
  

 

 

 
 

 

 

 

  
   Socialdemokraterna 
   Region Blekinge 

Motion till Regionfullmäktige 

”Inrätta sajten flyttatillblekinge.nu” 

I början av mars 2021 redovisade SCB statistik över befolkningsutvecklingen i Sverige. Den 

ganska snabbar befolkningsökning vi haft de senaste åren har nu bromsat upp och vi ökar endast 

marginellt i landet nu. Men i de allra flesta regioner syns dock en liten ökning, så är icke fallet i 

Blekinge. Tvärt om minskar vår befolkning nu snabbast i hela Sverige och vi minskar för andra 

året i rad. Detta måste ändras och vi måste höja tempot nu. 

 

Att Blekinges befolkning minskar är allvarligt då många av våra framgångsrika 

företag kommer att få svårt att rekrytera kompetent personal framöver. Den 

offentliga sektorn kommer att få svårt att klara vår gemensamma välfärd då tillgången 

på arbetskraft minskar och dessutom kommer skatteintäkter och statsbidrag minska 

för regionen och länets kommuner.  

 

Blekinge har goda förutsättningar att utvecklas bättre än vi gör nu. Vi har ett 

geografiskt läge i närhet av stora tillväxtmotorer som Öresundsregionen och ett 

växande Växjö. Lägg därtill vårt läge mitt i södra östersjöregionen som är en av 

Europas snabbast växande regioner. Men det handlar inte bara om läge, det handlar 

också om egna förutsättningar. Och även här ser det bra ut i grunden. Vi har en 

högskola i länet som är världsledande inom sina specialområden som exempelvis tech 

och hållbar utveckling. Vi har en stark exportindustri med hela världen som marknad. 

Och sen har vi ju vår fantastiska natur och en enorm livskvalité. 

 

Men trots detta verkar inte världen se våra förutsättningar. Det finns nog inte en 

insikt om att du kan bo i till exempel Sölvesborg och pendla till Lund på samma tid 

som många i dagens storstäder sitter på buss eller tunnelbana. Detta bara som ett 

exempel på hur vi måste tänka när vi marknadsför Blekinge. För det måste vi göra, 

och vi måste ropa allt högre för att höras.  

 

Blekinge har alla förutsättningar att åter bli en växande del av landet. Det är nu 

jobbet måste göras och vi måste göra det tillsammans. Vi kan börja med att snegla på 

våra grannar i Region Kalmar län. Dom har skapat en sajt som heter flyttahit.nu. Där 

har man samlat all nödvändig information som alla med tankar på flytt kan behöva 

för att landa i just Kalmar län. Vi borde kunna skapa en liknande sajt där vi samlar 

hela Blekinge under ett paraply för att göra det enkelt för människor att flytta hit. Vi 

måste sätta fart på Blekinge nu, att skapa sajten flyttatillblekinge.nu kan vara ett steg 

på den resan.   
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Jag föreslår att Regionfullmäktige beslutar  

 

Att Region Blekinge skapar en sajt med innebörd enligt ovan och 

förslagsvis med namnet flyttatillblekinge.nu  
 

 

Karlskrona 2021-03-12  

 

Magnus Johansson (S) 
 


