Ordföranden i HSSL har ordet
Efter årsmötesförhandlingarna överlämnade nyvalde ordföranden Bengt Grönblad ordet till
Åse Blombäck, en av de två valda ordförandena i Hela Sverige Ska Leva.
Åsa Blombäck gav en historisk återblick om hur HSSL startade och under år 2007 blev en
riksorganisation utifrån rån att ha varit ett utvecklingsråd. Hon beskrev den senaste
utredningen om landsbygdssituationen och betonade att urbaniseringen är ett stort hot mot
människors valfrihet och för konsekvenserna för dem som stannar kvar på landsbygden. Åsa
lyfte vikten av framtidsfrågorna. Regeringen har valt att, trots minskat EU-stöd för
landsbygdsprogrammet, göra en satsning på landsbygdsfrågorna. Extra satsning görs nu på
bredband – för landsbygdens tillgänglighet och utveckling.
Omställning är en fråga av vikt för hela landet, liksom service för människor utanför
tätorterna. Den offentliga upphandlingen vill hon också poängtera som mycket viktig.
Möjligheterna för kommunal lokal upphandling beskrev hon som fullt möjlig ur ett EUperspektiv, men då måste det finnas en politisk vilja.
Ordförande i Region Blekinge Christina Mattisson har ordet
Christina Mattisson informerade om det regionala arbetet med utveckling i länet. Samarbete
med region Skåne sker i det kommande Strukturfondsprogrammet.
Christina presenterade de olika delarna av Blekingestrategien Attraktiva Blekinge för
utveckling 2014-2020. En utgångspunkt för arbetet med strategien har varit en gemensam
grundundersökning tillsammans med Småland. Gemensamt har man låtit organisationen
OECD undersöka de specifika utvecklingspotentialer som Blekinge, respektive Småland, kan
ha. Resultatet har utmynnat i flera praktiska punkter som är angelägna att arbeta vidare med
för en stark utveckling. Rapporten pekar på våra utvecklingspotentialer och ger också en
vägledning för framtida satsningar. Blekingestrategien - Attraktiva Blekinge - är ett program
som inte lever utan medverkan och engagemang från länets innevånare på alla nivåer. Det
krävs en helhjärtad uppslutning från alla och envar för att få alla pusselbitar att falla på plats
så att länet kan utvecklas i de närliggande regioner som ger oss en möjlighet att växa i, inom
landet men även utomlands. Blekinge är mitt i ett nav som hittills förbisetts av många
instanser i landet men som nu blir tydlig då samarbetet växer österut och även åt sydost.
Samverkan och samarbete blir ledord för länets utveckling både inom landet och utomlands
enligt Christina Mattisson med utgångspunkt från OCDE:s rapport.
Pris till bästa utvecklingsgrupper år 2013.
Christina Mattisson fick uppdraget att dela år 2013 priser för bästa utvecklingsgrupper. 2013
delas ut två priser på vardera 5 000 kronor till två mycket väl vitsordade välförtjänta
utvecklingsgrupper Nogersunds Hamnförening och Sturkö Samhällsförening. Priserna togs
emot av respektive ordföranden Peter Jeppsson och Göran Hallström, som efter att ha hört
Länsbygderådets motiveringar varmt tackade för priset.

Lotta Gröning, frilansande journalist leder det sista gemensamma passet för kvällen
Vad svarar politikerna?
Lotta Gröning inleder med en kort presentation av sig själv och sitt intresse för
landsbygdsfrågor. Hon ställer en fråga till samtliga närvarande riksdags- region- och
lokalpolitiker: Vad är det stora hotet för landsbygden i dag?
-

Urbaniseringen – ungdomen flyttar
Stormarknader – hur överlever landsbygdsbutiken
Arbetsbristen
Saknas attraktiva delar att flytta tillbaka till efter studier
För höga skatter på olika saker, t ex drivmedel, vilket gör det omöjligt att överleva på
landsbygden
Ingen fokusering på den gröna näringen
För dåliga kommunikationer – arbete bostad är inte alltid detsamma

Frågan halkade mycket snabbt in på mat, transporter, djurskydd, höga kostnader för
svenska varor, inga lokala upphandlingsavtal o liknande. Nedan några uttalande i dessa
frågor. Ingen specifik ordning bara frågor som kom upp och kan vara användbara i
olika sammanhang.
Några frågor som lyftes och som blev till en intressant och livlig diskussion














