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NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRINGARNA 
Så ska ännu ett fantastiskt landsbygdsår gå till handlingarna för länsbygderådet i 

Gävleborg. Varje år har sin särprägel och den här gången behöver vi nämna 

både det utåtriktade arbetet och det interna styrelsearbetet.  

Externt har vi klivit fram med en fullt utrullad Förädlingsmackapär med närvaro i 

många bygder, välbesökta arrangemang med uppskattade teman, 

medieuppmärksamhet och kontakter med våra medlemsföreningar. Vi har också 

intensifierat det långsiktiga arbetet mot medlemsorganisationer och 

samverkanspartners vilket vi hoppas ger utdelning framöver i nya sätt att arbeta, 

samverka och synas.   

Internt har vi sjösatt arbetet med den nya stadgeenliga modellen med två 

jämlika ordföringar. Det har å ena sidan inneburit mer arbete med nytänk, 

behov av tydligare kommunikation och samarbetsinsatser och det har tagit stor 

del av året att hitta rätt former. Vid höstmötet gjordes en omflyttning i styrelsen 

utifrån detta arbete med att låta alla styrelsemedlemmar få bästa 

förutsättningar. Målet med det delade ordförandeuppdraget har varit en 

effektivare organisation, mindre flaskhalsar och roligare arbete och det har 

också uppnåtts även om arbete återstår. En sak till att lyfta är det ”osynliga” 

arbetet med att uppdatera medlemsregistret vilket ger en trygghet i att vi når 

och arbetar för dem vi är till för.  

Vi har under året haft och kommer fortsätta ha stora utmaningar i styrelsen 

kring vår höga ambitionsnivå och hur vi bäst organiserar de resurser vi har till att 

uppnå dem. Året har handlat både om verkställande och tankar om nya mål. Vår 

resurs är mest av allt engagerade och duktiga individer; de med 

förtroendeuppdrag i styrelsen, vår personal och alla som arbetar ute i länet med 

lokal utveckling. Styrelsens förhoppning är att det arbete vi gjort ska märkas och 

uppskattas på alla nivåer och att alla vill bidra till att göra det ännu bättre.  

Tillsammans har vi gjort ett 2019 som innehållit massor av allt och vi tackar för 

både allt arbete, förtroendet och alla glada stunder.  

Jenny Breslin och Olle Persson 

Ordföringar X-ing Gävleborg 
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LÄNSBYGDERÅDET X-ING GÄVLEBORG 
INLEDNING 

Länsbygderådet X-ing Gävleborg, som länsövergripande organisation för 

landsbygdsutveckling, startade 1995. Länsbygderådet innefattar idag 229 

medlemmar/ lokala grupper. 

Länsbygderådets huvudmål är att arbeta för att skapa engagemang, delaktighet 

och inflytande för Gävleborgs läns utvecklingsgrupper/föreningar, i syfte att 

skapa en hållbar utveckling i hela länet.  

Underifrånperspektivet och helhetssynen präglar X-ings arbetssätt, både i 

ordinarie verksamhet och i projektarbeten, där vi tar oss an allt som rör 

landsbygdens utveckling i länet. 

VISION 

X-ing arbetar utifrån en integrerande, hållbar, jämställd och demokratisk 

inriktning, samt för ett ökat samarbete mellan tätorter och landsbygd. 

SYFTE 

X-ing har till syfte att stödja och stimulera landsbygdsutveckling, lokal utveckling 

och social ekonomi för hela Gävleborgs län. 

VERKSAMHETSIDÉ  

X-ings uppgift är att ge stöd till och företräda länets lokala utvecklingsgrupper, 

samt vara deras samordnare på läns- och nationell nivå. 

X-ing arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala 

utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, kommuner, myndigheter, 

organisationer och andra intressenter.  

X-ing arbetar regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera 

erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken. 

VÄRDEGRUND 

X-ings värdegrund utgår från demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet.  
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XING GÄVLEBORG  

STYRELSEN 

Jenny Breslin (Los) ordförande 

Olle Persson* (Lindefallet) ordförande  

Bo-Martin Carlsson (Sandviken) kassör 

Ola Nilsson (Njutånger) ledamot 

Thomas Backan (Rengsjö) ledamot 

Håkan Flodin (Bergsjö) ledamot 

Kevin Sjögren* (Bergby) ledamot 

Kenneth Norén (Åmot) inadjungerad ledamot 

 

*Under höstmötet 16 november 2019 valdes Olle Persson till ordförande och 

Kevin Sjögren till ledamot i styrelsen för X-ing. 

