
Näringslivsråd 14 december 2021 
Plats: Sorsele River Hotel kl. 10.00-13.00 som avslutades med jullunch. 

Deltagare: Marcus Öjeryd, Marcus Eriksson, Krister Abrahamsson, Anders Pettersson, Kjell Öjeryd, Pia 

Sjöberg, Kristina Axelsson(digitalt) Erika Hjukström samt Maria Broberg på delar av mötet. 

 

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 

 

 

Information 
Diverse: 

- Genomgång av föregående minnesanteckningar 
o Samtal med lokal elektriker inför kommande pensionering är påbörjad från 

utveckling. 
o Information till besöksnäringen om ”stanna en natt till” och nå bilburna resenärer 

har gjorts. 
o Information om behov av aktivitetsföretag har lyfts i träffen med besöksnäringen. 

- Sparbanken Nord har öppnat dörr för att delfinansiera person som kan jobba administrativt i 
en förening liknande Företagarna. Kommunen behöver en partner i en lokal 
företagarförening. Det behöver inte vara en förening aktiv i den nationella Företagarna. Vi 
söker gemensamt efter någon som kan ta på sig ordförandeskapet. 

- Besked 1,76? Inget politiskt beslut i riksdagen är ännu fattat.  
o Kom ihåg,  målsättningen, hur når vi dit, vilka resurser finns att tillgå, 

personella/ekonomiska. När vi vet beviljade medel vet vi bättre våra resurser att 
sätta mål framåt. 

- Skogsbruket. Allmänningen har nu börjat avsätta skog och erhåller ersättning för detta. 

Kommer att påverka olika branscher som transportsektorn och träindustrin då stora 

markarealer inte får avverkas. Rennäringslagen, hur kommer den att påverka kommunen och 

alla näringar i kommunen? 

 

Lärlingsgymnasium 

Information från rektor Jörgen Malm Skellefteå 
- Fjärrgymnasium erbjuds av Skellefteå kommun till Sorsele, Arjeplog och Malå 

Hemkommunen har ansvar för att skaffa teknik och lokaler som fungerar. Studiehandledning 

närvaro på plats. Hemkommunen står för skolluncher och eventuell skolskjuts/buss 

- Högskoleförberedande: 

o År 1 – 100% läser man helt på distans från hemorten. 

o År 2 -3 – studierna bedrivs i Skellefteå på Anderstorpsskolan och Baldersskolan 

beroende på gymnasieprogram. 

- Yrkesförberedande: 

o 100% från hemorten där ca 50% är i klassrum och 50% på arbetsplatsförlagd 

utbildning. 

o Mer information på Skellefteå kommuns sida, gymnasieportal. Även möjlighet till 

gymnasial lärlingsanställning (GLA) eleven får motsvarande utbildning som den 



gymnasiala, men arbetsgivaren får ett större arbetsgivaransvar då eleverna får en 

anställning under utbildningsperioden. 

- Hur funkar handledardelen? Det funkar genom dialog mellan läraren och handledaren. 

Läraren har huvudansvaret och handledaren ska förmedla mellan dem. Att lära sig 

företagskulturen är viktigt, så därför ser skolan att eleven inte byter oftare än en termin. 

- Viktigt att man befinner sig i skolmiljö, annars kommer det inte att hålla över tid. 

- Lärlingsutbildning är upplagt att en vecka studieförberedande och teori och sen en vecka 

praktik. 

- Reaktion från eleverna? Det verkar finnas ett visst intresse. 

- Viktigt att se detta erbjudande som en möjlighet.  

- Det viktigaste är att man som elev söker.  Kommer att ligga mycket ansvar på SYV att 

informera eleverna om möjligheten. Sorseles SYV går i pension vid årsskiftet och 

tjänstgöringsgraden minskar till ca 20% för grundskolan. 

Inspel från näringslivsrådet: 

- Företagen behöver få information om lärlingsgymnasium.  

- SYVen är viktig, viktig roll i samtal med eleverna och lokala kännedomen. 

- När elever börjar söka – viktigt att dem vet att denna möjlighet finns. 

- Hur ser resultatet ut bland dem som söker, går det att jämföra med hur andra elever har 

gjort, visa på möjligheten? 

 

Digitala skyltar 

Information från kommunikatör Maria Broberg 
Maria Broberg informerar om digitala infartsskyltar som politiken ska besluta om. Kommunstyrelsen 

har återremitterat ärendet för att få företagarnas synpunkter innan beslut tas. Ärende 2018/99-510 

redovisas i kortet. 

