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Rapport från Arbetsgruppen för innovationsfrämjande i landsbygder 

• Arbetsgruppen har arbetat sen hösten 2019, Ewa RA har deltagit sen dec 19. Vi har haft ett 

fysiskt möte just i december 2019 och sen enbart digitala träffar ca varannan månad under 

2020 förstås pga Corona och för att hålla effektiva möten.  

• Sammanhållande i gruppen är Landsbygsnätverket via sekreterare Ulrika Holmgren i 

Jönköping och ordförandefunktionen innehas av Företagarna Sveriges (FR) Mathias Mellgren 

i Stockholm. Förutom de som leder gruppen deltar Tillväxtverket (Per-Olof Remmare), RISE 

(Pia Westford), Vinnova (Camilla Sjörs), LRF (Kjell Ivarsson), Skogsstyrelse (Åsa Hofring), 

Coompanion (Bridget Wedberg), Matfiskodlarna (först genom Linda Falk Wigdén nu efter 

årsskiftet företrädd av Wenche Hansen), HSSL (Åse Claesson) och LUS genom mig (Ewa Ryhr 

Andersson) 

• Det har varit intressanta möten men ämnet Innovation är både brett, tvetydligt och svårt att 

ha en tydlig samsyn omkring är min erfarenhet efter deltagandet i denna grupp. Det gäller att 

hitta de moment och arbetssätt som förenar oss till ett synsätt att presentera för 

intresserade att ta del av. 

• Arbetsgruppen avslutas under våren 2021, preliminärt i april eventuellt i maj. Jag avslutar 

mitt uppdrag i LUS vid årsmötet 14/4, men har ett önskemål om att gärna få slutföra 

deltagandet i denna grupp under den period som är kvar. Självklart kan jag rapportera av när 

uppdraget är slutfört, om jag kallas in extra vid ett kommande LUS-möte. Ordförande har 

sagt att arbetsgruppen i denna utformning ska ha ett definitivt avslut innan sommaren.  

• Själv bedömer jag att ämnet är viktigt att arbeta med och förstå mer av för oss inom Leader, 

eftersom innovation och nytänkande är en viktig parameter för oss att beakta. Därför vill jag 

skicka med att det är intressant att delta från LUS även i nästa vända om en ny grupp ska 

formeras t ex i höst eller inför nästa programperiod. När så anses lämpligt lämnar jag vidare 

stafettpinnen till annan ledamot om intresset finns inom styrelsen. 

 

Spridningsaktiviteter att känna till 

• Podd släpps den 17 mars där Mathias (FR), Per-Olof (TVV), Bridget (Coompanion) och Camilla 

(Vinnova) deltar och ger varsina exempel på innovationer de hanterat inom sina respektive 

ansvarsområden 

• En debattartikel som ska problematisera några av de framgångsfaktorer och lärdomar som 

gruppen sammanställt arbetas fram enligt uppdrag genom extern journalist och kommer 

förmodligen läggas ut under mars månad- 

• Under perioden 9 mars till 9 april genomförs kampanjen Innovationsmånad i regi av 

Landsbygdsnätverket 

• Vi funderar också på om även vi, likt arbetsgruppen för Smarta Landsbygder, ska försöka 

arrangera en workshop. Tidpunkt för en sådan ws är tidigast slutet av mars/början av april 

utifrån vad som ryms i vårens planer och budget, enligt Ulrika H. Om vi kunde få till en ws 

med ett tillräckligt matnyttigt innehåll vore det intressant, bedömer jag. Men det är inte helt 

lätt att förmedla tydligt fakta i detta ämnet, så vi funderar vidare på just denna sista punkt 
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I listan nedan finns utlovade länkar till olika insatser vi gjort inom arbetsgruppen.  

Matnyttiga länkar med fakta eller exempel gällande Innovationsfrämjande på landsbygder i stort, 

som jämförelse med undersökningar i städer samt gällande innovativa lösningar i sociala 

sammanhang. 

 

Länken till rätt sida på Landsbygdsnätverkets webbplats:  

Innovationsfrämjande i landsbygder - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se) 

 

Tillväxtverkets rapport om städer och landsbygder: 
Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

 

Webbinarium Landet Lär nr 46. Så möter vi samhällets utmaningar. Om social innovation i teori och 

praktik från 19 januari 2021: 

Landet lär - lunchwebbinarier - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se) 

 

Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social 

innovation - Regeringen.se 

 

Mångmiljonsatsning på svenska centrum för livsmedelsforskning och innovation - Formas 

 

Utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem! | Vinnova 

Från Därlunda till Härlunda - bygdebolag som resurs i kris | Vinnova 

 

Nytt utvecklingsnätverk - sociala företag - SKR 

Under denna länk återfinns också Ny väg till innovativa välfärdslösningen – en handbok om 

samverkan med sociala företag 

 

Håll tillgodo      . // Ewa Ryhr A, VL Växtlust Värmland och ledamot i LUS 

 

https://www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/innovationsframjandeilandsbygder.4.5500a19e17304898f4869948.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-12-15-stader-och-landsbygder---forskning-fakta-och-analys.html
https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landetlarlunchwebbinarier.4.2b48f3ba1612975e25ca0960.html
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/
https://formas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-11-18-mangmiljonsatsning-pa-svenska-centrum-for-livsmedelsforskning-och-innovation.html
https://www.vinnova.se/e/hallbart-matsystem/utforma-framtidens-hallbara-skolmaltidssystem/
https://www.vinnova.se/p/fran-darlunda-till-harlunda---bygdebolag-som-resurs-i-kris/
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/nyhetsarkivarbetsmarknad/nyhetsarkivarbetsmarknad/nyttutvecklingsnatverksocialaforetag.36129.html

