Hur kan vi utveckla och stödja
Smarta landsbygder?
En interaktiv webbinarieserie i flera akter
Lokal utveckling har allra bäst förutsättningar att lyckas om den sker med
stöd av och i dialog med kommunen. Kommunen har bäst förutsättningar att
stötta lokal utveckling om det finns ett fungerande samspel med regionen.
När detta fungerar får vi Smarta landsbygder!

Inbjudan

I början av 2021 genomför Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder en webbinarieserie i tre delar. Målet är att ge kommunal och regional nivå
verktyg för att på bästa sätt stödja utvecklingen av Smarta landsbygder.

För vem?
Tjänstepersoner i kommuner och regioner.
Vad får du med dig?


Gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som kan leda till nya arbetssätt.



Metodhandledning för samspel mellan regioner och kommuner.



Handledning för lokalt arbete med Smarta landsbygder.

Anmälan
Anmäl dig senast den 16 december. Efteranmälan skickas till:
ulrika.holmgren@jordbruksverket.se
Klicka på den här länken för att komma
till anmälningssidan
Länk till webbinarierna skickas ut ungefär en vecka i förväg.
Mer information
Se program på nästa sida.
Inför webbinarierna
Lyssna på podden Landet #119 Smarta landsbygder – om kreativa lösningar på lokala
utmaningar. Den ger dig en grund för det vi tar upp i webbinarierna. Podden släpps onsdagen den
13 januari på Landsbygdsnätverkets webb.

Om Smarta landsbygder
Smarta landsbygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor
och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området. De utvecklar och förverkligar
strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ofta genom innovation och med
hjälp av digital teknik. Arbetet utgår från nya initiativ, eller sådana som redan finns, och finansieras av offentliga aktörer, privata aktörer eller både och. Smarta landsbygder gynnas av samarbete och nätverkande med
andra platser - både på landsbygd och i stad.

18 januari
13-15

Smarta landsbygder – ur ett kommunalt perspektiv

Målgrupp: Tjänstepersoner i kommuner med ansvar för landsbygdsutveckling, samhällsplanering och liknande frågor.
Innehåll: Kort inledning av Regina Westas Stedt, Daniel Granello och Catarina Nordin Thorpe.
Forskaren Patrik Cras, SLU, presenterar en studie som är genomförd på uppdrag av Tillväxtverket om
kommuners och regioners arbetssätt.
Thomas Norrby leder erfarenhetsutbytet utifrån frågor som:




Hur jobbar vi i dag med Smarta landsbygder?
Hur samverkar vi med lokala aktörer och med regionen?
Hur kan vi utveckla detta?

25 januari
13-15

Smarta landsbygder – ut ett regionalt perspektiv
Målgrupp: Tjänstepersoner i region med ansvar för landsbygdsutveckling, regional utveckling
och liknande frågor.

Innehåll: Kort inledning av Regina Westas Stedt, Daniel Granello och Catarina Nordin Thorpe. Forskaren
Patrik Cras, SLU, presenterar en studie som är genomförd på uppdrag av Tillväxtverket om kommuners och
regioners arbetssätt.
Thomas Norrby leder erfarenhetsutbytet utifrån frågor som:

Vilka verktyg har vi för att stötta smarta landsbygder?

Hur jobbar vi med kommunerna idag?

1 februari
13-15

Smarta landsbygder - gemensamt kunskapsutbyte
Målgrupp: Tjänstepersoner i både kommuner och regioner med ansvar för landsbygdsutveckling, samhällsplanering, regional utveckling och liknande frågor.

Innehåll: Britta Hermelin, professor Linköpings universitet, ger oss en bild framgångsfaktorer i samspel
mellan kommun och region.
Här bygger vi sedan vidare på de tidigare webbinarierna. Syftet är att diskutera och konkretisera arbetsformer
för ett hållbart samarbete mellan kommuner och regioner för att stödja smarta landsbygder.

