
Verksamhetsplan Bygderådet i Hudiksvalls kommun 2020 

Syfte 
Syftet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun är enligt stadgarna § 5 Syfte att ”…främja en 
långsiktig, positiv och hållbar lokal utveckling i hela kommunen, med huvudfokus på 
landsbygd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.” 

Vision 
Bygderådet i Hudiksvalls kommun står bakom Hudiksvalls kommuns vision "Sveriges bästa 
kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 
2050." Detta betyder att 3000 fler än idag ska bo på landsbygden. 

Bygderådet i Hudiksvalls kommuns vision är att Bygderådet ska vara den naturliga 
samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls 
kommun.  

Struktur 
Kommunbygderådet bildades 2019, dels mot bakgrund av att utvecklingsgrupper och 
föreningar i bygderna har många gemensamma utmaningar och utvecklingsidéer som med 
fördel kan drivas samlat, dels mot bakgrund av att kommunen efterlyst en sammanhållande 
samarbetspart vad gäller landsbygdsfrågor. Det får dock inte innebära att direktdialog mellan 
lokala grupper och kommunen omintetgörs. 

För att verka sammanhållande har bygderådets styrelse bred geografisk representation inom 
kommunen samt som adjungerad, kommunens stads- och landsbygdsutvecklare. 

Verksamhet 
Den övergripande verksamheten är enligt stadgarna § 6 Verksamhet att ”Bygderådet i 
Hudiksvalls kommun ska främja en lokal utveckling i Hudiksvalls kommun, dels genom egen 
verksamhet, dels genom samverkan med organisationen Hela Sverige ska leva och andra 
organisationer som främjar föreningens syfte.” 

Konkret innebär det att: 

● Bygderådet ska agera i frågor av landsbygdsövergripande karaktär. 
Bygderådet företräder inte en enskild intressegrupp och agerar inte i dess 
tjänst. 

● Bygderådet ska samordna övergripande principiellt viktiga frågor för 
samhällen/byar i Hudiksvalls kommun och därmed stärka det lokala 
inflytandet över utvecklingen i bygden. 

● Bygderådet ska samarbeta nära med framförallt kommunen, men också med 
andra offentliga instanser, i planerings- och utvecklingsfrågor. Detta i syfte att 
stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och 
samhällena/byarnas idéer och engagemang. 

● Bygderådet ska vara en aktiv brygga som underlättar tvåvägskontakt mellan 
landsbygdens organisationer och kommunen eller andra offentliga aktörer. 

● Bygderådet ska stimulera erfarenhetsutbyte mellan samhällen/byar på 
landsbygden. 



● Bygderådet ska bidra till att skapa förutsättningar dels för enskilda 
samhällens/byars arbete för dess utveckling, och dels för att enskilda 
samhällen/byar ska hitta forum för sina åsikter och behov till berörda 
instanser. 

● Bygderådet ska när intresse föreligger driva egna projekt eller på uppdrag 
genomföra externa projekt som ligger i linje med Bygderådets stadgar och 
verksamhetsplan.  

Metod 
Bygderådet är en samlande kraft och en möjliggörare för landsbygdsutveckling på lokal nivå. 
Arbetsmetoderna kommer att vara föremål för ständig utveckling och omvärdering. 

Mer konkret ska Bygderådet i Hudiksvalls kommun: 

● eftersträva dubbelriktad, konstruktiv och transparent kommunikation, dialog 
och samverkan. 

● kunna ha en avvikande uppfattning i förhållande till kommun eller andra 
offentliga aktörer och med eftertryck driva sin linje. 

● vara lokala grupper behjälpliga i ärenden av teoretisk och formell karaktär.  

Målsättning 2020 
Etablera former för arbete och dialog: - internt inom styrelsen, med och mellan medlemmar, 
med kommunen. 