REVISORER  

Anita Brodin (Bollnäs)  

Lena Husén (Hudiksvall)  

Ing-Britt Sundin (Ramsjö) ersättare. 

VALBEREDNING 

Ingrid Olsson (Ramsjö) sammankallande 

Iréne Frank (Kilafors) 

Svante Wallberg (Bergby) 

PERSONAL PROJEKT 

Helena Näslund, Rengsjö, projektledare/processledare 

Kenneth Nyberg, Storvik, processledare 

Bo-Martin Carlsson, Sandviken, projektekonom/ kansli X-ing (verksamhet) 

 

MÖTEN 

Länsbygderådet X-ing Gävleborg har genomfört 

• 5 styrelsemöten, både fysiska och digitala via Zoom 

• Årsmöte, 11 maj Svabensverk 

• Höstmöte, 16 november Marmaverken 
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ZOOM SOM MÖTESTEKNIK 

X-ing Gävleborg använder sig av www.zoom.us som verktyg för digitala 

möteskonferenser. Både i ordinarie verksamhet och i projekt som drivs av 

länsbygderådet. Där det är möjligt erbjuder X-ing deltagande via länk till fysiska 

möten. 

 

DELTAGANDE VID RIKSORGANISATIONENS MÖTEN 

Ordförandeträff 1 – 1 deltagare  

Årsmöte – 3 deltagare 

Ordförandeträff 2 – 2 deltagare 

Föreningsmöte/höstmöte – 2 deltagare 

 

DELTAGANDE VID SAMVERKANSTRÄFFAR LÄNSBYGDERÅD 

HelaSverige Mitt 1 – 1 deltagare 

HelaSverige Mitt 2 – 1 deltagare  

Halva Sverige 1 – 2 deltagare 

 

OGJORT 

Uppstart av en Ungdomskonferens i länet tillsammans med Vi Unga har X-ing 

inte mäktat med att driva under året som gått. Frågan finns fortsatt kvar på vår 

framtida agenda.  

 

EKONOMI 
 

Balansrapport  Bifogas   

Resultatrapport  Bifogas 

Verksamheten visar ett överskott för ordinarie verksamhet året 2019. 

 

http://www.zoom.us/
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VERKSAMHET 
MEDLEMSREGISTER 

Länsbygderådet X-ing Gävleborg lägger stort ansvar på att hålla ett uppdaterat 

medlemsregister. 

Under våren, efter alla årsmöten, görs ett nytt utskick där vi stämmer av om det 

blivit ändringar bland föreningarnas kontaktpersoner. 

 

Under 2019 har X-ing haft 229 medlemmar. 

 

INFORMATION/KOMMUNIKATION MED MEDLEMMAR  

Kommunikation med medlemmar/lokala grupper sker via nyhetsblad, e-

post/brev vid speciella frågor/informationer, samt via vår hemsida.  

Facebook inlägg, delningar och egna filmer från verksamheten. 

Informationsfolder X-ing Gävleborgs verksamhet. 

Informationsfolder Förädlingsmackapären. 

Personliga kontakter med medlemsföreningar i de bygder där vi informerat om/ 

tar fram Lokala Utvecklingsplaner via Förädlingsmackapären. 

 

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.  

 

FACEBOOK 

Här lägger X-ing ut egna inlägg, filmer och evenemang. Vi delar andras inlägg 

som har värdefullt innehåll för våra följare. 

Under 2019 har föreningen börjat marknadsföra viktiga inlägg för större 

spridning i länet.  

Under 2019 har det gjorts 136 inlägg (inklusive delningar/filmer/livesändningar) 

på Facebook 

www.facebook.com/xinggavleborg/ 
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SPRIDA INFORMATION  

Informerat har spridits till Hela Sverige ska levas kansli gällande  

• Årsmöte 

• Höstmöte 
 
PÅVERKAN PÅ LOKAL, REGIONAL OCH NATIONELL NIVÅ 

Förädlingsmackapären Gävleborg 

Partnerskapsmöte landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

arrangör Länsstyrelsen. 

