
  

 

 

 

Verksamhetsplan 2020 

Länsbygderådet X-ing Gävleborg 

Bakgrund 

Hela Sverige ska leva Länsbygderådet X-ing Gävleborg, som länsövergripande organisation 

för landsbygdsutveckling, startade 1995. 

Länsbygderådet innefattar i nuläget 226 lokala utvecklingsgrupper/föreningar. 

Verksamhetsplanen syftar till att i möjligaste mån uppfylla dels medlemsgruppernas 

önskemål, samt dels de åtaganden Länsorganisationerna förbinder sig till gentemot 

riksorganisationen hela Sverige ska leva. 

Huvudmål 

Länsbygderådet ska arbeta för att skapa engagemang, delaktighet och inflytande för 

Gävleborgs läns utvecklingsgrupper/föreningar som arbetar med lokal utveckling, i syfte att 

skapa en hållbar utveckling av landsbygden.  

Arbetet i verksamheten bygger hela tiden på ett underifrånperspektiv. 

Verksamhet  

Att stärka lokalt är grunden för vår verksamhet. Detta görs genom att stödja våra 

medlemmar i våra lokala utvecklingsgrupper, föreningar och andra som arbetar med lokal 

utveckling i sina bygder. Exempelvis genom frågor som aktualiseras av dem själva 

Länsbygderådets arbete genomsyras av fyra kriterier: demokrati, hållbarhet, mångfald och 

jämställdhet. 

Länsbygderådet ska fullgöra de förbindelser som krävs för att erhålla verksamhetsstöd från 

riksorganisationen HSSL. Bland annat delta i årsmöte, höstmöte, ordförandeträffar på 

riksnivå samt hålla medlemsregister aktuellt. Samt hålla eget höst- och årsmöte. 

Länsbygderådet ska skapa mötesplatser där goda exempel lyfts fram, som motiverar till 

samverkan och nätverkande samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Här 

tar vi upp aktuella frågor som berör vårt län i stort. Exempel på sådana mötesplatser: 



höstkonferens, höstmöte, årsmöte, ungdomskonferens, Landsbygdsriksdag med Hela Sverige 

och inbjudningar till träffar med olika teman.  

Länsbygderådet arbetar bland annat med att: 

• representera organisationen gentemot externa samverkanspartners – Länsstyrelsen, 

Region Gävleborg, kommuner samt olika nätverk och externa projekt, 

• ta emot och vidarebefordra information från alla nivåer inom Hela Sverige till våra 

medlemmar, medlemsorganisationer och övriga intresserade, 

• uppdatera informationskanaler fortlöpande (Facebook, hemsida), 

• opinionsbilda – lokalt och regionalt, 

• bjuda in till tema-möten, 

• alla större träffar/möten ska kunna följas via videolänk. Vi bor i ett geografiskt stort 

län och värnar om både miljö och att våra medlemmar ska ha möjlighet att delta 

trots långa sträckor till mötesplatser, 

• samverkansträffar mellan länsavdelningar - Hela Sverige Mitt och Hela Sverige Norr 4, 

• behandla frågor som aktualiseras av våra medlemmar, 

• ta in medlemmars åsikter och föra dem vidare upp i organisationen för att driva 

opinion, 

• det bildas kommunbygderåd i länets samtliga 10 kommuner. Kommunbygderåd idag: 

3 aktiva, 2 kommuner med nätverk runt ett kommunbygderåd, 1 vilande, 1 på väg att 

starta. 

 

Länsbygderådet är projektägare till: 

• FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN, ett treårigt samarbetsprojekt mellan Leader 

Gästrikebygden och Utveckling Hälsingebygden (2018 – 2020). Projektet fungerar 

som en katalysator för att få igång och stötta ortsbaserat utvecklingsarbete som 

engagerar invånarna på de orter som berörs. 37 lokala utvecklingsplaner kommer att 

tas fram eller uppdateras i projektet. Arbetet leder till produktiv mobilisering av 

landsbygden i länet. 

Länsbygderådet är samarbetspartner i projekt: 

• SARURE – ett internationellt projekt som syftar till att stärka servicen på landsbygden 

i Europa. Projektägare Sverige är Söderhamns kommun (soderhamn.se). 
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Styrelsen  

Länsbygderådet X-ing Gävleborg 

 

 



 

 

 

 

Genomförandeplan 2020 Länsbygderådet X-ing Gävleborg. 

Fastställd vid Höstmötet 16 november 2019, Föreningarnas Hus Marmaverken, Söderhamn. 

Styrelsens interna arbete Utåtriktade aktiviteter Sakfrågor i fokus 

Kommunikation externt och 
internt. 

Årsmöte (våren).  Finansieringslösningar. 

Medlemsvård inkl 
besök/kontakt. 

Höstmöte. 
 

Tillgång till Service. 

Förädlingsmackapären 
2018 – 2020. 

Utse ”Årets X-ing”. Opinionsarbete - 
Resursuttag i glesbygd. 

Kansli. Höstkonferens. Byskolornas framtid. 

Varumärkesbyggande ska 
vara en ledstjärna i X-ings 
arbete. 

Förädlingsmackapären – 
Stärka bygderna genom 
Lokala Utvecklingsplaner (LUP). 
Mobilisera de lokala krafterna.  

Aktivt arbete med  
Regional 
Utvecklingsstrategi i 
Gävleborg (RUS). 

Ökat medlemsantal. Temamöten/träffar/nätverkande Fiber/Mobiltäckning. 

Hela Sverige MITT – 
samverkan länsavdelningar. 

Ungdomskonferens – samarbete 
med Vi Unga med flera. 

Första samhällsnivån- 
stärka den lokala 
demokratin. 

Hela Sverige Norr 4 – 
samverkan länsavdelningar. 

Kommunbygderåd –  
X-ing bjuder in till årlig 
nätverksträff/mötesplats – samt 
fortsätter verka för 
kommunbygderåd i länets 
samtliga kommuner. 

Bensinfrågan – 
resebidrag. 

Jämstäldhet. Landsbygdsriksdag maj 
Jönköping 2020. 

 

Nästa generation 
Förädlingsmackapären. 

Landsbyggare - 
Utveckling Hälsingebygden. 
X-ing är samverkanspartner. 

 

Sociala medier. Digitala mötesplatser.  

 Finansiering.  

 Samverkanslösningar.  

 Fortsatt internationellt arbete 
tillsammans med Europahuset. 

 

   

   

 


