
Verksamhetsplan 2023.
Områden nedan utgör våra prioriterade verksamhetsområden för 2023

A: Aktiv jobba med

B: Informera

C: Följa/följa upp

Samverkan
Projekt: processtöds-checkar och kommunikation

Projekt/ Aktivitet Prio

Landsbygdsprogrammet C

Samverkan med våra medlemsorganisationer i Dalarna A

Dalastrategin och andra regionala program. A

Agend 2030 och HSSL-W:s prioriterade hållbarhetsmål, uppföljning A

Kommunikation och mediala insatser A

Medlemsdialog och informationsflöde A

Stödja framväxten av ”Bygdebolag” i Dalarna B

Kanslifunktion - utökning av processledare anställda i SiS med 10% ev mera,
för arbete med medlemsregister, uppdatering hemsidor och facebook m.m.

C

Konkret projektutveckling ihop med våra samarbetsorganisationer. A

Samarbetsprojekt Coompanion LEA, Ansvar för uppföljning av LEA:or, främst
i Ludvika och Älvdalen om det blir några?

C
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Mikrofond ”lansering” B

Stimulera bildande av Kommunbygderåd B

Stimulera processer kring projektplanering och ansökningar A

BID - Grängesberg-Sollerön-Svärdsjö C

Service på landsbygden
Projekt: Service i samverkan

Projekt/ Aktivitet Prio

Servicepunkter - samarbetsprojekt Coompanion LEA, Bygdegårdarna
servicepunkter

C

Regionala medlemmar - Idre Sapmi Lodge Ekonomisk Förening, ett typexempel
på bra Landsbygdsutveckling.

C

Serviceplanerna i kommunerna - remissarbete, möten, beslut i kommunen A

Etablera Servicepunkter i Ludvika och Älvdalen samt i Dalarna - Bygdegårdarna
servicepunkter

B

Bo och byggande, livsmiljö
Projekt:

Projekt/ Aktivitet Prio

Skapa en permanent grupp med våra lokala grupper, som kan sina egna områdens
förutsättningar och behov.

B

Utveckla sociala bo- och byggrörelser enligt Dalastrategin. Prioritera medverkan i
regional förstudie under 2022 ihop med bla. Bysjöstrand Ekoby.

A

Vi ska stödja kommunernas arbete med kollektivtrafiken B
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Bredband
I bredbandsuppdraget ingår innehåll och användning bortom internet, telefoni och TV - att agera för att
kultur, utbildning och distansarbete med social närvaro fungerar i hela vår region. Önskvärt är att
samhället går före och offentligt anställda erbjuds möjligheterna.

Exempel på innehåll kultur på distans som teater och konserter, studiecirklar, gemensamma
evenemang som allsång, servicepunkter och direkt stöd för distansnärvaro på arbetet.
CoWorkspace - se hur man gjort i Ullared https://coworkingullared.se/ - är ett exempel på hur man gör
för att slippa resa i onödan.

För att ge en vårdtillgänglighet i det lokala samhället skapas mikrovårdcentralen - en enhet med
möjlighet att läsa av kroppsvärden som inte innebär att man tar hål på huden - men ger viktig
information till en distriktssköterska eller läkare på distans. Det kan också vara den plats dit en
distriktssköterska eller anhörig tar med den vårdbehövande - och hjälper till med samtalet.
Mikrovårdcentralen kan ligga i bygdegården, bystugan eller i anslutning till affären.

Projekt/ Aktivitet Prio

Skapa samverkan mellan kommunerna och nätägare för heltäckande utbyggnad med
fiber

A

Engagera kommuner och region för kulturnät för samhällsnytta och utbildning. Hitta
lösningar som ger tillgång till digitala turnékit för samlingslokaler, fasta installationer där
finansiering är möjlig, kulturskola på distans och andra distansmötesplatser

A

Stödja fiberföreningarna i Älvdalen - pilotprojekt - Nya driftsformer - kooperativ KO C
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https://coworkingullared.se/

