälpa småföretag på Blekinges 

landsbygd 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 mellan företagen. 108 företag med ca 300 anställda har 

deltagit. Projektet har helt finansierats med projektstöd från ESF. 

Resultatet har varit mycket lyckat. Med hjälp av rätt stöd och kompetenshöjande insatser 

uppger nästan alla deltagare att de kunnat utveckla sin verksamhet. I vissa fall även kunnat 

nyanställa personal.  

Under projekttiden har det från olika håll framkommit önskemål om att hitta former för att 

kunna fortsätta verksamheten i någon form. I samband med att en enkät skickades ut till 

samtliga företag ställdes frågan om de kan tänka sig delta i en fortsättning även om det 

innebär att de då får stå för en del av kostnaderna själva. Drygt 81 % sa sig vara det. Det har 

också visat sig finnas behov av hjälp med myndighetskontakter, praktikplatser, 

generationsskifte och initiativtagare för nätverk. 

Företag på landsbygden är ofta en bortglömd resurs som med lite hjälp skulle kunna bidra 

mycket till länets tillväxt. Vi i Länsbygderådet tillsammans med våra Kommunbygderåd har 

bra kontakter med både företagare i Blekinge och myndigheter. Detta ger oss goda 

förutsättningar för att jobba vidare på den inslagna väg vi nu påbörjat med projektet. Behov 

och vilja att göra något är tydliga. Projektet avslutas den sista juni 2013. Frågan är nu hur ett 

liknande arbete ska kunna organiseras och finansieras i framtiden.  

 

Målgrupp 

Länsbygderådet i Blekinge arbetar för en levande landsbygd. De små företagen som har sin 

verksamhet utanför centralorterna är oerhört viktiga för att behålla och utveckla hela 

Blekinge. Vår målgrupp med projektet är därför just små företag på Blekinges landsbygd, 

både de som ingått i det genomförda projektet men även andra. 

 

Syfte 

Eftersom vi under det tidigare genomförda projektet även undersökte möjlighet och vilja till 

fortsättning så kan vi också använda detta underlag som förstudie inför kommande projektet. 

På så sätt kan vi direkt starta med fas 1 av uppbyggnad av organisation. 
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Med utgångspunkt från de erfarenheter och kontaktytor vi skapat i vårt projekt Blekinge 

utveckling i samverkan vill vi nu gå vidare för att utveckla landsbygd och företag. Med rätt 

insats är vi övertygade om att småföretagen skulle kunna bidra med tillväxt och stabilitet i 

länet. 

Projektet har gett oss bra kunskaper om vad som behöver göras och hur. Däremot har vi idag 

inte en organisation som kan jobba vidare med detta. Vi vill därför påbörja ett arbete med 

uppgift att finna former och påbörja ett mer långsiktigt arbete för att utveckla småföretagen på 

Blekinges landsbygd. 

 

Mål 

Efter att projektet slutförts ska: 

 Skapat en organisation för att långsiktigt kunna arbeta med kompetensutveckling och 

nätverk bland småföretagen i Blekinge 

 Ta fram en ekonomisk plan för en långsiktig och hållbar finansiering av verksamheten 

 Undersöka och ta kontakt med liknande verksamheter i övriga Sverige 

 Hitta samarbetsformer med andra organisationer som arbetar inom samma området, ex 

vis Region Blekinge och deras Kompetensplattform, Kommunerna, Länsstyrelse, 

ALMI, LRF, osv 

 Hittat företag som vill delta i organisationens arbete 

 Påbörjat behovsinventering av kompetensutveckling hos deltagarna samt ev 

genomföra någon gemensam aktivitet 

 Sammanställt lista med aktiviteter som ska genomföras för att stärka de deltagande 

företagen 

 Undersöka behov och möjligheter för att få in fler ungdomar i de deltagande företagen 

 Kartlägga fler aktuella frågor där organisationen kan stödja företagen i deras 

utveckling, ex vis praktikplatser för ungdomar, invandrare och andra, 

myndighetskontakter, generationsskifte, samordna nätverk … 

 

Genomförande 

Projektet ägs och genomförs av Länsbygderådet i Blekinge med utgångspunkt från det resultat 

som framkommit i tidigare projekt.  

 

Andra intressenter 

Eftersom det i framtiden är viktigt att organisationen har god kontakt med kommuner och 

andra intressenter så bör flera av dessa erbjudas att ingå i projektets styrgrupp. Bland de 

tänkbara organisationer som vi på olika sätt har haft kontakt med kan nämnas: 

Arbetsförmedling, Cela, ESF, Hela Sverige ska Leva, kommuner i länet, LRF, Länsstyrelsen i 

Blekinge län, Region Blekinge, Tillväxtverket, Ungdomskraft Blekinge. 
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Tid 

Projektet genomförs under 1 jan 2014 – 31 dec 2014. 

 

Budget och finansiering 

Kostnader 

Personal – 150 000:- (ca 35% tjänst, 12 mån) 

Resor – 15 000:-  

Möten – 10 000:- (företagsträffar, myndigheter, liknande organisationer, osv) 

Externa tjänster – 15 000:- (informationsmaterial, hemsida)  

Material – 10 000:- (förbrukning, information, spridning) 

Totalt: 200 000:- kr 

 

Projektstöd 

Region Blekinge – 100 000:- 

Länsstyrelsen Blekinge – 100 000:- 

Totalt: 200 000:- kr 

 

Dessutom tillkommer ideell tid med 200 000:- kr på både budget och finansiering (ca 700 

tim). Denna kommer dels från det arbete som genomförs ideellt inom Länsbygderåd och 

kommunbygderåd samt ifrån de inom företagen som vi kommer att träffa under möten. 

 

Tankar om framtida organisation 

Ett av målen med projektet är att hitta ett lämpligt och långsiktigt hållbart sätt att arbeta. Som 

vi bedömer det bör själva driften av verksamheten ha en stadig och fast finansiering. En 

provisionslösning eller timarvode skulle bara begränsa möjligheten att möta de behov som 

uppkommer efter hand. Vi har tänkt på en möjlig modell som mycket väl kan komma att 

ändras och i alla fall behöver förtydligas och justeras. 

En möjlig organisationsform för ett långsiktigt arbete kan vara en ekonomisk förening. 

Länsbygderådet och flera andra kan då stå som ägare av föreningen.  

För att ett företag ska få delta i verksamheten så bör de knyta någon form av medlemskap och 

bidra till verksamhetens drift. Detta kan ex vis erbjudas mot en årsavgift på 500 - 1000:- kr. 

Utbildningar och andra aktiviteter finansieras lämpligen med sökta bidrag samt att deltagarna 

betalar en del själva. 


