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I Blekinge är det lätt att kombinera stads-
liv med naturupplevelser. Läget i sydöstra 
Sverige gör också att du har nära både till 
storstäder och till kontinenten.

STUDERA FÖR FRAMTIDEN
Vid Blekinge Tekniska Högskola står di-
gitalisering och hållbarhet i fokus. Hög-
skolan lockar studenter från hela världen 
och är en mötesplats för entreprenörer.

DETTA ÄR BLEKINGE

FOLKMÄNGD: Cirka 160 000 invånare
KOMMUNER: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström
AVSTÅND: Från öst till väst 11 mil, från norr till söder 4 mil
ANTAL ÖAR: 800
ANTAL SJÖAR: 950
ANTAL ÅAR: 12
TÅG: Från alla kommuner avgår tåg varje timme till Köpenhamn
FLYG: Från Ronneby Airport till Stockholm och Frankfurt
FÄRJELINJER: Karlshamn-Klaipeda, Karlskrona-Gdynia

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE

På NetPort Science Park finns företag 
som är framgångsrika inom branscher 
som till exempel utveckling av spel och 
appar. Blue Science Park är en annan 
innovationsmiljö i länet där man fokuse-
rar på marin teknik, eHälsa och digital 
samhällsbyggnad.

Förutom flera kända företag som Saab 

Kockums, Volvo, NKT och Network 
Solutions finns det också många små och 
medelstora företag som har etablerat sig 
i Blekinge.

Karlskrona
Ronneby

Karlshamn
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På Länsstyrelsen Blekinge
jobbar vi med nästan allt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län och vi arbetar för att de beslut 
som regering och riksdag fattar blir verklighet på ett bra sätt i länet. Länsstyrelsen Blekinge 
fungerar som en länk mellan de som bor i Blekinge och de som styr vårt land. Det innebär 
bland annat att vi ska föra invånarnas talan och medverka till att länet utvecklas på deras 
villkor. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen 
och informera regeringen om länets behov.

VI ARBETAR MED FRÅGOR SOM
• Samordning av insatser vid allvarliga kriser.
• Skydd av kulturmiljöer och landskap.
• De svenska miljömålen, skydd av vatten och tillsyn över miljön.
• Ökad jämställdhet och människors lika värde.
• Bättre folkhälsa - mot alkohol och narkotika.
• Tillväxt i små och medelstora företag.
• Inventering och tillsyn av länets rovdjur.
• Granskning av kommunernas livsmedelskontroller.
• Utveckling och positiv tillväxt på landsbygden.
• Bättre infrastruktur och IT i länet.
• Stöd till kommunernas boendeplanering.
• Ett gott mottagande och bra integration av nyanlända flyktingar.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 150 personer.

YRKEN INOM LÄNSSTYRELSEN
Hos oss arbetar bland annat jurister, biologer, marin-
biologer, geologer, arkitekter, fysiska planerare, kart-
tekniker, agronomer, jägmästare, ingenjörer, kemister, 
kommunikatörer, arkeologer, bebyggelseantikvarier, 
veterinärer, beteendevetare, samhällsvetare, ekonomer.

FACKFÖRBUND
ST och SACO.

UTBILDNINGSVÄGAR
Universitet eller högskola
Gymnasieutbildning

JOBBA HOS OSS
På vår webbplats kan du läsa mer 
om oss och hitta lediga jobb.

ADRESS

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 KARLSKRONA

Besök: Skeppsbrokajen 4
Telefon: 010-224 00 00
E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/blekinge

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE


