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Är vi förberedda när arbetslösheten minskar?
Även om andra länder i Europa inte har haft det lika bra som Sverige på väderfronten i
sommar, kom det likväl positiva nyheter om att arbetslösheten jämfört med juni 2013 har
minskat i 21 av EU:s 28 medlemsstater. Siffrorna är enligt EU:s kommissionär för
sysselsättningsfrågor, László Andor, ett tecken på en ekonomisk återhämtning, men han pekar
samtidigt på att siffrorna än så länge mest beror på att antalet arbetstillfällen inte längre
sjunker. Fortsätter tendensen kan man dock förvänta sig nya arbetstillfällen, till glädje för
dem som står utanför arbetsmarknaden.

Nyligen hade jag förmånen att lyssna till hur Stuttgart i Tyskland arbetar med
arbetsmarkandsfrågor. Stuttgart ligger som bekant i Baden-Württemberg, en region som för
några år sedan lär ha exporterat mer per capita än hela Spanien! Det största hindret för tillväxt
i denna dynamiska region är idag brist på arbetskraft! Trots att man arbetar med
kompetensförsörjning för de som redan bor i regionen, räcker det inte till. Stuttgart och andra
städer i Baden-Württemberg måste som alla andra slåss om både vårdpersonal och ITingenjörer. Trots att Tyskland som helhet 2012 hade en nettoimmigration på cirka 400 000
personer, så räknar Tysklands motsvarighet till Svenskt Näringsliv med att det år 2030
kommer råda en arbetskraftsbrist på fem miljoner personer om inget görs!
Förvisso är Baden-Württemberg med sina 11 miljoner invånare större än vår del av Sverige,
men det hindrar inte att vi har liknande utmaningar. Vid det senaste styrgruppsmötet för det
gemensamma Småland-Blekingesamarbetet diskuterades följaktligen frågor som:




Vilka internationella kontakter är nödvändiga för att kunna attrahera den kompetens vi
behöver för vår tillväxt?
Hur får vi till en bra mottagningsberedskap för de som väljer att jobba i vår landsdel?
Hur kan fler av våra ungdomar få internationell erfarenhet?

Redan idag arbetas det flitigt med dessa frågor runt om i våra län och nu har länen dessutom
tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att se närmare på förslag för att samordna vårt arbete i
Småland-Blekinge.

Läs mer om
styrgruppsmötet här
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EU-medel för att arbeta med arbetsmarknaden
Traditionellt är det främst Europeiska Socialfonden (ESF) som förknippas med
arbetsmarkandsåtgärder med hjälp av EU-medel. Faktum är dock att det finns en rad program
som kan vara intressanta på såväl lokal som regional nivå i Småland och Blekinge – inte
minst om de kombineras i en gemensam strategi! Det kan alltså vara värt att fundera över
följande program:
Cosme – för företagens konkurrenskraft
Erasmus – för utbildning, ungdomar och utbyten (och idrott)
Kreativa Europa – för kulturella och kreativa näringar

Inspiration eller projektpartner i Bryssel i höst?
Visst är det stora politiska händelser, som en ny EU-kommission, som sätter sin prägel på
hösten nyhetsflöde. Parallellt med troliga tidningsrubriker, går dock några riktigt intressanta
”event” av stapeln:
24-26 september: EU Design Days
Här deltar lokala- och regionala aktörer, designers, företag (bl a Microsoft), EU-institutioner,
universitet, med flera för att lyssna till seminarier, utbyta information och skapa samarbeten.
Årets teman är ekonomiskt värde av design och stöd till unga designers och företag för att dra
nytta av design. Läs mer här.
6-9 oktober: Open Days
Ett annat mer känt inspirationstillfälle är Open Days – europeiska veckan för regioner och
städer som går av stapeln 6-9 oktober i Bryssel. Open Days samlar årligen politiker,
tjänstemän, intresseorganisationer, företag och journalister från alla Europas medlemsländer.
Flertalet seminarier (fler än 100) och konferenser arrangeras med fokus på regioner och städer
som visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, implementera europeiska
unionens sammanhållningspolitik och visa på betydelsen av den lokala och regionala nivån
för europeiska styrelseformer. Här finns goda möjligheter att knyta nya kontakter och att
utöka nätverken för din organisation.

24-28 november: ERRIN Brokerage Events
Ett av Småland-Blekinges viktigare nätverk i Bryssel är ERRIN (European Regions Research
and Innovation Network). Under fem dagar arrangerar ERRIN projektbörser som är ett
utmärkt tillfälle att knyta kontakter för att hitta potentiella projektpartners med kompetens
inom samma intresseområde som man själv har. Teman är hälsa, transport, smarta städer,
vatten, energi och IKT. Kontakta Brysselkontoret för mer information.

Har du frågor om hur du får ut mest möjligt av ovanstående event,
kontakta gärna
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så berättar vi mer!
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