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Inledning 
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, som länsövergripande organisation för 
landsbygdsutveckling, startade 1995. Länsbygderådet innefattar idag 254 medlemmar/ 
lokala grupper. 
Länsbygderådets huvudmål är att arbeta för att skapa engagemang, delaktighet och 
inflytande för Gävleborgs läns alla utvecklingsgrupper/föreningar, i syfte att skapa en hållbar 
utveckling av landsbygden.  
Arbetet i verksamheten skall präglas av ett underifrånperspektiv. 
 
Styrelsen  
Styrelsen har bestått av Jenny Breslin (Los) ordförande, Kevin Sjögren (Bergby) 
vice/ordförande, Bo-Martin Carlsson (Sandviken) kassör, Ola Nilsson (Njutånger), Kaj Ramsell 
(Storvik), Thomas Backan (Rengsjö), Håkan Flodin (Bergsjö), samt två ersättare Gun-Marie 
Swessar (Alfta) och Bartosz Stroinski (Bjuråker). 
 
Revisorer har varit Anita Brodin (Bollnäs) och Lena Husén (Hudiksvall) samt Ing-Britt Sundin 
(Ramsjö) ersättare. 
 
Valberedningen har bestått av sammankallande Ingrid Olsson (Ramsjö), Iréne Frank (Kilafors) 
och Svante Wallberg (Bergby). 
 
Sammanträden 
Länsbygderådet X-ing Gävleborg har genomfört 

• 5 styrelsemöten  

• 1 Arbetsutskott 

• 1 Årsmöte 

• 1 Höstmöte 

• 2 styrgruppsträffar Förädlingsmackapären 
under verksamhetsåret. 
 
Deltagit i riksorganisationen Hela Sverige ska leva finansierade möten 
Ordförandeträff 1 – 1 deltagare 
Årsmöte – 3 deltagare 
Ordförandeträff 2 – 1 deltagare 
Föreningsmöte/höstmöte – 2 deltagare 
HelaSverige Mitt 1 – 1 deltagare 
HelaSverige Mitt 2 – 1 deltagare  
 



Ekonomi 
Balansrapport  Bifogas   
Resultatrapport  Bifogas 
Verksamheten visar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2018. 
 
Värdegrund 
All vår verksamhet och allt vårt utvecklingsarbete utgår från demokrati, mångfald och 
jämställdhet. 
Underifrånperspektivet och helhetssynen präglar vårt sätt att ta oss an allt som rör 
landsbygdens utveckling. 
 
I projektet Förädlingsmackapären inryms begreppen hållbarhet, demokrati, jämställdhet och 
mångfald som ledord i arbetssätt, metodik och målsättningar. 
 
Samarbetet med organisationen Vi Unga Gävleborg syftar till att nå fler unga på 
landsbygden. 
 
X-ing stärker, från och med årsmötet 2018, upp styrelsen med 2 stycken ordföranden - en 
man och en kvinna. 
 

Verksamhet 
 
Medlemsregister/bygdebank 
Länsbygderådet X-ing Gävleborg lägger stort ansvar på att hålla ett uppdaterat 
medlemsregister. För att säkerställa detta har det hösten/vintern 2018 genomförts en 
uppföljning av kontaktuppgifterna per brev / e-post /mobilsamtal. Nya kontaktpersoner i 
befintliga föreningar har kommit till, icke aktiva föreningar har tagits bort, några föreningar 
fortsätter som medlem under annat föreningsnamn. 
 
Under våren 2019, efter alla årsmöten, kommer ett nytt utskick att göras för att stämma av 
om det blivit ändringar bland föreningarnas kontaktpersoner. 
 
Information/kommunikation med medlemmar  
Kommunikation med medlemmar/lokala grupper sker via nyhetsblad, e-post/brev vid 
speciella frågor/informationer, samt via hemsida.  
Facebook inlägg, delningar och egna filmer från verksamheten. 
Informationsfolder X-ing Gävleborgs verksamhet 
Informationsfolder Förädlingsmackapären 
Informationsfolder EU-projekt Europahuset Gävleborg. 
Information/Inbjudan Landsbygdsriksdagen 2018. 
Personliga kontakter med medlemsföreningar i de bygder där vi informerat om/ tar fram 
Lokala Utvecklingsplaner via Förädlingsmackapären. 
Personligt besök till Nyby (ordförande x-ing och Riks). 
 
 
 



Hemsidan 
Utsedd person ansvarar för hemsidan och lägger där ut information som tillhandahålls 
främst av styrelse och personal och andra samverkansaktörer. Nyhetsblad och annan aktuell 
information om evenemang, valdebatter och annat som Länsbygderådet ger ut/arrangerar 
nås via hemsidan.  
 
Sprida information  
Informerat har spridits till Hela Sverige ska levas kansli gällande  

• Årsmöte 

• Höstmöte 

• Projektsamverkan med Europahuset Gävleborg 

• Projektsamverkan med Söderhamns kommun, SARURE 

• Bedömningsbil Loos– landsbygdsanpassad ambulansverksamhet 
 
Påverka på lokal och regional nivå 
Pressmeddelande om Paneldebatt inför valet 2018. 
En paneldebatt med länets regionala politiska partier. 
Artikel Paneldebatt, tidningen Ljusnan. 
Två krönikor, skriven av X-ings ordförande, i Gästriklands tidning. 
Artikel, tidningen Ljusnan, Lokal Utvecklingsplan Stora Hälsingegårdars väg. 
Artikel, tidningen Kuriren, studiebesök i Stråtjära av internationella gäster genom READ-IT. 
Pressmeddelande om Höstkonferens.  
Artikel, Hudiksvalls tidning, kommunbygderåd Hudiksvall/höstkonferens 
Artikel, Gästriklands tidning, färdig Lokal utvecklingsplan Hamrångebygden. 
 
