
Några saker från frukostmötet Go´morron fredag den 30 september 

Tack Sorsele Buss & Taxi för att vi fick komma och besöka er och för ert fina värdskap! Bolagets VD 

Oscar Öjeryd berättade om de anbud företaget vunnit som genererade i utökat behov av fler bussar 

och därmed även större varmgarage samt verkstad för reparationer och glasrutebyten. Resultatet är 

nu nästan färdigt, ett nytt garage är på plats! Fantastiskt inspirerande med detta företag som 

fortsätter utvecklas och räknar hem nya anbud på busslinjer. Företaget satsar vidare och beräknar 

investera ca 10 miljoner under år 2023. Företaget märker att det vid olika upphandlingar idag ställs 

allt högre krav på fossilfritt bränsle. Som ett led i att börja övergången till fossilfritt har företaget 

precis tagit beslut att köpa in en elbil för att köra flygtransfern mellan Sorsele och Arvidsjaur 

flygplats. Oscar beskriver att elektrifiering är framtiden och att företaget ser över möjligheter att 

lagra egen el för att kunna tanka sina egna fordon. Så roligt att företaget väljer att ligga i framkant av 

utvecklingen, visar vägen och vågar ta steget in till det nya!  

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd  och kommunchef Mats Engman deltog på mötet och 

berättade bland annat om: 

- De politiska förhandlingarna pågår och inget är klart. 

- Utöka bredbandsgrävningen fram till nästa vinter 2023, sträckor måste färdigställas för att 

säkerställa bidragen och det kommer att äskas extra medel från politiken för att klara detta. 

- Vattenfall har börjat gräva för installation av snabbladdare i Blattnicksele, Sorsele och 

Ammarnäs. 

- Beslut finns att Sorsele kommun ska  investera i kommunala laddare exempelvis inom 

omsorgen. 

- Lärlingsgymnasium, en möjlighet för elever som läser yrkesförberedande gymnasieutbildning  

att bo kvar i Sorsele kommun och för företag att tidigt rekrytera framtida arbetskraft. 

Eleverna får läsa de teoretiska delarna i Sorsele och de praktiska delarna görs hos företag i 

kommunen. 

- Många rekryteringar har gjorts sista året bla skolchef, IT-chef, fastighetschef och nu är även 

tjänsten Teknisk chef ute för sökning då Simon beräknar sluta sin anställning till sommaren. 

- Mats har jobbat mycket med arbetsmiljön på kommunen, han upplevde en stressad 

organisation när han började och det har gått mycket tid till att lugna verksamheten. Många 

nya riktlinjer framförallt inom HR och beredskapsplanering har blivit ett prioriterat område. 

- Kommunen har fått bidrag för att skapa ”en ekonomi i balans” och bland annat kommer en 

Lokalutredare/mäklare att rekryteras för att analysera fastigheter i kommunen och förbereda 

för avyttring där så behöver göras. 

- Sorsele kommun beräknas ta emot 11 flyktingar från Ukraina under året, fram till idag har 

fem stycken kommit. Det yngre paret är väldigt intresserad av att jobba! 

- Arbetet med Arenan går framåt. Dialog har förts med en möjlig projektledare och ett 

kontraktsförslag har presenterats. Planen är att bygget påbörjas när snön är borta, våren 

2023. 

- Fastighet Tranan är snart ute till försäljning. Företag på mötet lyfter behovet av små 

lägenheter då rekryteringsmöjligheterna blivit allt svårare då potentiell personal inte får tag 

på boende. Styrelseledamot för Sorselebo berättar att det svängt mycket på två år, då fanns 

det ingen efterfrågan på små lägenheter och idag är behovet stort. Man beskriver att 

Sorselebo som bolag inte kan ta de ekonomiska riskerna om marknaden svänger. Just nu ser 

bolaget över möjlighet att bygga om befintliga större lägenheter till mindre lägenheter. Kjell 

lyfter exemplet med Napoleongården som byggdes om till seniorboende, behovet var stort 



men idag finns nästintill ingen efterfrågan vilket bland annat kan bero på att hyran blir för 

hög i jämförelse med andra liknande boendeformer. 

 

Susanne Klingborn deltog från skolan och tackade företagen för att dem ställer upp och tar emot 

elever vid företagsbesök och praoplatser. Skolan och dess elever ser framemot den årliga 

företagsbesöksdagen som planeras arrangeras igen kring jul! 

 

Tack alla ni som kom på träffen, fika, information och allmänt surr i trevligt sällskap! Nästa 

företagarfrukost kommer att hållas den 28 oktober på Kulturhuset i Sorsele i anslutning till den 

Praomässa som eleverna i årskurs 9 ska presentera. Välkommen! 

 

Sorsele kommun 

Utvecklingsverksamheten 

 

 


