
SORSELE BYAFORUM 
 
SORSELE, FOLKETS HUS 2017-02-28 
 
 
MINNESANTECKNINGAR 
 
 
Byaforum öppnas Leopold Sjöström 
 
Kjell Öjeryd är frånvarande pga sjukdom, därför öppnar Leopold, kvällens moderator, årets första 
Byaforum och den fjärde i ordningen sedan starten hösten 2015. Till kvällens träff har 15 personer 
mött upp. 
 
Aktuellt från Sorsele kommun: 
Investeringar sker idag på Vindelälvskolan i 2 etapper 2017-2018 
Utredning pågår om ishockeybanor 
Utredningsarbetet för ARENA Sorsele (multiarena) pågår planenligt 
Bredbandutbyggnad fortsätter 
Nya lekparker planeras i turordning i Ammarnäs, Gargnäs, Blattnicksele och Sorsele under 2017-2019 
Nya riktlinjer för ”Föreningsbidrag” 
 
SISU-Västerbottens Idrottsförbund - Information Daniel Sandström, Åsa Johansson 

Daniel Sandström informerar om stödmöjligheter och villkor för Nya idrottslyftet samt om 
integrationsprojekt. 
 
Se bifogad ”Idrottslyft och integration, Sorsele 170228.pptx 
Pär skickar den till berörda föreningar enligt kommunens sändlista. 
 
FUN-arrangemang - Information  Leopold Sjöström 

Sandselehöjderna Vind ek. för. har beviljat Sorsele Uniteds ansökan om ekonomiskt stöd till RUN FUN 
och BIKE FUN sommaren 2017 med 24 413 kr för inköp av beachflags och nummervästar samt för 
marknadsföringskostnader. 
 
SKI FUN pågår under perioden februari-april i Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs. 
 
Livskraft Sorsele 2020+ - Workshop 

Bakgrund 
Leopold presenterar en utvecklingsmodell för ”Livskraft Sorsele 2020+”, en kraftsamling av olika 
insatser för landsbygdsutveckling, som i första hand kan bli en katalysator för olika projekt inom 
Leader Lappland 2020. Modellen bygger på Sorsele Byaforum som arena för information, dialog, 
idéer och inspel och med Sorsele kommun, Företagarna Sorsele och Sorsele United som 
samordnande parter och med Sorsele United som ett verktyg för projektansökningar, 
huvudmannaskap och administration. 
 
Se bifogad ”Livskraft Sorsele 2020+ Utvecklingsmodell 170214.pptx 
 



Under samråden med Sorsele kommun har det framkommit förslag om att söka medel hos Leader 
Lappland 2020 till en förstudie med en operativ insats (case) för att fördjupa och förankra 
utvecklingsmodellen och med Sorsele United som projektsökande. 
 
Workshop 
 
Deltagarna delas in i två grupper med uppdrag att lista angelägna och möjliga idéer/insatser inom två 
av Leader Lappland 2020s insatsområden: 
 
Grupp 1: Aktivt medborgarskap 
Grupp 2: Attraktiv boenderegion 
 
Förslagen ska tillgodose horisontella riktlinjer som ungdomars delaktighet, jämställdhet, mångfald, 
icke diskriminering, miljö och klimat. 
 
Summarisk sammanställning av gruppernas idéförslag utan inbördes prioritering: 
 
1. Aktivt medborgarskap 
 
Devis: Sveriges tystaste men mest levande kommun! 
 
1.1 Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang 
- Utveckla samverkan genom Byaforum 
- Söka projektpengar genom Sorsele United, ex. Leader Lappland 2020 
 
1.2 Bidra till att stärka bilden av landsbygden 
- Bilden av Sorseles byar kan vara Arena Vindelälven, Sport-Fritid-Kultur, River stories 
- Turismnäringen med Visit Vindelälven kan ytterligare bidra till den attraktiva bilden av Sorsele 
- Fiskereportage – film och texter om lokala guider (byarna) 
 
1.3 Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang 
-Skapa mötesplatser i byarna , informationsplatser, workshops och utbildningar 
 
