
SORSELE BYAFORUM 
 
SORSELE, RIVER HOTEL 2016-10-25 
 
 
MINNESANTECKNINGAR 
 
 
Byaforum öppnas Leopold Sjöström, Kjell Öjeryd 
 
Leopold, kvällens moderator, inleder årets andra Byaforum och den tredje i ordningen sedan starten 
hösten 2015. 30 personer har mött upp till kvällens träff. 
 
Kjell hälsar välkommen och betonar byarnas betydelse för kommunen. Han berättar att den negativa 
befolkningstrenden har vänt, i dagsläget är vi 2 549 invånare, men att kommunen står inför stora 
utmaningar i framtiden. Han betonar också vikten av att samlas och ta del av olika projektmöjligheter 
och för dialog kring olika frågor som inspel till bland annat den pågående översiktsplaneringen. 
 
Leader Lappland 2020 Anders Persson 
 
Verksamhetsledaren Anders Persson presenterar nya Leader Lappland 2020. 
Webbplats: www.lappland2020.se (under uppbyggnad) 
Bilaga: Lappland 2020 Presentation.pdf 
 
Geografiskt område: Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele 
kommuner 
Programbudget: 41,5 mkr under 5 år 
Partnerskap = 3 sektorer (ideell-privat-offentlig) 
Underifrån-perspektiv 
LAG = Styr/beslutsgruppen med 12 ord ledamöter och 12 ersättare från de 3 sektorerna 
Mobilt kansli med uppsökande verksamhet 
Handläggning, beslut 
- Löpande tider för inlämning av projektansökan 

- Inlämning till Leaderkansliet senast 1 mån före LAG-möte 

- LAGs beslut kan ej överklagas 

- Formella projektbeslutet tas av Jordbruksverket 

- Handläggning på jordbruksverket kan ta 1-3 månader 

- Kontakta Leaderkansliet för delrapporter och slutredovisning 

 
TIPS! Testa din idé mot programmets olika insatsområden innan du går vidare 
 
Sandselehöjderna Vind Jimmy Lindberg 
 
Ordföranden Jimmy Lindbergpresenterar Sandselehöjderna Vind ekonomisk förening 
Webbplats: www.sandselehojderna.se 
Bilaga: Sandselehöjderna Vind.pdf 
 
 

http://www.lappland2020.se/
http://www.sandselehojderna.se/


Historik 
Geografisk beskrivning 
Medlemskap 

Presentation av styrelsen 

Budget: 1 mkr under fyra år 

Budgetfördelning: 85% Sorsele, 15% Storuman 

Projektsökande: Registrerade företag och föreningar med orgnr i berörda kommuner 

Fördelning mellan företag och föreningar: Ingen procentsats fastställd 

Sista ansökningsdatum för 2017 är 161231 

 

Prioriteringsgrunder: 

1. Närhet till projektområde (geografiskt område) 

2. Grad av medfinansiering 

3. Grad av samverkan 

4. Lokal nytta och utveckling 
 
Arrangemang Leopold Sjöström 
 
Leopold sammanfattar sommarens motionsarrangemang som har koordinerats av Sorsele United och 
planerna för 2017 
Webbplats: www.sorseleunited.com 
 
SKUBBCUP 2016 
Bilaga: SKUBBCUPEN 2016 Program.pdf 
5 arrangemang med 125 deltagare och 268 starter 
 
BIKE OPEN 
Bilaga: BIKE OPEN 2016 Affisch.pdf  
4 arrangemang med 86 deltagare och 103 starter 
OBS! Huftasnurren heter numera Blattnickselesnurren 
 
Se information och bilder på www.sorseleunited.com, klicka på fliken Aktuellt. 
 
Arrangemangen, som framför allt har samlat många barn och ungdomar, har stimulerat 
motionsintresset och stärkt gemenskapen mellan byarna och marknadsföringen. 
 
