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😊
Här kommer några rader från mig i Åmot i Ockelbo kommun. Utanför fönstret 

exploderar lövträden i alla höstens färger, en vacker förgänglighet så här i slutet på 

naturens årliga växtsäsong. Jag som skriver heter Kenneth Norén och är ledamot i 

styrelsen för X-ing och dess sekreterare. En fråga som engagerar mig speciellt är 

tillgången till service i olika former på landsbygden. 

 

Jag och min fru bor sedan några år tillbaka i vårt tidigare fritidshus här i utkanten av 

Åmot. När vi här i byn vill marknadsföra bygden eller något arrangemang skriver vi 

ibland ”Välkommen till Åmot – här möts vi.” Som vi alla vet har ju inte detta år varit 

något annat likt, många verksamheter har legat nere och så många fysiska möten har 

det inte kunnat bli.  

 

Här i Åmotsbygden bor knappt 400 personer. Vi har ett aktivt föreningsliv och många 

idéer om hur vi vill utveckla bygden. Vår medlemsägda livsmedelsbutik med 

drivmedelsstation är navet i byn och vi har förskola kvar i Åmot. 

 

Byn har träffat en överenskommelse med kommunen att hyra de tomma lokalerna i 

vår ”skola”. Inom kort kommer ”skolan” åter att sjuda av liv, nu med föreningskontor, 

vävstuga, gym och konferenslokal med pentry. Vi får tillgång till matsal med tillagnings-

kök, gymnastikhall med omklädningsrum och bastu. Vi skapar här vår egen bygdegård! 

 

Våra tankar och idéer om byn och vår gemensamma framtid här har vi kunnat 

tydliggöra genom att arbeta fram en Lokal utvecklingsplan. I planen beskrivs bygdens 

historia och nuläge, dess styrkor och svagheter, möjligheter och hot men framför allt 

med utgångspunkt från dessa har vi format en vision om hur och på vilka områden som 

vi tillsammans vill utveckla bygden. Planen kompletteras nu med en lokalekonomisk 

analys.  

Kommunen i Ockelbo arbetar med att upprätta en ny översiktsplan. Vilka visioner som 

finns i byarna, tydliggjorda i en sådan plan och analys, är ett värdefullt underlag för 

framtiden som möjliggör att hela kommunen kan leva 

och utvecklas. 

 

Håll ut i mörkret och se fram emot att ljusare tider ska 

komma /Kenneth Norén Åmot 
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Välkommen till Ockelbo lördag den 24 oktober och HÖSTKONFERENS med Hela 

Sverige X-ing Gävleborg. Årets tema ”från lokal utvecklingsidé till projekt” grundar 

sig i de lokala utvecklingsplaner/lokalekonomisk analys som tagits fram i länet under 

de senaste åren genom projektet Förädlingsmackapären. I programmet lyfter vi fram 

lokala idéer som möjliga framtida projekt. 

 
Här får vi möta lokala utvecklingsgrupper som själva gjort Förädlings-mackapären med 
lokalekonomisk analys och lokal utvecklingsplan. Vad är på gång? Hur gick det sen? 
 
Hur går man vidare och söker finansiering när man har en idé som man vill förverkliga? 
Med oss under dagen finns representanter för Allmänna arvsfonden, Utveckling 
Hälsingebygden och Leader Gästrikebygden LLU. Dessa tre har alla ekonomiska medel 
för oss att söka. 
 
På Höstkonferensen arrangeras ett ”Projekttorg”. Här medverkar:  
● Stefan Barenfeld, Stad och landsbygdsstrateg i Hudiksvalls kommun, stor erfarenhet 
att driva projekt via Allmänna arvsfonden ● Olle Persson, ordförande X-ing, ”Projekt är 
som att Flyga” ● Utveckling Hälsingebygden ● Leader Gästrikebygden LLU ● 
Förädlingsmackapären ● X-ing.  
På torget minglar vi runt bland potentiella finansiärer, ”projekträvar” och erfarenheter 
på hur att tänka ”från lokal utvecklingsidé till projekt”. 
 