Stannar transporterna från andra länder till Sverige överlever vi bara i tre dagar. Det
saknas inhemsk reserv. Hur överlever vi? Konserver?
Har Sveriges självförsörjningsplan blivit en säkerhetsrisk?
Konsumentmakten är mycket större än man tror och är inte korrekt eller kanske
välvilligt hanterad av de som styr. Försäljningskedjorna tar över makten av svensk
konsumtion. Vi tar det billiga vi får och reflekterar inte inhemskt eller miljömässigt.
Sverige har världens tuffaste djurskyddsregler, vilka vi väsnas om och värderar högt,
men ändå köper vi billigt kött från länder som hanterar djuren illa, Varför? Vem tar
den frågan? Var ligger ansvaret för att driva den frågan?
Vilken organisation driver på allvar frågan om djurskyddet kopplat till den svenska
kvaliteten, när svenska grisbönder skickat sina grisar till Tyskland för att svenska
slakterier inte tar emot dem för det kostar för mycket. Vad säger regeringen och
jordbruks- och miljöministrarna?
Djurskyddsfrågor och hälsofrågor hör ihop. I Europa – för att inte tala om USA,
tillåter man antibiotika i en helt annan utsträckning. Vad händer med oss i framtiden
om vi äter detta behandlade kött? Blir vi och våra barn också resistenta. Tänkvärt.
Dessa frågor har funnits i många år men det har inte tagits konkreta beslut. Politikerna
har under hela mandatperioden undvikit att ta beslut i dessa frågor trots att dessa
ständigt har varit på agendan. T ex hade Karlskrona kommun under 2013 inte serverat
en endaste svensk kyckling i all sin matberedning. Vad behöver hända?
EU:s revisorer har framfört stark kritik till Sverige då pengar som avsatts till
landsbygdsutvecklingsprogram, från föregående programperiod, använts till att



rationalisera istället för att utveckla. – Människor har ersatts med maskiner,
storskalighet har införts på bekostnad av nedläggning av små enheter. Bidragen skulle
ha använts till att utveckla landsbygden i innovativa syften för en större överlevnad för
alla och envar, inte till att lägga ned och avveckla, vilket skett i Sverige. Är detta ett
led i en strategisk urbanisering?
Länsbygderådet i Blekinge har till samtliga kommuner skickat ut en enkät om lokal
upphandling. Samtliga kommuner har svarat att det är EU som sätter stopp för lokala
upphandlingar. Detta trots att det finns stora möjligheter till lokal upphandling, vilket
regeringen uppmanar till, förutsatt att det finns en god vilja. Frågan blir då om det är
okunskap hos tjänstemännen eller en ovilja hos politikerna? Stora möjligheter finns att
använda loka producenter i kommunerna.

Lotta Gröning lyckades på ett förtjänstfullt sätt få ihop alla politiska partier med samsyn och
olika synsätt och ställde en sista utmanande fråga
Hur ska man få människor att vilja flytta till Blekinge och ungdomar att vilja stanna
kvar?






Hitta tröskeln som gör det enklare att flytta till livskvalitet
Jobben och möjligheterna att kunna starta nya företag
Satsa på rätt utbildning till ungdomarna – idag går utbildade ungdomar
arbetslösa då det inte finns jobb i deras bransch och det saknas arbetskraft i
andra branscher b- samarbete AF näringsliv och skolor
Kommunikation – fysisk och via nät

Åse går in med en tänkvärd kommentar till politiker och alla vi andra:
-

Attityd i Sverige: Investera i tätorterna – ge landsbygden bidrag. Vem är närande och
vem är tärande. Glasklart besked till alla närvarande att fundera över. Är det så vi ser
på vårt land och dess möjligheter.

En sista fråga från Lotta är – Hur ser ni på servicepunkter?
Samtliga närvarande politikerna hade en positiv syn på att servicepunkter på landsbygden är
bra och det vill man satsa på. Dock framkom inga exakta exempel på hur det kan gå till. Inget
parti hade lyft fram någon speciell satsning på frågan.

Efter denna intensiva och oerhört intressanta diskussion avslutade Bengt Grönblad kvällens
samling med att med ett stort tack för mycket goda insatser i Länsbygderådet avtacka Jan
Sonesson.
Anders Andersson, som verkat som projektledare för Länsbygderådet under år 2013,
avslutade kvällens intensiva och givande samtal med att kortfattat beskriva de projekt som
Länsbygderådet arbetat med under år 2013.

Bengt Grönblad tackade alla, Lotta för ett engagerat ledarskap, politikerna för sitt
engagemang och samtliga medlemsorganisationer för visat intresse och för ett stort
engagemang och hoppades på ett gott framtida samarbete.
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