Europahuset Gävleborgs årsmöte, representant invald i styrelsen. 

Framtidsdag Gävleborgs län, arrangör Region Gävleborg 

Regionala Utvecklingsstrategin Gävleborg – deltagande vid konferenser samt 

remissvar 

Inbjuden moderator vid Niklas Wykman (M) och Anders W jonssons (C) i duell om 

drivmedel och landsbygdspolitik arrangerad i länet. 

Service i samverkan 

Serviceprogrammet Gävleborg 

SAMVERKAN HELA SVERIGE – MITT  

X- ing är fortsatt en del av mellansveriges länsavdelningars nätverk, och har 

deltagit i träffarna i Skaraborg och Dalarna med inspirerande föreläsningar och 

information, samverkan kring projekt och motioner och delade erfarenheter.  

SAMVERKAN HALVA SVERIGE  

Halva Sverige, ett något utmanande namn för Hela Sverige ska levas fem 

nordligaste länsavdelningar (länsbygderåd). Det beskriver att länen Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg täcker 54 % av Sveriges 

yta. Namnet var tidigare Norr 4:an, men då X-ing klev in under 2019 behövdes 

ett namnbyte. Nätverket har under året träffats vid ett tillfälle utöver telefon 

och zoom konferenser och samverkar bland annat genom planer på 

gemensamma projekt, gemensamma motioner, utbyte av 

verksamhetsberättelser och andra erfarenheter samt ett planerat seminarium 

på Landsbygdsriksdagen 2021 på temat: Landsbygdsutveckling IRL Norr – fem 

exempel som inspirerar!  
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EVENEMANG /KONFERENSER/STÖRRE MÖTEN/ DEBATTER 

X-ing har under året arrangerat: 

Europa i Gävleborg 11 maj (Svabensverk). På programmet: Europa-torg med 

aktörer som verkar med Europa samt en längre EU-valdebatt mellan länets 

regionala politiska partier. Moderator Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige 

ska leva 

 

Årsmöte X-ing Gävleborg 11 maj (Svabensverk).  

Byanätsforum nationell konferens 10 oktober (Kulturhuset Bollnäs) - en 

mötesplats för intresserade i bredbandsfrågor på bred front i vårt län. Hela 

Sverige ska leva jobbar hårt med att lyfta möjligheter till bredband för de bygder 

som ännu saknar uppkoppling. Region Gävleborg och Länsstyrelsen jobbar aktivt 

med att på både kommunal, regional och nationell nivå skapa förutsättningar för 

en väl utbyggd bredbandstäckning på hela landsbygden. X-ing Gävleborg stöttar 

detta viktiga arbete med de lokala grupperna som utgångspunkt. Därav bjöd X-

ing in till denna lokala mötesplats i den nationella konferensen. Övriga 

medverkande på plats var Annica Aneklev, bredbandskoordinator Region 

Gävleborg samt Håkan Sundelin och Maria Jonsson, Landsbygdsprogrammet 

Länsstyrelsen. 

Höstkonferens 16 november (Föreningarnas Hus Marmaverken) med temat 

”Byaskolornas framtid – hot och möjligheter”. Dagen innehöll en 

omvärldsspaning kring nationella skolpolitiska trender, paneldebatter med 

representanter för länets bygder med olika utgångspunkter och lösningar i 

skolfrågan samt kommunpolitiker och avslutande grupparbete. Här deltog även 

inbjudna deltagare från grannlänet i norr som ett resultat av utökat samarbete. 

Konferensen ledde till nya samarbeten och en önskan om fortsatta arrangemang 

kring forskning och kunskap i ämnet.  

Höstmöte 16 november (Föreningarnas Hus Marmaverken) 

LokalEkonomidagarna i Järvsö 5 till 6 december– Genom Förädlingsmackapären 

och ekonomiska medel från HSsl Riks arrangerades resa, boende, mat och 

konferens för 14 stycken deltagande X-ingar från arbetet runt lokala 

utvecklingsplaner. Arbetsgruppen för konferensen som bestod av Vuxenskolan, 

projektledare för LEK och X-ing representant.  
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PROJEKT 

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN, FMP (2018 TILL 2020) 

X-ing Gävleborg driver projektet Förädlingsmackapären – som består av två olika 

leaderprojekt med samma syfte och målsättning och som därav drivs som ett 

samverkansprojekt mellan Leader Gästrikebygden LLU och Utveckling 

Hälsingebygden. 