Kunskapsöverföring  
Deltagande vid Europahuset Gävleborgs årsmöte. 
Paneldebatt, Po Tidholm, Sandviken 9 april. 
LEA-konferens Forsa (Coompanion). 
”Drömmen om att bo kvar – om den urbana normen, skam och stolthet”, Vi Unga. 
”Kultur i hela landet” Kilafors Biografteater. 
Landsbygdriksdagen Örnsköldsvik. 
Framtidsdag Gävleborgs län. 
Höstkonferens ”Hur organiserar vi oss på landet gentemot politiken” ”Ö-viks-modellen”.  
Samverkan med projektet READ-IT (Europahuset). 
Samverkan med projektet SARURE (Söderhamns kommun). 
Facebook – Hela Sverige Länsbygderådet X-ing Gävleborg. 
Digitalt årsmöte.  
Bidragit och deltagit vid bildande av kommunbygderåd i Hudiksvall. 
 
 
 
 
 
 
 



Evenemang /konferenser/större möten/ debatter/resor  
Under året arrangerade Länsbygderådet X-ing Gävleborg: 
Årsmöte (hölls från två fysiska platser och man kunde även delta via länk uppkoplad mot 
Zoom). 
Bussresa till Landsbygdsriksdagen Örnsköldsvik. 
Paneldebatt, med länets regionala politiska partier, inför valet 2018. 
Höstkonferens ”Hur organiserar vi oss på landet gentemot politiken” ”Ö-viks-modellen”. 
Höstmöte.  
 
Projekt 
Länsorganisationen driver projektet Förädlingsmackapären – som består av två olika 
treåriga projekt med samma syfte och målsättning.  Projekten finansieras av Leader 
Gästrikebygden LLU, Leader Hälsingebygden, samt Region Gävleborg.          
Projektet syftar till att mobilsera 37 bygder i arbetet med att ta fram en Lokal 
Utvecklingsplan, samt skapa verkstad efter fastställda utvecklingsområden i respektive bygd. 
Den ultimata målsättningen är att skapa nya arbetstillfällen. 
Projektet kommer att ha en stödjande uppgift i det fortsatta arbetet tom 2020-12-31. 
En Styrgrupp är bildad med representanter som kommunal politiker, kommunal tjänsteman 
inom landsbygdsutveckling, handläggare Region Gävleborg, privat företagare och eldsjäl, 
samt ordföranden i X-ing Gävleborg.  
I projeketet har det under 2018 startats 14 lokala utvecklingsplaner. 
 
Projektsamverkan - internationellt 
Länsbygderådet, som medlem i Europahuset Gävleborg, deltar aktivt som partner i ett EU-
projekt för landsbygdsutveckling - ”READ IT – Active citizens in rural areas”.                                                          
Projektet har partners från sex länder - Sverige (Gävleborg), Tyskland, Nederländerna, 
Frankrike, Grekland och Polen. Projektet finansieras via EU-programmet Erasmus+ som ger 
cirka 900 000 kr i stöd till projektet.  
 
Söderhamns kommun, som enda part i Sverige, deltar i ett internationellt projekt för att 
hitta lösningar till att rädda servicen på landsbygden. SARURE – save rural retail. 8 parter 
deltar: 2 från Spanien (inkl. projektledning), Grekland, Finland, Polen, Sverige, Tyskland och 
Irland. SARURE har som målsättning att använda de modeller som tidigare prövats och 
utveckla dessa med möjligheterna från nya marknader, de nya typer av innovativa 
servicelösningar som finns idag, möjligheter med hjälp av ny teknologi som finns tillgänglig 
för mindre företag och öka möjligheten att konkurrera. Länsbygderådet samverkar, genom 
Förädlingsmackapären, i en samverkansgrupp för projketet i Söderhamns kommun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övrigt 

Årets X-ing-grupp blev Trönöbygden ekonomisk förening. 
Motiveringen löd: 
 ”för framgångsrikt arbete med goda exempel på kreativa och 
långsiktiga servicelösningar”. 
 
Ett kontor har, genom projektet Förädlingsmackapären, startats 
upp i Bollnäs. Vilket gör att nu verkar Länsbygderådet X-ing 
Gävleborg från två platser i länet, Sandviken (kansli) och Bollnäs 
(kontor).  
 

 
 

Jenny Breslin, ordförande X-ing, 
Lena Åkerlind Trönöbygden 
Ekonomisk Förening. 

 
Verksamheten i siffror  
Under året har föreningen 

• omsatte 1 280 000 kronor, 

• haft 254 lokala grupper som medlemmar, 

• skickat 5 nyhetsbrev, 

• haft 240 inlägg (inklusive delningar/filmer/livesändningar) på Facebook. 
 

 
 
Sandviken april 2019 
 
 
…………………………………………………………………..         ………………………………………………………………….. 
Jenny Breslin, ordförande                   Kevin Sjögren, ordförande 
 
 
…………………………………………………………………..         ………………………………………………………………….. 
Bo Martin Carlsson, kassör                   Ola Nilsson, ledamot 
 

 

…………………………………………………………………..         ………………………………………………………………….. 
Kaj Ramsell, ledamot                   Thomas Backan, ledamot 
 

 

…………………………………………………………………..         ………………………………………………………………….. 
Håkan Flodin, ledamot                   Bartosz Stroinski, ersättare 

 

 
…………………………………………………………………..          
Gun-Marie Swessar, ersättare    


