Visa i webbläsare

Smarta landsbygder med lokalekonomisk analys (LEA)
Vad är en smart landsbygd? Hur kan en lokalekonomisk analys hjälpa oss? Det
kommer vi lära oss mer om i det här nyhetsbrevet.

Enkelt sammanfattat kan man säga att en smart landsbygd arbetar med ortens
specifika styrkor och möjligheter (och utmaningar!), för att nå hållbar utveckling,
både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Detta med hjälp av digitala verktyg,
samarbete och nätverkande.

En lokalekonomisk analys (LEA) är ett verktyg för just lokalekonomiska analyser.
LEA kan visa vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att
skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt i den egna bygden. LEA visar på
möjligheter! Men själva det analyserande arbetet kan vara lika viktig och
intressant som resultatet av LEA:n. Analysen bör leda till en lokal handlingsplan
som bygger på ortens utmaningar och styrkor.

Det här har starka kopplingar till Leader, och därför är här några
tips på hur man kan börja om man vill jobba med detta!

Tips 1: Hitta goda exempel!
På friametoder.se finns information
om Lokalekonomisk analys och
många exempel på LEA-rapporter.
En väldigt bra ingång om man vill få
inspiration och kunskap både
översiktligt och mer på djupet. Fria
Metoder har som syfte att ge stöd
till lokala grupper genom att sprida
erfarenheter, ge rådgivning och ta till
vara på ny och gammal kunskap om
lokalt utvecklingsarbete.

Tips 2: Har ni det som krävs?
LEA kan med fördel användas om
orten t.ex. har problem med att
mycket av konsumtionen inte
hamnar i lokalsamhället. Det är bra

om det finns stor lokalkännedom
och engagemang. Det krävs även
statistikuppgifter, analysförmåga,
gott ledarskap i gruppen och
kunskap inom administration,
ekonomi och kommunikation.

Tips 3: Ta hjälp av SCB.
SCB:s erbjuder underlag, vilket ger
en uppfattning av förutsättningarna
som lokalsamhället erbjuder.
Underlaget ger en statistisk bild av
invånare, aktörer och aktiviteter.
Verktyget LEA är en viktig del i
lokalsamhällets utveckling. Dock ska
den alltid användas med god
lokalkännedom. Man kan plocka ut
statistikrapport innehållandes:
Demografi (åldersstruktur),
disponibel inkomst, arbete, boende,
näringsgren och sektor, pendling,
köpkraft och handelsbalans.

Tips 4: Sök Småstödet Smarta
Landsbygder hos Leader
Hos oss på Leader Sjö, Skog & Fjäll
kan ni som förening/företag söka
Småstöd mellan 10 000-40 000 kr,
för konkreta aktiviteter som ger
förbättrad innovationskraft på
landsbygden. Stödet kommer från
Landsbygdsfonden och syftar till att
vi gemensamt ska utforska i vilken
omfattning en by kan stå på egna
ben och bli mer självförsörjande. Läs
mer här: www.sjoskogfjall.se/smartvillages/

Landsbygdsnätverket om Smarta landsbygder i Sverige och Europa
På Landsbygdsnätverket finns mer information, en kort presentationsfilm om
smarta landsbygder, liksom en inspelning från ett webbinarium från den 4 juni
där Leader Sjö, Skog & Fjälls verksamhetsledare Catarina Nordin Thorpe, tillika

ordförande i arbetsgruppen för Smarta Landsbygder på Landsbygdsnätverket,
presenterar hur konceptet används i Sverige och utomlands

Följ Leader Sjö, Skog & Fjäll på Facebook för att ta del av den lokala
utvecklingen i ditt område. Det är på landsbygden det händer!
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