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Verksamhetsplan 2021 
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 
 
 
Bakgrund 
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, nedan kallat X-ing, startade som ideell 
förening 1995. 
 
X-ing är länsavdelning för Gävleborgs län inom riksorganisationen Hela Sverige ska 
leva (nedan kallat Hela Sverige). Hela Sveriges medlemmar i Gävleborgs län bildar 
tillsammans länsbygderådet X-ing för Gävleborgs län inom Hela Sverige. X-ing är en 
ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.  
 
Medlemsantalet är idag 229 lokala utvecklingsgrupper från hela länet. 
Verksamhetsplanen syftar till att i möjligaste mån uppfylla dels medlemmarnas 
önskemål, dels att genomföra de åtaganden ett länsbygderåd förbinder sig till 
gentemot Hela Sverige. 
 
 

X-ing: 
• verkar för landsbygdsutveckling med goda villkor och en fördjupad demokrati 

i hela länet, 

• har verksamhet som grundar sig på ett underifrånperspektiv med demokrati, 
jämställdhet, mångfald och hållbarhet som värdegrunder i allt arbete, 

• vill skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel, 

• vill upplevas som en stark partner med stort nätverk och högt 
förtroendekapital, 

• vill skapa nya plattformar där behovet finns – eller där behovet finns men 
ingen annan kliver in och gör det. 
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Huvudmål 
X-ing 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 - allt arbete 
sker på uppdrag av medlem/medlemmar eller som direkt gynnar föreningens 
medlemmar. 
 
 

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. Eller av frågor som direkt gynnar medlemmarna. 
 
X-ings arbete genomsyras av fyra kriterier: demokrati, hållbarhet, mångfald och 
jämställdhet. 
 
X-ing ska fullgöra de förbindelser som krävs för att erhålla verksamhetsstöd från 
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Bland annat delta i årsmöte, 
föreningsmöte, ordförandeträffar på riksnivå samt hålla medlemsregister aktuellt. 
 
X-ing ska hålla egna årsmöten (redovisning av verksamheten, val till styrelsen och 
motioner) och föreningsmöten (verksamhetsplan och budget). 
 
X-ing 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 är höstkonferens, föreningsmöte, årsmöte, 
Landsbygdsriksdag med Hela Sverige och inbjudningar till träffar med olika teman. 
 
Under rådande omständigheter Corona-anpassas verksamheten utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. X-ing har hittills under 2020 arbetat 
med att sprida kunskap genom digitala möten och kommer fortsätta så länge det är 
aktuellt.  
 
 

Exempel på verksamhet: 
• Stärka X-ings styrelsemedlemmar och utveckla det egna styrelsearbetet. 
• 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 
medlemmar, medlemsorganisationer och övriga intresserade. 
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• Lyssna på medlemmarnas behov och försöka bidra till problemlösning genom 
att till exempel initiera till projekt. 

• Uppdatera informationskanaler fortlöpande (Facebook, hemsida m.fl.). 
• 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 i Hela Sverige Mitt (8 län i 
Mellansverige) och Halva Sverige (de 5 norrlandslänen). 

• Verka för att det bildas kommunbygderåd i länets samtliga 10 kommuner. 
• Skapa långsiktigt hållbar verksamhetsfinansiering, bl a genom upprättande av 

IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. 
 
 

X-ing är projektägare till: 
• FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN (FMP), treårigt samverkansprojekt finansierat 

genom Leader Gästrikebygden LLU och Utveckling Hälsingebygden (januari 
2018 – juni 2021, ev. till dec. 2021). I projektet jobbar bygder med 
lokalekonomisk analys, lokal utvecklingsplan och uppföljning. 

• I MED OCH MOTVIND, drygt tvåårigt projekt finansierat av Energimyndigheten 
(september 2020 – december 2022). Projektets mål är att erbjuda en neutral 
part som kan främja faktabaserad information kring varje vindkraftsparks 
unika förutsättningar, skapa mötesplatser och dialog mellan alla parter vid 
länets vindkraftsetableringar. 

 
 

X-ing samverkar i andras projekt: 
• SARURE – ett internationellt projekt som syftar till att stärka servicen på 

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

• GIRA – Green Initiatives in Rural Areas – ett projekt för utbyte av erfarenheter 
kring bl.a. grön energi mellan sex olika länder i Europa. Här är X-ing 
samarbetspartner med Europahuset Gävleborg. Även lokala grupper från 
Österfärnebo, Trönö och Gläntan medverkar i projektet. 

• MIKROFONDEN GÄVLEDALA – X-ing deltar i arbetet att ta fram en regional 
mikrofond. Övriga parter är Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige, 
Coompanion i Gävleborg och Dalarna samt Region Gävleborg och Region 
Dalarna. 

 
 

 

Oktober 2020  

Styrelsen  

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg  
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Genomförandeplan 2021 Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 
 
 

SAKFRÅGOR I FOKUS UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 
Kriterieuppfyllande:  

Årsmöte (vår) 

Föreningsmöte (höst) 

 

Medlemsvård:  

Medlemsregistret 

Årets X-ing 

Höstkonferens 

Nätverkande 

Landsbygdsriksdag (LBRD) 2021 

 

Särskilda målgrupper: 

Ungdom 

Kommunbygderåd (KBR) 

 

Hitta samverkanspartner för koncept 

Hitta samverkanspartner för koncept 
samt genomförande 

 

Utvecklingsområden: 

Digitalisering 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

Byskolornas framtid 

Jämställdhet 

 

Utbilda i digitala möten 

Bärande tema Metod FMP 

Webbinarium – Vad säger forskningen? 

Kunskapshöjande insats för styrelse och 
medlemmar 

 

 
 
Verksamhetsplanen fastställdes av föreningsmötet 24 oktober 2020. 


