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Vad gör Landsbygdsnätverket?



Landsbygdsnätverkets mål

• Efter 2022 ska 

medlemsorganisationerna

ha lärt sig av varandra och 

samarbetat mer för att 

utveckla och sprida 

kunskaper som underlätta för 

att fler är engagerade i 

utvecklingen av Smarta 

landsbygder



Vad har vi gjort hittills?
Underlätta för att fler är engagerade i utvecklingen av Smarta landsbygder.

Nationell 
nivå/

Programnivå

Definition

Webb

Programskrivning

Bl a brev till 
näringsdepartem
entet, dialog med 

myndigheter

Guide
Leaderstrategier

Pass på Leaderträff, 
Workshop 23/2 med 

ca 80 deltagare

Underlätta så att 
Smarta 

landsbygder-
projekt/ strategier 

blir möjliga att 
finansiera. 

Regional/Lokal 
nivå, 

möjliggörande

Flernivåsamverkan

Podd, tre 
workshopar drygt 
100 deltagare + 

handledning

Studie 
framgångsfaktorer

Tydliggöra och sprida 
Smarta landsbygder

Ex. Lokalekonimdagar, 
Leaderträff, Podd, 

Webbinarium

Underlätta så att Smarta 
landsbygder blir 

inkluderade i kommunal 
och regional verksamhet. 

Lokal nivå, 
genomförande

Metod "3.0" 
Lokala bygder 

Webbinarium, 
webb

Stödmöjligheter

Sprida 
erfarenheter/

exempel

Webb

Sprida konceptet

Deltagit på flertal 
möten 

Smart Rural 21

Smart landsbygder-
strategi

Underlätta så att 
lokala aktörer får 

verktyg för att utveckla 
Smarta landsbygder



Lokal nivå 
Så gör du

• Visar exempel på olika metoder

• Olika ingångar utifrån hur långt en plats 

kommit med lokala planer

• landsbygdsnatverket.se/levandebygder



Lokal nivå 
Så gör du

• Sammanställning av 

finansiering och rådgivning

• Uppdelad på regioner



Lokal nivå
Lokal nivå – Goda exempel



Regional nivå 
Så hjälper du till

• Tre workshoppar för 

tjänstepersoner i kommuner 

och regioner

• Erfarenhetsutbyte

• Sammanställning av lärdomar



Regional/nationell nivå
Så hjälper du till

• En workshop för 

skrivargrupper/LAG som tar 

fram lokala 

utvecklingsstrategier för 

2023-2027

• Hur Leader kan planera för 

och arbeta med  Smarta 

landsbygder 2023-2027



Vad ska vi göra 2021-2022?
Underlätta för att fler är engagerade i utvecklingen av Smarta landsbygder

Nationell nivå/
Programnivå

Kompetenstöd
Omvärlds-
bevakning

Smart rural 27

Säkerställa att 
konceptet 

integreras på 
nationell nivå

Regional/Lokal 
nivå, 

möjliggörande

Flernivå-
samverkan

Digital 
infrastruktur

Digitalt 
utanförskap

Underlätta så att 
Smarta landsbygder 

blir inkluderade i 
kommunal och 

regional verksamhet. 

Lokal nivå, 
genomförande

Metod "3.0" 

Levande bygder 

Goda exempel 

Smart Rural 21/27

Kompetensutveckling

Studie 
engagemang

Underlätta så att 
lokala aktörer får 

verktyg för att 
utveckla Smarta 

landsbygder



Tack för mig!

landsbygdsnatverket.se/smartalandsbygder

ulrika.holmgren@jordbruksverket.se