- Det finns ca 1.000tkr avsatt för skyltar. 

- Det är ett skyltfönster som visar att det händer nåt i Sorsele kommun! 

- Maria flaggar för att det kan finnas svårigheter med att få fram informationsmaterial och 

bilder till en tv skylt. Svårt att bedöma om dem går att förnya så ofta som krävs. Att göra 

bearbetning kräver mycket tid av föreningar som ska lämna in underlag. 

- Vem ska styra det som informeras om på skylten? Maria berättar att Malå har avtal med 

handlarföreningen och där tillåts kommersiella budskap. 

- De avsatta medlen räcker till två plåtskyltar och ej till två digitala skyltar.  

Inspel från näringslivsrådet: 
o Ger ett mervärde med en skylt! Spegla att här händer det saker. 

o Marknadsföring 

o Placeringen är viktig för att man ska hinna läsa 

 Placera skylt från Storuman och från Arvidsjaur(E45 söder och norr ifrån) 

med större trafikflöden. Om man svänger till Ammarnäs så är det ännu 

viktigare med en skylt då dem missar Sorsele. 

 Ett förslag är att sätta ett mindre skylt med rullande budskap(behövs inte 

den stora skylten) vid kyrkan eller vid SJ-plan korsningen. 

o Två skyltar men billigare alternativet 

o Viktigt med bra belysning 

o Se över om det går att byta ut den stora bilden/plåtskylten, byta bild över året. 



Mötet är överens om att tjänstepersoner går vidare med ärendet enligt inspel från näringslivsrådet. 

 

Entreprenörskap i skolan: 
Skolan jobbar vidare med entreprenörskap i skolan och gör det på ett fantastiskt sätt. Frågan är om 

detta är viktigt för företagen och något man tycker skolan ska fortsätta jobba vidare med. 

Inspelen från näringslivsrådet är: 
- Ja, det är viktigt att eleverna får jobba med detta i skolan. 

- Företagen får visa upp vad företaget egentligen gör, inte bara ex. vända brädor, finns mycket 

runt om kring där olika kompetenser behövs. Göra eleverna medvetna om vad ett arbete 

behöver. 

- Bjud in företag till skolan för att berätta om sitt företag. 

- Viktigt att skolan ser över möjlighet att transportera sig till och från företagen för praktik, 

företag som inte finns i centralorten. 

- Göra företagsbesök/företagen kommer till skolan och informerar en dag. Kan vara bra att 

låta eleverna i lägre åldrar få göra företagsbesök ex. åk 6 innan man bestämt sig för framtida 

yrke. Viktigt också att ungdomarna får se hur en företagares vardag ser ut. 

- Kommunicera ut till eleverna – vad gör företagen, vars hamnar produkterna som görs i 

Sorsele kommun mm. Viktigt för att få fler att förstå vad man gör. Skapa vi-känsla! 

- Kan vara svårt att få företagen att vara mentor, det kan ta för mycket tid. Gör istället ett 

företagscase. Eleverna löser ett problem som dem presenterar för företaget. Ex. en 

verksamhetsidé, problem som eleverna kan lösa. 

 

Företagsfest 
Under företagsklimatturnén har önskemål om företagsfest väckts för att stärka vi-känslan och 

samarbetet mellan företag. Näringslivsrådet ser det mycket positivt då prisutdelning lyfter upp 

företagare och föreningar vilket är viktigt och påtalar vikten av att festen gäller för alla – inte bara 

företagare! Erika informerar om att skolan gärna gör någon utställning/visning/aktivitet i anslutning 

till detta för att visa upp vad eleverna på skolan gjort under läsåret vilket näringslivsrådet tycker är 

positivt. 

 

Att göra från mötet: 
- Utveckling kollar upp exempel från Skellefteå, resultat och visa på goda exempel till eleverna 

med avseende på lärlingsgymnasium. Funderar över hur vi kan lyfta fram detta så det når 

elever och företag. 

- Rennäringslagen, hur kommer den att påverka kommunen och alla näringar i kommunen? 

- Allmänningen har nu börjat avsätta skog och erhåller ersättning för detta. Kommer att 

påverka olika branscher som transportsektorn och träindustrin då stora markarealer inte får 

avverkas. 

- Se över möjlighet till fest, tid plats och innehåll. 

 

Nästa näringslivsråd: 
- Resultat företagsklimat 

- Transport och gods 



- 1,76 medel, utifrån dessa resurser sätta mål, hur når vi dit, vilka resurser finns att tillgå. 

 

Vid pennan Erika Hjukström och påseende av deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


