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Inledning 

Våra medlemmar bildar tillsammans länsavdelning för Gävleborgs län inom riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva. Vår länsavdelning (nedan kallad X-ing) är partipolitiskt och religiöst 
obunden. FNs globala mål för hållbar utveckling utgör fundament för X-ing. 

Vårt medlemsantal är, september 2022, 218 lokala utvecklingsgrupper från hela länet. Vår 
verksamhetsplan syftar till att i möjligaste mån uppfylla våra medlemmars önskemål samt att 
genomföra de åtaganden X-ing förbinder sig till gentemot vår riksorganisation.  

X-ing startade som ideell förening 1995.  

X-ing: 

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

• verkar för landsbygdsutveckling med goda villkor och en fördjupad demokrati i hela 
länet, 

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

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

• initierar till nya forum/plattformar där behov och efterfrågan finns.   
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Huvudmål 

X-ing ska arbeta för att skapa engagemang, delaktighet och inflytande för våra medlemmar i 
deras arbete med lokal utveckling, i syfte att skapa en hållbar framtid på länets landsbygder.  
Vår verksamhet bygger hela tiden på den lokala kännedomen – att allt arbete sker på uppdrag av 
våra medlemmar eller utifrån andra initiativ som gynnar föreningens medlemmar. 

Verksamhet 

Att stärka lokalt är grunden för vår verksamhet. Detta görs genom att stödja våra medlemmar i 
deras arbete med lokal utveckling i sina hembygder. 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. 
Med hållbarhet avses ekologiskt, ekonomiskt och socialt enligt Agenda 2030. X-ing deltar i 
riksorganisationens årsmöte, föreningsmöte och ordförandeträffar samt håller ett aktuellt 
uppdaterat medlemsregister för Gävleborgs län. 

X-ings årsmöte hålls på våren där bland annat verksamheten redovisas, frågan om styrelsens 
ansvarsfrihet ställs och där det beslutas om val till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. 

X-ings föreningsmöte hålls på hösten. Där tas beslut om verksamhetsplan och budget för 
kommande år. 

X-ing skapar mötesplatser där goda exempel lyfts fram, som motiverar till samverkan och 
nätverkande samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Där tas aktuella frågor 
upp som berör länet. Exempel på sådana mötesplatser är, förutom års- och föreningsmöte, X-
ings höstkonferens, Landsbygdsriksdag med riksorganisationen och inbjudningar till träffar med 
olika teman. 

Vår verksamhet anpassas fortsatt löpande utifrån Folkhälsomyndighetens eventuella 
pandemirekommendationer.  

Exempel på verksamhet:  

• Införa att all verksamhet genomsyras av hållbarhet (med Agenda 2030 som plattform). 
• Lyssna på medlemmarnas behov och försöka bidra till problemlösning genom att till 

exempel initiera till projekt. 
• Ta emot och vidarebefordra information från alla nivåer inom riksorganisationen till 

medlemmar, medlemsorganisationer och övriga intresserade. 
• Medlemstidningen XINGEN. med fyra temanummer per år och vid behov utskick av 

nyhetsbladet ”XTRA. snabba nyheter”. 
• Uppdatera informationskanaler fortlöpande, exempelvis Facebook och vår hemsida. 
• Verka för att det bildas forum för samverkan mellan bygder och kommunledning i länets 

samtliga tio kommuner. 
• 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. 

• Opinionsbilda – lokalt, regionalt och nationellt. 
• Representera vår organisation i externa samverkanspartners: Länsstyrelsen, Region 

Gävleborg, kommuner samt olika nätverk och externa projekt. 
• Att svara på remisser. 



• Samverkansträffar mellan länsavdelningar i Hela Sverige Mitt (åtta län i Mellansverige) 
och Halva Sverige (de fem norrlandslänen). 

• Skapa långsiktigt hållbar finansiering för vår verksamhet. 

• Stärka X-ings styrelsemedlemmar och utveckla det egna styrelsearbetet. 

• Se även bilaga VP 23 – GENOMFÖRANDEPLAN 2023.  

