Näringslivsråd 21 oktober 2021
Plats: Sorsele River Hotel kl. 12.00-15.00
Deltagare;
Marcus Eriksson
Elenor Gustavsson
Christer Abrahamsson
Marcus Öjeryd
Anders Pettersson
Erika Hjukström
Kristina Axelsson
Kjell Öjeryd
Pia Sjöberg
Näringslivsrådet som kallas till möten består av 8 företagare från olika branscher, olika åldrar och
olika kön, Kommunalrådet Kjell Öjeryd, vice Kommunalråd Pia Sjöberg, 2 tjänstepersoner från
Utveckling Sorsele, Erika Hjukström och Kristina Axelsson
Erika Hjukström – berättar att det fattas en representant i rådet och denna bör representera
entreprenadbranschen.
Kjell Öjeryd öppnar med beskrivning av Näringslivsrådets betydelse. Syftet är att stärka dialogen
mellan företagare och kommunens verksamhet. Den naturliga dialog parten i föreningen Företagarna
saknas för närvarande, därför är Näringslivsrådet extra viktigt med inspel och synpunkter till
förändring och utveckling.

Information







Kommunen hade tagit fram en besöksnäringsbroschyr till den gångna sommarsäsongen. Den
finns på svenska och engelska,
Digital skyltning är ett ärende som tas upp på kommunstyrelsen.
Sorsele kommun har fallit i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking två år i rad.
Information och samtal med näringslivet görs i noderna under oktober.
Kommande etableringar i Skellefteå/Northvolt, näringslivskontoret har tagit kontakt med
Skellefteå och försöker göra sig en bild om hur Sorseles företagare kan ta del av de
satsningar/utveckling som sker idag.
Regeringen har lagt förslag på förlängning av statsstöd till kommuner. totalt ca 1,76 miljoner
till varje kommun.
”I mindre kommuner finns det ofta begränsade resurser till det näringslivsfrämjande arbetet.
Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela ett statsbidrag på 1,76 miljoner kronor per år
mellan 2018-2021 till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de
kan skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Kommunerna får själva avgöra vad medlen
ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att
förbättra företagsklimatet.” Hittills har kommunen använt dessa pengar till att stärka



företagsklimatet genom att skapa en näringslivsfunktion, bredband i Ammarnäs, Ung
företagsamhet i grundskolan, fördjupad Översiktsplan, medfinansiering i projekten NiMR
(Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region) och BCD projektet (Building Capacity
Destination) som är en del av Swedish Lapland.
Kristina berättar kort vad NiMR-projektet är och genomför för insatser.




Fiskeforum planeras under vintern där Sportfiskemässan står i fokus då kommunen har en
monterplats där.
Utveckling Sorsele har haft kontakt med Storumans Folkhögskola som vill etablera
verksamhet i Sorsele. Utveckling har föreslagit ett antal utbildningsmöjligheter.

Utifrån näringslivsrådet lyfts önskemål om fortsatt dialog kring:




Marknadsföring
Transporter
Boendemöjligheter

Sorselebo har inrett två lägenheter (1:a och 2:a) för korttidsuthyrning för att möta efterfrågan på
tillfälligt boende som företagen kan hyra för tex säsongsanställda med fler. Pensionärsboende i
Ammarnäs diskuteras politiskt. Gamla Solhem, kan det vara ett korttidsboende/säsongsboende?
Transportstyrelsen satsar på laddstolpar som resulterat i att Vattenfall bygger 150 kWh i 3 noder,
Ammarnäs, Sorsele och Blattnicksele.

Tema: Inflyttning och etableringar
Jenny Ottosson jobbar som inflyttarsamordnare och sköter bland annat utskick av välkomstbrev till
nyinflyttade där det även bifogas erbjudande från företag i kommunen. Det finns utrymme för fler
erbjudanden så alla är välkomna. Vykort till utflyttade Sorselebor kommer att skickas ut in närtid.
Hur ska vi jobba med Northvolt som etablering och möjlighet. Kompetensförsörjningen är en
utmaning men Skellefteå försöker skapa inflyttning från andra delar av Sverige och Europa.
Vindkraftbygge på Giltjaurberget Fred Olsen – MKB i november.