Nästkommande vinter planeras en SKIDCUP och både SKUBBCUPEN och BIKE OPEN kommer att 
fortsätta och utvecklas 2017. 
 
Arrangemangen är också positiva inslag i utvecklingen av ARENA Vindelälven, världens längsta och 
vackraste motionsarena. 
 
SNOW MAGIC 
 
Planer finns på att samordna och genomföra olika vinterarrangemang under vecka 10 och 11 i 
samarbete mellan kommunens Fritids- och kulturenhet, företag, föreningar och Sorsele United. 
 
 
 
 

http://www.sorseleunited.com/
http://www.sorseleunited.com/


BIOSFÄR VINDELÄLVEN 
 
Det pågår ett omfattande arbete med lanseringen av Vindelälvsdalen som Biosfärområde inom 
UNESCOs MAB-program (MAB = Man And Biosphere) 
Webbplats: www.vindelalvenjuhtatdahka.se 
 
BIOSFÄR efterlyser bra biosfärprojekt 
Se www.vindelalvenjuhtatdahka.se/om-biosfaren/biosfarprojekt-efterlyses 
 
BIOSFÄR inbjuder till Biosfärdag på Sandsjögården 161119 
Se www.sorsele.se/media/inbjudan_till_biosf_rdagen_2016_1.jpg 
 
Trygghetsaspekter Jan Fransson 
 
Sorsele kommuns räddningschef Jan Fransson presenterar kommunens arbete kring en säker och 
trygg miljö vid extraordinära händelser. 
Bilaga: Info Trygghetspunkter och ÖP.pdf 
 
Nyckelbegrepp 
Styrdokument 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Handlingsplan 
Information 
- Vad gör olika aktörer? 
- Viktigt att kunna larma 112  
- Trygghetslarm 
- Trygghetsplatser 

1. Grundbelysning 

2. Vedspis 

3. Fungerande telefon 

4. Elverk 

Jan uppmanar kvällens deltagare att återkomma med förslag på lämpliga ”Trygghetsplatser” i byarna 
 
Översiktsplanering (ÖP) Jan Fransson, Therese Lundin 
 
Jan Fransson och Therese Lundin, som har uppdrag som kommunikatör, informerar om det pågående 
arbetet med Sorsele kommuns översiktsplan (ÖP).  
Bilaga: Info Trygghetspunkter och ÖP.pdf 
 
Workshops har genomförts i Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs och i Sorsele arrangeras 
workshopen 161112-13. 
 
Leopold framhåller vikten av att översiktsplaneringen samordnas med programarbetet för Biosfär 
Vindelälven. 
 
Sorseles historia Allan Larsson 
 
Allan presenterar ett material om Sorseles historia som tagits fram av fd sorselebon Stig Nordlund 
Webbplats: www.sorseleshistoria.se 
 

http://www.vindelalvenjuhtatdahka.se/
http://www.vindelalvenjuhtatdahka.se/om-biosfaren/biosfarprojekt-efterlyses
http://www.sorsele.se/media/inbjudan_till_biosf_rdagen_2016_1.jpg
http://www.sorseleshistoria.se/


Materialet är mycket intressant och omfattande och stöds av navigering genom Google Earth på den 
uppbyggda hemsidan. 
 
Allan föreslår att hemsidan länkas till kommunens hemsida för att sprida kännedom och information 
om det historiska materialet 
 
Sammanfattning och avslutning Leopold, Kjell 
 
Leopold och Kjell avslutar kvällen med ett tack till alla som deltagit.  
 
En passande tidpunkt för nästa Byaforum är i slutet av februari 2017 och lämpligen arbetar vi då mer 
i dialog och workshop kring aktuella teman. 
 
Alla uppmanas skicka in förslag på teman till Pär Röckner, par.rockner@sorsele.se 
 

 
Vid pennan 
 
Pär Röckner 

mailto:par.rockner@sorsele.se

