”Platsen där jag bor”- landsbygdsdefinitioner och goda exempel,

RSP Dalarna

• Bakgrund: En önskan att definiera landsbygd som något mer än avstånd
och befolkningstäthet då det alltid blir i förhållande till något annat, ofta
närmaste större tätort eller stad. Definitioner som ger utrymme för en
utvecklingsinriktad syn på landsbygderna utifrån Platsen där jag bor.

• Bestämde oss för att titta på närmare på ”Smarta byar” för att se vad
som kännetecknar dessa i praktiken. Smarta byar är ett Eu-begrepp för
landsbygdsområden och samhällen som bygger på sina befintliga styrkor
och tillgångar för att utveckla nya möjligheter genom social och digital
innovation. Kopplat till Agenda 2030 för hållbar utveckling.
• Vi gick igenom på några kända exempel: Röstånga i Skåne, Vuollerim i
Lappland och Skattungbyn i Dalarna.
• Resultatet redovisas för en samverkansgrupp i Rörbäcksnäs som
efterfrågat goda exempel som stöd för sitt utvecklingsarbete.

Vilka faktorer kan man identifiera som är gemensamma för att
det ska bli utveckling enligt Smarta byar-definitionen?
Grunden är Lokal ekonomi…

…Till den kommer:

• Egna pengar ex. genom aktier, medlemsavgifter
crowdfunding eller lokal valuta.

• Ideellt arbete med eldsjälar som är bra på att skapa
och hålla i relationer.

• Man växlar upp ideellt arbete, tex. i projekt eller
utvecklingsbolag och jobbar affärsmässigt men utan
avkastningskrav. Vinst återinvesteras.

• Tillgång till olika kompetenser, framförallt teknologisk
och digital kompetens.

• Pengarna cirkulerar och stannar kvar i bygden och då
skapas utrymme för att behålla och investera i lokaler,
service och verksamheter.

• Fiber
• Hög toleransnivå

Några andra saker som verkar vara viktiga attraktionsvärden
• Mötesplatser både för kultur, service och
restaurang/pub
• Lokalproducerat och plattformar där producent
och konsument möts utan mellanhänder
• Klimat och miljö
• Grundläggande serviceutbud
• Andra former av delningsekonomi som
samåkning, klädbytardagar, crowdfunding,
bilpooler.

Är Smarta-byar ett bra koncept för lokala
utvecklingsgrupper oavsett var man bor?
Ja, smarta byar är mer hållbara eftersom resurserna i hög grad tas tillvara, förädlas, nyttjas och återförs
lokalt med ett ekonomiskt tänk som drivkraft och grund. Produceras och konsumeras lokalt.
Definitionen gör det möjligt att jobba med konceptet i olika miljöer då det är platsens unika
förutsättningar som man utgår ifrån. Det kan kanske öppna för fler landsbygdsdefinitioner om man
kopplar på något slags hållbarhetsindex.
Dock krävs mycket arbete som är personberoende och därmed blir upplägget sårbart.