Inspel från näringslivsrådet:
Viktigt att ha ett mål med aktiviteter och utsett en tydlig målgrupp och inte slänga ut något.
Det gäller i marknadsföringen att skjuta med kula inte med hagel för att använda de begränsade
resurserna rätt.
Marknadsföring är viktigt och vi måste synas på de rätta platserna ex. outdoortidningar mm.
Företag kan behöva hjälp av någon som hjälper till i en rekryteringsprocess
Statsstödet 1,76 pengarna föreslås fokusera på marknadsföring.
Viktigast att säkerställa:
 Bredband
 Bostäder
 Fritidsintressen
 Co-working, eller möjlighet att jobba på distans och bo i Sorsele kommun.
Etableringar/branscher som näringslivsrådet ser stora behov av:




Elektriker utifrån att nuvarande ägare har flaggat för pension.
Tandläkarbristen då anställda måste ta ledigt för att göra ett besök.
Aktivitetsföretag som vill samverka med övriga anläggningar och skapa aktiviteter i
samverkan.

Diverse information från deltagare i Näringslivsrådet:
Företagarmötet/byamötet i Ammarnäs visade på positiva signaler i byn, det finns
utvecklingsmöjligheter men det behöver tydliggöras vad medborgare i Ammarnäs menar när de
säger att de inte vill ha ett nytt Hemavan.
Sophämtningen i Ammarnäs fungerar dåligt och behöver ses över. Det kommer att bildas en grupp
med bybor och ansvariga tjänstepersoner som ska se över möjliga förändringar. Näringslivsrådet
tipsar om Storumans kommuns lösning med soptunnestationer.
Tjänstesektorn växer och behöver kompetens, men det har varit svårt att tillsätta tjänster.
Digitaliseringen har varit bra för att få tag på kompetens då arbetet blivit mindre platsberoende och
möjlighet att bo i inlandet och jobba i andra delar av landet /världen är idag möjlig.
Anders Pettersson informerar om skogsnäringen. Allmänningen har bedrivit skogsbruk sen början på
1920-talet, men med det nya förslaget om skydd av skogen så kommer våra gamla skogar att tjäna
oss på annat sätt. Reservatsföreskrifterna innebär att enbart skogsbruk blir förbjudet, ägandet
kvarstår och jakt- och fiske med mer förblir tillåtet. Hundratals miljoner kommer att betalas ut i
ersättning för skyddet av fjällnära skog.



I Kåbdalis/Jokkmokk har det startats ett riskkapitalbolag med medel från allmänningsskog.
Kristina berättar om hur Garantia förvaltar Vattenfalls avsatta medel från
vindkraftsetablering.

Att göra från mötet:
-

-

-

-

-

Behov av etableringar
o Utveckling bjuder in elfirman Elektrofredrik för att lyssna av framtidsplanerna.
o Utveckling ser över möjlighet till lokal och annonsering för privatpraktiserande
tandläkare.
o Behov av att arrangera kortare aktiviteter tillsammans med aktivitetsföretag i olika
branscher, behovet lyfts på besöksnäringsträffen den 18 november
Lärcentrum kanske kan vara behjälplig för utbildning av elektriker. Informerar om att de kan
arrangera kortare, skräddarsydda utbildningar, även för enstaka personer, om företagen har
behov att göra någon person mer anställningsbar.
o Elektriker är en längre utbildning där framtida behov måste lyftas löpande med
elever via exempelvis studiebesök.
Gymnasielärling – nytt program i samarbete med Skellefteås gymnasieutbildning. Teoretisk
utbildning via fjärr och praktisk utbildning hos företag.
o Informationsträff den 17 november på Sorsele River Hotel
Marknadsföra möjlighet till tester i kallt klimat i kommunen.
o Komplext och svårt men en stor möjlighet som vi alla ska ha i åtanken om idé uppstår
eller förfrågan kommer.
För besöksnäringen – STANNA MINST EN NATT TILL
o Workshop med besöksnäringen den 18 november.
Hjälp i rekryteringsprocessen
o Utveckling ser över möjlighet att genomföra utbildning i hur man skriver en
rekryteringsannons, genomför en smidig rekryteringsprocess mm.

-

Förslag att näringslivsrådet blir styrgruppen för de medel som är på förslag till riksdagen,
1,76 miljoner för att stärka näringslivsklimatet
o Utveckling bevakar detta och återkommer om beslut om medel går igenom.

Nästa näringslivsråd:
- Uppföljning av tidigare mötet
- Marknadsföring
- Transporter(person- och godstransporter)

Verksamhetschef Erika Hjukström bjuder in till nytt möte i december.