1.4 Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och tradition 
- Motto: Landsbygden lever i Sorsele 
-Tillgängliggöra och utveckla besöksmål, kulturmiljöer 
- Guidebok 
- Sorsele, årets berättarkommun 2017 och årets kulturkommun 2018 
 
2. Attraktiv boenderegion 
 
2.1 Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare 
- Lekplatser, badplatser, skidarenor, utomhusgym 
- Produktion av en video på sociala medier (youtube etc) som lyfter fram landsbygdens värden 
- Utveckla ungt entreprenörskap/praktikplatser inom sport, fritid och kultur 
 
2.2 Bidra till att skapa en tillgänglig fritid 
- Utveckla ”Meröppet – Bibliotek”, även i Gargnäs och Ammarnäs 
- Utveckla en föreningsguide på flera språk 
- Inflyttarservice 
- Webbportal – Inflyttning 
- Beskrivning av service/öppettider 



- Aktiva byar med sport, fritid och kultur 
- Rundtur- alla nya kommunbor bjuds på informations/bussresa 
- Öppna, gratis fisketävlingar, finuldagar etc för alla nyanlända 
- Ny skyltning i kommunen 
- Stora fina rastplatser 
- Fungerade sophämtning kopplat till byar och rastplatser 
- Sportbanken – utlåning av utrustning till alla 
- Sommar/feriejobb för ungdomar i byarna 
- Inlandsbanan, ett fönster för landsbygden med skogen och älven 
- Utveckla parkering/SJ-plan i Sorsele med bra information om våra byar, besöksmål m.m. 
 
2.3 Bidra till bättre nyttjande och utveckling av teknik för landsbygdens utveckling 
- Fortsatt bredbandsutbyggnad 
- Digitala skyltar: 
  E12 Slussfors (väst), E 45 Arvidsjaur (norr), Sandsjön (syd) samt 363an Beukaforsen (öst) 
 
Snow Magic 2.0 – Pilotprojekt (case) inom Leader Lappland 2020 
 
Deltagarna föreslår en satsning på snö- och isaktiviteter ”Snow Magic 2.0” som pilotprojekt inom 
konceptet ”Livskraft Sorsele 2020+”. Vår vintersäsong med gynnsam snö- och istillgång ger 
förutsättningar för ett hållbart utvecklingsprojekt som kan engagera hela kommunen (byar), företag, 
organisationer och enskilda. 
 
Leopold skissar på konceptidé för fortsatt dialog och samråd. 
 
Sammanfattning och avslutning Leopold 
 
Leopold avslutar kvällen med ett tack till Daniel och Åsa samt alla andra som medverkat i kvällens 
Byaforum. Nästa Byaforum planeras preliminärt i augusti 2017 
 
Not 
Daniel Sandströms utvecklar idén om ungt entreprenörskap/praktikplatser inom sport, fritid och 
kultur så här: 
Vi upplever att det har blivit svårt att få människor att ta ett ansvar för och driva olika uppdrag i 
föreningslivet. Däremot upplever vi att människor är mycket villiga att hjälpa till så länge någon 
annan håller i trådarna. Skulle vi kunna möta den utvecklingen i ett projekt som syftar till att stärka 
entreprenörsandan bland unga vuxna? Kan vi coacha unga vuxna att våga utveckla stora och små 
evenemang/arrangemang inom idrotten eller kanske till och med inom hela civila sektorn i 
samverkan med kommun och näringsliv? Tänk om vi fick ett nätverk av unga entreprenörer från flera 
av våra kommuner som skulle kunna stärka varandra i ambitionen att utveckla nya 
evenemang/arrangemang i vårt län. Jag är övertygad om att idéerna finns, men de behöver kanske 
lite luft under vingarna för att kunna flyga. Jag ser många vinnare om vi lyckas med ett sånt projekt. 
Individer som växer av utmaningen att utveckla ett arrangemang och som lär sig att det inte behöver 
vara så krångligt att få saker att hända. Föreningar som får medlemmar som inte är rädda för att ta 
tag i saker. Kommuner som får driftigare medborgare, nya arrangemang som lockar besökare till 
kommunen. Företag som får lättare att hitta driftiga arbetstagare eller kanske att det till och med 
kan leda till att nya företag startar upp. 
 

 
Vid pennan 
 
Pär Röckner 