FMP syftar till att mobilsera 37 bygder i arbetet med att ta fram, eller uppdatera 

befintliga, lokala utvecklingsplaner. 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 referensgrupp 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 projektet har det under 2018 – 2019 startats 26 lokala utvecklingsplaner i 

länet.  

Exempel i olika utvecklingsområden som intressegrupper jobbar med utifrån 

framtagna LUPar: större nätverkande mellan föreningslivet på ett flertal platser, 

förbättrad kommunikation med kommunens politiker och tjänstemän, möjlighet 

till framtida trafikplats i samband med dragning av nya E4an, större och mindre 

turistsatsningar, fiber/utbyggd fiber, sommarcafé, aktiv ungdom, ekonomisk 

förening för drivmedel, ekonomisk förening för bostäder, destinationsutveckling 

med mera. 

 

Exempel på användningsområden av en lokal utvecklingsplan:  

• Vi vet om en kommun där tjänsteman väntat på en lokal utvecklingsplan 
för att använda i framarbetandet av Översiktsplanen.  

• Post och Telestyrelsen har tillsammans med Region Gävleborg uppvaktats 
i frågan om paketutlämning vid affären i Åmot. Carina Munter, 
projketledare Region Gävleborg, har använt framtagen LUP för att påvisa 
vikten av närhet till paketombud.  
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EUROPEISKT ARBETE 

 

READ IT – Active citizens in rural areas                                                  

Länsbygderådet, som medlem i Europahuset Gävleborg, har aktivt deltagit som 

partner i ett EU-projekt för landsbygdsutveckling - READ IT. 

Projektet har haft partners från sex länder - Sverige (Gävleborg), Tyskland, 

Nederländerna, Frankrike, Grekland och Polen. Projektet finansieras via EU-

programmet Erasmus+.  

READ-IT avslutades under hösten 2019. 

Framtagen manual och ”Goda exempel” finns att läsa på hemsidan  

http://ruralareas.eu/the-project/ 

EFTER PROJEKTSLUT:  

Arbetsgruppen i Sverige – planerar för en kurshelg i länet där man tänker sig att 

deltagarna bland annat bekantar sig med framtagen manual. 

Arbetsgruppen för Europa – arbetar för en möjlig fortsatt samverkan i nytt 

projekt.  

 

SARURE – Save rural retail 

Söderhamns kommun, som enda part i Sverige, deltar i ett internationellt 

projekt för att hitta lösningar till att rädda servicen på landsbygden – SARURE. 

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 deltar i en samverkansgrupp för projektet i Söderhamns 

kommun. 

 

 

http://ruralareas.eu/the-project/
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ÅRETS XING 2019 
 

Under Höstmötet korades vinnaren av 
Året X-ing 2019. Det var Delsbo Byaråd 
som tog hem priset med motiveringen: 

”Med ett stilexempel på strukturerat 
och ambitiöst utvecklingsarbete har man 
samlat, samverkat och lyft både blicken, 
bygden och bilden av Delsbo”.  

Glada medlemmar i Delsbo byaråd fanns 
på plats och tog emot priset och äran. 

 

 

 

VERKSAMHETEN I SIFFROR  

Under året har föreningen 

• omsatt nästan 950 000 kronor, 

• haft 229 lokala grupper som medlemmar, 

• skickat 4 nyhetsbrev, 

• haft 136 inlägg (inklusive delningar/filmer/livesändningar) på Facebook. 
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Styrelsen X-ing Gävleborg Sandviken april 2020 

 

 

……………………………………………………………        ………………………………………………………… 

Jenny Breslin, ordförande                Olle Persson, ordförande 

 

 

……………………………………………………………        ………………………………………………………… 

Bo Martin Carlsson, kassör                Ola Nilsson, ledamot 

 

 

……………………………………………………………        ……………………………………………………….. 

Thomas Backan, ledamot                  Håkan Flodin, ledamot 

 

……………………………………………………………     ……………………………………………………………    

Kevin Sjögren, ledamot                 Kenneth Norén, inadjungerad ledamot

                    

 

 

 

 

   

 