Egna projekt: 

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN (FMP), har i både Gästrikland och Hälsingland av Leader beviljats 
förlängning fram till och med 1 september 2023 med avslut på aktiviteter i projektet till 30 juni. 
Under förlängningen jobbas det med uppföljning samt nya lokala utvecklingsplaner via Metoden 
FMP; Modul 1 Agenda 2030 och Modul 3 Paketering av Metoden FMP. Metoden innehåller alla 
de 17 globala målen med specifikt fokus på 05 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet, 13 Bekämpa 
klimatförändringen samt 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 

FÖRANKRAD I MED OCH MOTVIND - lokal delaktighet som grund för vindbruksplanering. 
Projektfinansiering av Vinnova 100%. Belopp 1 500 000 kr. Projekttid 2022-09-01 - 2024-05-31. 
Detta nya projekt för arbetet vidare efter det förra projektet I Med och Motvind vilket 

finansierats av Energimyndigheten och som slutade vid årsskiftet 2022–2023. Projektet bidrar 
till uppfyllelse av mål 7 Hållbar energi för alla, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
samt 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 

I projektet samverkar vi med: Hela Sverige ska leva Riks, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen 
Gävleborg, Ljusdals Kommun, Vindkraftcentrum, HSsl Dalarna och Region Gävleborg.  

Samverkan med andra projekt: 

GIRA – Green Initiatives in Rural Areas – ett projekt för utbyte av erfarenheter kring bland annat 
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. 

 
 
 
 
 
 

Oktober 2022  
Styrelsen för Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 

 
 
 
 

HELA SVERIGE SKA LEVA X-ING GÄVLEBORG 
www.helasverige.se/gavleborg  

"Vi kan mycket, gör mycket, och vi vill ännu mer - tillsammans är vi oslagbara" 

 
 
  

http://www.helasverige.se/gavleborg


 

GENOMFÖRANDEPLAN 2023. 

SAKFRÅGOR I FOKUS AKTIVITETER 

Åtagande enligt stadgar och RIKS 
kriterier: 

 
▪ Årsmöte  
▪ Föreningsmöte 
▪ Uppdatera X-ings webbsite  

Medlemsvård:   
▪ Medlemsregister  
▪ Årets X-ing 
▪ Nominering till Årets Grupp (HSSL Riks) 
▪ Nominering till Årets Kommun (HSSL Riks) 
▪ Höstkonferens  
▪ Nätverkande  
▪ Fyra nummer av vår medlemstidning ”XINGEN.”  
▪ ”XTRA. snabba nyheter” vid behov 
▪ Besök i bygder via verksamhet och projekt 

Särskilda målgrupper:  
Ungdom 

 
 

Länets kommuner 

 
▪ Samverkan med ungdomsorganisationer  
▪ Riktad insats mot unga genom GIRA 

 
▪ Verka för att det bildas forum för samverkan 

mellan bygder och kommunledning 

Samverkan   
▪ GIRA - Green Initiatives in Rural Areas  
▪ Europahuset Gävleborg  
▪ Kommunbygderåd och motsvarande  
▪ Hela Sverige Mitt  
▪ Halva Sverige  
▪ Länsstyrelsen Gävleborg  
▪ Region Gävleborg  
▪ Bygdegårdarnas Riksförbund, Gävleborg  
▪ Regionala/lokala ungdomsorganisationer  
▪ Norrlandsförbundet 

Utvecklingsområden: 
Agenda 2030 - FNs 17 hållbarhetsmål 

 
Lokal utveckling och påverkan 

  
 
 

Landsbygderna och energifrågan 
 

Jämställdhet 
 

Fortsättning nästa sida 

 
▪ Genomsyras i allt arbete 

 
▪ Lokala utvecklingsplaner med lokalekonomisk 

analys (Metoden FMP) 
▪ Erfarenhetsutbyte med likartat arbete i Holland 
 
▪ Information och kunskapsspridning  

 
▪ Kunskapshöjande insatser för styrelse och 

medlemmar 
 

BILAGA VP 23 



Utvecklingsområden – fortsättning: 
 

Digitalisering  
 
 
 

Forskning 
 
 

Dialogplattform 
 
 
 

Ekonomi 
 

 
 

▪ Utökad möjlighet till digital kommunikation inom 
föreningslivet och mellan föreningar och 
myndigheter 
 

▪ Knyta forskning och högskolor/universitet till vår 
verksamhet och våra medlemmar 
 

▪ Avsiktsförklaring: att under arbetsnamnet 
Landsbygdsråd utveckla en dialogplattform 
mellan civilsamhället och den offentliga sektorn 

 
▪ Skapa långsiktigt hållbar finansiering för vår 

verksamhet 
 