Under dagen koras Årets X-ing! GLÖM INTE att nominera era föreningar (senast 12 
oktober). 
 
Höstkonferens/Föreningsmöte utformas enligt rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Så länge läget är stabilt med pandemin i Gävleborg håller vi 
konferensen/mötet fysiskt i Ockelbo med max 50 personer på plats. Konferensen 
kommer att filmas och kan så följas upp efterpå för er som inte deltar på plats. I 
Föreningsmötet kan man delta digitalt. Vi hjälps alla åt så om man på något vis är 
krasslig så stannar man hemma. Att ingå i Riskgrupp innebär även det att fortsätta 
hålla den sociala distansen. 
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Programtider Höstkonferens 
09:30 Incheckning och kaffe/te 
10:00 Höstkonferens börjar. Medverkande finansiärer. 
12:00 Lunch 
13:00 Årets X-ing 
13:15 Höstkonfrens fortsätter 
14:45 – 15:00 Avslutning Höstkonferens 
15:15 Föreningsmöte X-ing Gävleborg     
 

Datum: lördag 24 oktober 

Tid: klockan 09:30 till 15:00 

Plats: Missionskyrkan Ockelbo Norra Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 
 
 
Anmälan via e-post gavleborg@helasverige.se senast torsdag 15 oktober. Glöm inte att 
meddela eventuella matpreferenser. 

 

VÄLKOMMEN       

Styrelsen Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 
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X-ing tillämpar två föreningsmöten per år för alla medlemmar i Hela Sverige ska leva 

som verkar inom Gävleborg. Årsmötet är på våren. Då tar föreningen beslut om det 

gångna verksamhetsåret samt förrättar val. Vid föreningsmötet på hösten fastställer 

föreningen verksamhetsplan och budget för nästa år. 

Lördag den 24 oktober håller X-ing höstens Föreningsmöte. Mötet genomförs i 

samband med Höstkonferensen i Ockelbo. På dagordningen för höstmötet finns 

verksamhetsplan och budget för 2021 samt ett förslag till uppdaterade stadgar att ta 

ställning till.  

Datum: lördag 24 oktober 

Tid: klockan 15.15 till 16.15 

Plats: Missionskyrkan Ockelbo Norra Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 

Digitalt via Zoom: länk fås vid anmälan. 

Möteshandlingar: från och med 10 oktober fås handlingarna 

via e-post från gavleborg@helasverige.se eller via hemsidan 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/evenemang-och-moeten/ . 

Anmälan: senast 20 oktober till gavleborg@helasverige.se  

Ange ditt namn och namnet på den lokala utvecklingsgrupp du representerar, samt om 

du kommer delta på plats i Ockelbo eller digitalt via Zoom. 

För mer information ring Kenneth Norén 070-222 37 21   

 

VÄLKOMMEN  

Styrelsen Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 
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Våra ordföranden Jenny och Olle guidar på lättsamt sätt så att det känns 
bekvämt för alla att använda det digitala mötesverktyget Zoom. 

 
Anmäl er NU via e-post till olle.persson@lindefallet.com  med allas namn,  
e-post och telefonnummer. Ange även namnet på er lokala 
utvecklingsgrupp.  
 
Vi återkommer med förslag på lämplig tidpunkt. 
 

Hälsning / Olle och Jenny 

 

Från och med 22 september 2020 har X-ings verksamhet nya  
e-postadresser.

Kansli i Sandviken:  gavleborg@helasverige.se 

Kontor på Heden 124 i Bollnäs: helena.naslund@helasverige.se 

Projekt - I med- och motvind: vindkraft.gavleborg@helasverige.se 

Projektet - Förädlingsmackapären: helena.naslund@helasverige.se 
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Lokalekonomisk analys + Lokal Utvecklingsplan + Uppföljning är vad vi idag kallar 

Metoden FMP. En verktygslåda för lokalt förankrad utveckling. En metodkedja vars 

syfte och mål är att stärka civilsamhällets roll i genomförandet av de Globala målen 

(Agenda 2030).  

