
SORSELE BYAFORUM 

 

SORSELE, FOLKETS HUS 2015-10-21 

Minnesanteckningar 

Moderator: Leopold Sjöström 

Mat: Sorsele kommun bjöd på köttsoppa och klimp med smörgås samt kaffe från Mat i Kalas 

Inledning: 

Pär Röckner, Sorsele kommuns Fritids - och kulturchef hälsade alla välkomna till denna aftons 

tillställning med en liten sammanfattning om hur detta möte kom av stapeln. 

1. Bakgrund 

Inger Granström berättade historien om Sorsele Byaråd och dess uppgifter under en intensiv 
EU-period på 1990 talet och in på 2000-talet: 

Sorsele Byaråd är ett paraply som samlar alla byar för att man tillsammans ska kunna driva 
byarnas frågor. Sorsele kommun avsatte tidigare årligen Bygdeavgiftsmedel för olika 
utvecklingsinsatser Det var särskilt viktigt för alla de mindre byarna, borträknat de 3 största 
(Ammarnäs, Blattnicksele, Gargnäs), då de hade svårt att hävda sin rätt till oftast de mindre 
ekonomiska stöd som behövdes, samma rätt till gatlysen, bredband osv. Byarådet har inte 
längre några ekonomiska resurser eftersom Bygdeavgiftsmedlen till Byarådet har upphört, 
och det får anses vara en politisk fråga. 

Sorsele Byaråd är länken till Länsbygderådet i Västerbotten och till riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva, och där har Byarådets uppbyggnad och arbetssätt ofta väckt beundran. 

2. Hur ser det ut idag? 

Idag har Byarådet en vilande tillvaro då det framför allt saknas resurser för driva olika frågor. 

Sorsele Uniteds möjligheter som samlande kraft med organisering och administration bör 

studeras, men för de små byarna är hjälp med administration, organisering osv inte primärt. 

En koordinering via ex Sorsele United får heller inte innebära en centralisering, då är risken 

stor för att engagemanget i byarna minskar. 

I övrigt uppskattas byainformationen som finns på Sorsele kommuns hemsida med olika 

byars presentation på svenska samt på engelska. 

En uppdatering av adressregister för byarna och kontaktpersoner behövs snarast. 

 

 



3. Hur vill vi ha det 2020? 2030? 

Vi behöver slå vakt om ”Hela Sverige skall leva” med en ny politik. 

Vi behöver se över samordningen och organiseringen och verka för en helhet för att täcka in 

frågor som berör byarnas frågor och behov. Vi behöver aktivt söka kapital/driftpengar med 

inriktningar på olika aktörer; Länsstyrelsen, Landstinget, Region Västerbotten, Post- och 

telestyrelsen, Myndigheten för Ungdom och civilsamhället, Sorsele kommun, stiftelser, 

arvsfonden med flera. 

Håll Sverige Rent kan vara samverkanspartner. 

Under 2016 kommer Leader-programmet igång i inlandet (Leader Lappland 2020) med goda 

finansieringsmöjligheter för lokala (samarbets)projekt. Leopold följer frågan noga och 

återkommer när ytterligare information finns. 

Vi behöver också regelbundna träffar både fysiskt samt med hjälp av distansteknik (internet, 

videokonferens) 

Några insatsområden 

 Fiske 

 Skapa arbetstillfällen 

 Entreprenörer 

 Naturupplevelser 

 Kommunikationer 

 Föreningsliv 

 Turismupplevelser 

 El/energiförsörjning 

 Samhällsservice 

 Levande Landsbygd 

 Samisk Kultur 

 Hållbar Utveckling 

 Forum Sorsele med inslag från byarna 

 (Start) kapital 

 Kompetensforum 

 Arktisk testverksamhet 

 Samverkan mellan föreningar- företag. 

4. Vad skulle behövas för att utveckla byn 

Utvecklingen kan ske på flera sätt både Socialt, Ekonomiskt samt Ekologiskt på ett hållbart 

sätt. Vikten av att må bra, att trivas är en viktig faktor. Telefonförbindelse med hög 

tillgänglighet och uppkoppling på internet är viktigt för både företag, föreningar och 

privatpersoner. 

 



5. Har du några bra exempel och tips? 

Staggträsk och Ammarnäs IF har sökt olika pengar från Arvsfonden, bygdemedel för att 

utveckla byns olika aktiviter, byggnader och besöksmål. 

Blattnicksele berättade att det är viktigt med trivsel i byn med olika aktiviteter och skapa bra 

rutiner kring dessa evenemang med bra dokumentationer, mötesprotokoll så evenemangen 

kan föras vidare till nästa generation. 

6. Hur ska vi samarbeta och organisera oss? 

Kvällens forum diskuterade hur detta kan gå tillväga och här berättade Leopold Sjöström om 

en möjlighet med Sorsele United, en ideell förening och ett forum för föreningslivet och 

civilsamhället. Se www.sorseleunited.com 

Sorsele United kan verka som en samlande kraft och stödresurs med samordning, 

organisering, administration. Syftet med Sorsele United är bland annat att samverka med 

byar, föreningar inom idrott och kultur, företag och enskilda. Man besökte byarna under 

2014 i en serie ”Rådslag” och samtalade om föreningslivet, dess styrkor och svagheter m.m. 

Se bifogad rapport: 

SU RÅDSLAG 2014 RAPPORT 140915.pdf 

 

Några avslutande funderingar och inspel 

- Bygdeutvecklingsarbetet? Fortsatt dialog om vision och mål 

- Byaforum? Öppna informations- och samrådsträffar minst 2 gånger per år? 

- Byarådet? Mål, organisering och samordning 

- Sorsele United? Struktur och stöd för utvecklingsarbetet? 

- Delaktighet? Uppkoppling av träffar via distansteknik 

 

Vid anteckningarna 

Pär Röckner 
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http://www.sorseleunited.com/

