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Översiktsplan – Ett livskraftigt Sorsele 2030
Yttrande Sorsele United
Föreliggande yttrande har antagits av Sorsele Uniteds styrelse 180206.
Allmänt
Sorsele kommuns utarbetade förslag till översiktsplan har ett omfattande och kvalitativt
innehåll som vägledning i arbetet för kommunens framtida utveckling.
Sorsele United vill understryka betydelsen av åtgärder för en livskraftig och hållbar kommun
med utgångspunkt från dess rika natur, kultur och människorna i området samt att aktivt
stödja insatser för sysselsättning, handel, fritidsaktiviteter och service. Man ska kunna bo,
försörja sig, utvecklas, uppleva och må bra i Sorsele kommun.
Det är i hög grad befolkningens engagemang, kunnande och företagsamhet som bidrar till en
positiv dynamik och framtidstro. Därför är det så viktigt att utvecklingsarbetet har ett tydligt
medborgarperspektiv med dialog och delaktighet i olika forum som synliggör och bekräftar
områdets människor och som värdesätter och stödjer det lokala arbetet för en trygg, attraktiv
och trivsam tillvaro.
Befolkning
De krympande befolkningstalen är den överskuggande lokala hållbarhetsutmaningen. Här
behöver kommunen arbeta brett tillsammans med näringslivet och civilsamhället för en ökad
inflyttning, integration och samverkan, att vara välkomnande och attraktiv för boende,
besökare och företag.
Sorsele United betonar vikten av en handlingsplan, både strategisk och operativ, för
inflyttning och integration.
Civilsamhället
Civilsamhället och det ideella föreningslivet, idégivare och samhällsentreprenörer bidrar
positivt till kommunens utveckling. Här kan kommunen stärka den sociala hållbarheten,
attraktionskraften, engagemanget och folkhälsan genom stimulans och stöd till frilufts- och
fritidsaktiviteter, både lokala och samverkande och i synnerhet med fokus på barn och
ungdomar.

Ett exempel på detta är Sorsele United som har initierat motionsarrangemang inom
varumärket FUN, där föreningslivet i Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs
samverkar kring planering, marknadsföring och genomförande av arrangemangen som i
första hand vänder sig till barn och ungdomar. Gensvaret är positivt bland deltagarna, deras
familjer och arrangörer. Upplägget kan utvecklas för fler byar och aktiviteter och på så sätt
bidra till ökad folkhälsa, engagemang och samverkan.
Friluftsliv och fritidsverksamhet
Kommunens rika naturresurser ger fantastiska möjligheter till ett aktivt friluftsliv året om, men
den ”gröna och vita” infrastrukturen behöver förstärkas i Vindelälvsdalen, Laisälvsdalen och
Juktådalen för utveckling av attraktiva friluftsaktiviteter och motionsarrangemang längs
friluftsstråk med stor potential att ytterligare framhäva kommunens friluftsprofil.
Tillgängligheten till olika besöksmål och informationen kring utbudet måste också förbättras.
Sorsele United framhåller betydelsen av ARENA Sorsele för utveckling av Sorsele som en
attraktiv kommun för kommuninvånare och besökare. Konceptet kommer att skapa nya
mötesplatser, både inomhus och utomhus, för alla åldrar och erbjuda en mångfald av olika
möjligheter till en aktiv, kreativ fritid med delaktighet och inkludering.
Inom centralorten och serviceorterna med sina närområden behöver mark- och
vattenområden säkerställas genom områdes- och dispositionsplaner för framtida fysiska
investeringar och utveckling av frilufts- och fritidsaktiviteter.
Service
Det strukturella upplägget med kommunens serviceorter behöver kompletterande strategier
och insatser för hållbara servicetjänster i kringliggande områden inom kommunikationer,
handel, vård och omsorg, post, sophämtning etc för att möjliggöra ett tryggt och attraktivt
boende.
Värdegrund och varumärke
Det behövs en dialog och kommunikation med medborgarna kring kommunens värdegrund
och inte bara inom kommunorganisationen. Vad innefattar värdeorden ”glädje, mod och
respekt”? Vad förväntas av mig som kommunmedborgare? Hur kan jag bidra till att stärka
värdegrunden?
Varumärket Sorsele behöver också stärkas i en marknadsstrategi som lyfter fram
kommunens styrkor och som attraherar inflyttare, återvändare, nysvenskar och företagare.
En attraktiv hemsida och nyhetsflöde på sociala medier har också stor betydelse för
kommunens profilering och attraktivitet. Lyft fram de goda exemplen, vår natur, kultur och
människorna.
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