 

Via projektet finns nu både färdigskrivna lokala utvecklingsplaner och de som är på 

gång. Resultat från framtagna utvecklingsområden börjar visa sig. I Jädraås, 

Gästrikland, funderar man på att starta en kooperativ fårgård och i Kårböle, 

Hälsingland, tittar man på ny affär.  

 

Länets kommuner börjar uppmärksamma dokumenten lokalekonomisk analys och 

lokal utvecklingsplan. Man lär sig använda dem under till exempel framtagandet av ny 

översiktsplan.  

 

Under fortsatt projekttid sker nu arbetet fysiskt eller digitalt – helt utifrån hur Corona 

styr vår värld. Ingen vet hur läget runt Covid-19 är under hösten/vintern 2020 och 

våren 2021. 

 

Har din bygd intresse av lokalekonomisk analys/lokal utvecklingsplan = hör av Er till 

helena.naslund@helasverige.se  

 

En bit historia: Vid en informationsträff, om 

lokalekonomisk analys, i Enånger träffade jag 

Birgitta Persson. Hon hade en hel bunt med 

”gamla loggor”, från uppstart av X-ing Gävleborg, 

med sig. Birgitta var själv med i arbetsgruppen 

som startade länsbygderådet. Alltid roligt att 

möta ”den tysta kraften” som lever på 

landsbygden       / Helena Näslund 
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Ingen har nog missat att vindkraftsparker är den nya grejen i både landet och länet, 

och med dagens klimatambitioner är det tydligt att de ska bli fler. Men vart ska de 

vara och vad innebär det för en bygd att få en vindpark i närheten? X-ing vill att det 

ska finnas en neutral part som kan hjälpa till med faktabaserad information, skapa 

mötesplatser och dialog mellan alla berörda kring vindkraften.  

 

För att skapa sig en uppfattning och även ta ett beslut måste man först ha tydlighet 

kring varje parks unika förutsättningar. Här finns det många pusselbitar av fakta. 

Befolkningen känner sin trakt, bolaget har förslag på hur det ska byggas, lokala företag 

funderar på upphandlingar, det finns nationell forskning och undersökningar av lokala 

förutsättningar i naturen.  

 

Man ska förutse långsiktig påverkan genom alltifrån ljudeffekter, klimatnyttan och 

möjlighet till bygdemedel. Dessutom är länsstyrelsen och den lokala politiken med och 

beslutar om de förändringar som en park innebär. Det är en stor apparat som kan vara 

svår att sätta sig in i för att ta reda på om det är rätt väg för bygden.  

 

Visionen är att en beslutad vindkraftsetablering ska ha lokal acceptans och ses som en 

möjlighet för bygden både under byggtid och produktionstid, samtidigt som en park 

med olämplig placering avstyrs på faktabaserade grunder.  

 

Några av projektets mål är: erbjudande om personligt stöd för bygder som får 

vindkraftsansökningar, belysa och stötta 

vikten av lokalbefolkningens delaktighet i 

alla sammanhang och organ, skapa och 

delta i regionala nätverk mellan bygder, 

kommuner och övriga, fler unga som 

utbildar sig och fler lokala företag som tar 

på sig uppdrag i vindsektorn, större 

ekonomisk nytta för lokala entreprenörer 

och boende av de vindparker som byggs. 

 

 

Projektledare Jenny Breslin nås via e-post till vindkraft.gavleborg@helasverige.se.  
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Servicebanken är en resurs för alla som arbetar med lösningar för lokal service. Här 
hittar man verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur man kan jobba 
med service i samverkan i sitt lokala samhälle. Materialet är en sammanställning från 
de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan. 
 