Fokus för verksamheten 2020 
Bygderådet har identifierat såväl övergripande strategiska fokusområden liksom sakområden 
gemensamma för landsbygden i Hudiksvalls kommun. Utmaningen ligger i att hitta struktur 
och arbetssätt där lokala utvecklingsgrupper på olika nivåer tillsammans kan arbeta effektivt 
och i samarbete med kommunen. Arbetet präglas av lyhördhet, mötesplatser, 
omvärldsspaning samt ständig analys och omvärdering av gjorda insatser ledande till 
utveckling. 

ÖVERGRIPANDE FOKUSOMRÅDEN 2020 

● delta i Länsbygderådet X-ings arbete 
● medlemsrekrytering inklusive kommunikationsplan 
● utveckla samarbetet i Bygdeforum 
● utveckla tillämpning av begreppet ”landsbygdssäkring” 
● göra studiebesök på temat ”former för landsbygdsutveckling” 
● arrangera Mötesplats för framtiden 

Bygdeforum 
Ett av skälen till att Bygderådet bildades är att lokala utvecklingsgrupper och kommunen 
tillsammans vill hitta tydligare och mer effektiva former för dialog och samverkan. 
Bygderådet och kommunledningen träffas i den nya mötesplatsen Bygdeforum för första 
gången februari 2020. Ambitionen är att hålla återkommande träffar minst 2 ggr/år. Att 
utveckla detta forum tillsammans med kommunen och med våra medlemmar är ett prioriterat 
fokusområde 2020. 



Landsbygdssäkring 
Ett strategiskt verktyg vi vill utveckla i någon form tillsammans med kommunen är 
landsbygdssäkring av kommunala beslut. I till exempel Örnsköldsvik innebär det att 
beslutsunderlag i kommunala beslutande organ ska innehålla en analys av hur besluten kan 
komma att påverka landsbygdens förutsättningar samt utvärdering av hur detta har tillämpats 
under verksamhetsåret. Landsbygdssäkring är ingen försäkring mot att beslut fattas som 
påverkar landsbygden negativt. Syftet är att öka medvetenheten hos beslutsfattare om 
effekterna av ett beslut samt om möjligt finna alternativa beslutsformuleringar eller 
kompenserande åtgärder. 

Mötesplats för framtiden 
Landsbygdens utveckling är starkt beroende av ett ödmjukt samarbete mellan flera olika 
aktörer. Mötesplats för framtiden, i samarbete med kommunen, är ett mötesforum för lokala 
utvecklingsgrupper, kommersiella aktörer och kommunen på temat samverkan i syfte 

● att ge lokala utvecklingsgrupper och företag inspiration till samverkan över 
by- och bygdegränser inklusive staden, 

● att nationella kontakter leder till nationell samverkan i olika former och 
● att lägga grunden för en årligen återkommande permanent mötesplats i form 

av en nätverksträff. 

SAKOMRÅDEN 2020 
De sakområden styrelsen har identifierat som gemensamma för hela kommunens landsbygder 
har valts utifrån vår egen kapacitet och att områdena under året är i avgörande skeden. För 
varje område har en sammankallande utsetts. Ytterligare sakområden är identifierade men 
bedöms kunna hanteras längre fram. 

● Skolstruktur Hudiksvalls kommun. Beslut fattas i kommunen sannolikt under 
2021. 

● Ny landsbygdsstrategi Hudiksvalls kommun. Arbetet har påbörjats i 
kommunen. 

● Ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Arbetet i kommunen fortsätter. 
● Diversifierat strandskydd. En statlig utredning väntas hösten 2020. 
● Fiberoptiskt bredband och mobilnät/mobiltäckning för hela Hudiksvalls 

kommun. 
● Gröna näringar. Frågan är stor i hela landet. 
● Besöksnäringsstrategi Hudiksvalls kommun. Beslut tas i kommunen sannolikt 

2020. 
● Frågor som dyker upp i omvärlden/på andras agendor som påverkar 

landsbygden i Hudiksvalls kommun. 

 


