
SMARTA BYAR



• Arbetet pågår från september 2017 till juli 2018

• Tre arbetsmöten med teman - Strategiskt förhållningssätt, 
social innovation och digital innovation.

• Fallstudier – projektbank – metodbeskrivningar

Smart Villages är en tematisk grupp inom det ENRD-övergripande 
arbetet om Smart and Competitive Rural Areas 



Smart Villages – pilotprojekt till mars 2019

Projektägare – Ecorys

• To map the opportunities and challenges in rural areas.

• To provide a definition of “Smart Villages”.

• To describe in detail existing best practices: ten best practices will 
be identified and analysed.

• To investigate how to become a “Smart Village”: six case studies will 
receive support in setting up an action plan, including roadmaps to 
kick-start the process of becoming a “Smart Village”. 



Alltså, våra lokala projekt kan …..

• bidra till utvecklingen av en definition av Smarta byar.

• bidra med projektexempel eller initiativ om social 
och digital innovation på landsbygden.

• ta del av resultaten i rapporten från projektet.  



”Smarta Byar” är: 

"landsbygdsområden och samhällen som bygger på sina 
befintliga styrkor och tillgångar för att utveckla nya 
möjligheter”…

där… 

"traditionella och nya nätverk av tjänster förbättras med 
hjälp av digitala, telekommunikativa eller innovativa 
metoder som praktiseras genom att använda kunskap… ”



Mentimeter
Vad förknippar ni med den smarta byn?

Skriv in den synonym du först kommer att 
tänka på. 



Mentimeter
Nämn någon smart by som du känner till?



Mentimeter

Vad är det som karaktäriserar den by du nämnde? 

• många nya digitala lösningar på byns utmaningar

• engagerade bybor som tillsammans hittar lösningar

• omställning till mindre klimatpåverkan

• samordnade servicelösningar

• ett strategiskt förhållningssätt från alla nivåer och 
innovativa löningar



Summering- vi frågar publiken!

Smart Villages - återuppliva 
landsbygdstjänster genom digital och 
social innovation! 

• Lasse Wallin, Smart Village Kalmar!?

• Maria Richter, Aktiva byar…?

• Maria Gustafsson,  vad snackas det 
om?



Smart Village (Kalmar)

Bärande idéer

• Delande

• Självförsörjning

• Lokala lösningar

• Samverkan, hjälpas åt

• Innovativ affärsmodell

• "All Inclusive"

• Låga levnadskostnader

• Återbruk



Läs exempel om Miljö- och hållbarhetsinitiativ

http://www.ecolise.eu/wp-content/uploads/2017/06/ECOLISE-European-Day-of-Sustainable-Communities-booklet-Sept-2017.pdf


Arbetsgruppen Service i Landsbygder 

Kontaktpersoner

• Ordförande Jacqueline Hellsten

info@leadersormlandskusten.se

• Magnus Nordgren

Magnus.Nordgren@jordbruksverket.se
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