– Servicebanken vänder sig till alla som vill jobba med lokal service, både 
lokalsamhällen, kommuner och regioner, säger Åse Classon, ordförande i projektets 
styrgrupp och en av två ordförande i Hela Sverige ska leva. 
 
De elva kommunerna som deltagit i projektet är spridda över hela Sverige och banken 
ger praktiska exempel i form av bilder och berättelser kring hur de tänkt och arbetat 
för att förverkliga lösningar som passar just deras förutsättningar. Tipsrutor och länkar 
i anslutning till berättelserna leder vidare till fördjupning och reflektion.  
 
– Det är väldigt tydligt att det inte finns en lösning som kan implementeras överallt i 
hela landet. Bygderna är olika och det behövs ett batteri av olika lösningar för att 
passa, säger Åse Classon.  
 
Men för att skapa lösningarna krävs samarbete mellan kommunen och lokalsamhället 
och det är inte alltid lätt att veta hur man får till det.  
 

– Det viktiga och svåra är att hitta de processer som leder fram 
till de lösningar som passar bäst i den egna kommunen. Därför 
ger vi många olika metoder för hur man får igång ett bra 
samarbete. Sedan kommer lösningarna av sig själv, säger Åse 
Classon som för övrigt tror att samarbetet kring de nya 
servicelösningarna varit avgörande för framtidstron i flera av 
bygderna som deltagit.  
https://servicebanken.helasverige.se 
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Landsbygdsfrågan har blivit mer och mer aktuell, inte minst nu under pandemin. 

Men egentligen har den varit på agendan länge. 2015 tillsattes en parlamentarisk 

landsbygdsutredning av dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med syftet 

att ta ett helhetsgrepp kring landsbygdsfrågan. I januari 2017 tog Bucht emot 

slutbetänkandet. 

 

För alla som värnar om landsbygder var det positivt att höra kommitténs ordförande 

Johan Persson säga ”Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever 

att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver 

en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och 

säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet”. 

 

För den klyftan har funnits länge – och finns fortfarande. Det visar en Novus-

undersökning som Riksorganisationen Hela Sverige ska leva lät göra år 2019. Den visar 

att 94 procent av Sveriges befolkning upplevde att det finns en klyfta mellan land och 

stad. Hela 69 procent tyckte att klyftan ökat de senaste fem åren. Med andra ord har 

ambitionen att minska klyftan inte lyckats, utan utvecklingen har snarare gått åt fel 

håll. 

 

Landsbygdskommitténs förslag var många och hade styrkan att alla partier var överens 

om dem. Det inkom över 300 remissvar varav de flesta positiva. Johan Persson sa: ”Det 

är en styrka att vi har kunnat bli överens över partigränserna både om inriktningen och 

organiseringen av en nationell landsbygdspolitik och nästan samtliga av de konkreta 

förslagen. Det bäddar för att kommitténs förslag kan bli genomförda. Med den 

samlade kraften i de 75 förslag vi lämnar är det möjligt att vända utvecklingen och 

skapa framtidstro i hela vårt land”. 

 

Men vad har hänt sedan dess? 

Hela Sverige ska leva har gått igenom alla 75 förslag. Vi har frågat myndigheter och 

departement om vad som gjorts. Resultatet är nedslående. Vår bedömning är att bara 

3 av 75 förslag är genomförda, att 32 är delvis genomförda och 40 inte alls är 

genomförda.  

 

LÄS MER HÄR: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/debatt-endast-3-av-

landsbygdskommittens-75-foerslag-genomfoerda/ 
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Ordet jämställdhet uppkom i Sverige för att förtydliga att jämlikhet även ska gälla 
mellan kvinnor och män. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Man 
kan också uttrycka det som att kön inte ska spela någon roll. 
 
Kön är vanligtvis framförallt ett sätt att kategorisera människor, oftast i grupperna män 
och kvinnor. Men kön har flera olika delar: ● Könsidentitet: en persons 
självidentifierade kön, det vill säga det kön en person känner sig som. ● Könsuttryck: 
hur en person uttrycker sitt kön, genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt 
beteende med mera. ● Biologiskt kön: könsorgan, könskromosomer och 
hormonnivåer. ● Juridiskt kön: det kön som står registrerat i folkbokföringen. I Sverige 
finns två juridiska kön: kvinna eller man. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön, 
baserat på deras biologiska kön. 
 

Fällor och missuppfattningar om jämställdhet: Att jämställdhet handlar om biologi, att 

jämställdhet skapas i harmoni, att jämställdhet kommer på frivillig väg, att alla har 

samma definition av Jämställdhet.  

 

Ett vanligt fel är hopblandning av jämställdhet och jämlikhet. Jämlikhet innebär till 

exempel jämlikhet inför lagen, dvs. att alla människor oberoende av politisk, social eller 

ekonomisk bakgrund är lika mycket värda och behandlas på samma sätt. Jämställdhet 

däremot avser att män och kvinnor har samma rättigheter och att ingetdera könet 

diskrimineras i till exempel arbetslivet. Man talar alltså om jämställdhet mellan könen (inte 

jämlikhet!). 
 
Inom Hela Sverige ska leva bidrar vi till att uppnå Sveriges jämställdhets-politiska mål: 
● alla ska ha samma möjligheter att delta i rörelsens arbete ● alla ska värderas och 
prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist ● vi ska ha ett 
jämställdhetsperspektiv på allt vi gör. 
 
Enkelt TIPS till att börja titta på jämställdheten i ert föreningsarbete: Använd 
GenderTimer för att mäta vem som talar mest på era möten! Det är en app som kan 
laddas ner på se.gendertimer.com.  
 
LÄS MER HÄR https://helasverige.se/om-oss/det-haer-vill-vi/saa-haer-jobbar-vi/hela-
sveriges-jaemstaelldhetsarbete/  
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Det sociala entreprenörskapet i Gävleborgs län och Dalarnas län (GävleDala) har 
sedan 2017 fått ett större utrymme i det Regionala utvecklingsarbetet. Man har gjort 
riktade insatser som stärkt arbetet med ett framväxande socialt företagande, social 
innovation och samhällsentreprenörskap. Denna mobilisering utgör en viktig 
förutsättning för ett fortsatt utvecklingsarbete för dessa entreprenörskap i båda 
regionerna. 
 
Mikrofonden är en viktig aktör för att stimulera denna utveckling bland våra 
medlemmar för tex bildandet av Bygdebolag, men det saknas en mikrofond i 
Gävleborg och Dalarna. Hösten 2020 genomförs därför en förstudie för att identifiera 
behovet och intresset för en regional mikrofond.  
 
Projekt Mikrofond Gävledala är just nu i läget att alla regionala utvecklingsmedel för 
närvarande är intecknade för coronaarbetet i Gävleborg. Så här finns just nu inte 
medfinansieringen till det tänkta projektet för att skapa fonden. Förstudien fortsätter 
tills nytt läge har uppstått förhoppningsvis under 2021. Alla parter fortsätter samverka 
för att i framtiden hitta en lösning till start av Mikrofond GävleDala. 
 

Skottes musikteater i Gävle söker kontakt med arrangörer runt om i Gävleborg för 
deras föreställningar. Undersök gärna möjligheten för samarbete med er lokala 
bygdegårdsförening/lokala utvecklingsgrupp. Glöm inte att kolla lokal medfinansiering 
för arrangemanget. Kan finnas i både privata fonder och hos er kommuns 
kulturavdelning. 
 
Se länk http://www.skottesmusikteater.com/   

               
      Ta väl hand om varandra i höstmörkret! 
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