Fritid – och kulturenheten i Sorsele Kommun
Kultur- Biblioteksplan 2015- 2018
Inledning

Sorsele Kommun har fantastiska natur- och kulturvärden!
I Sorseles folkhälsopolitiska program går att utläsa att ”Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av
engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och
med glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning. I Sorsele finns förutsättningar för att må
bra.” Vi måste arbeta strategiskt och långsiktigt för att uppnå denna vision, att kunna erbjuda vår
kommun som en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Vi måste kunna förmedla en bild av vår
kommun som gör att människor fattar beslutet att flytta hit. Lika viktigt är att se betydelsen av att ar
Det är därför viktigt att alla nyinflyttade som kommer till Sorsele kommun, att vi visar möjligheterna
till att få ett meningsfullt och aktivt liv med arbete och en berikande sport- och kulturell fritid.
För att trivas på en plats är det viktigt att träffa andra människor från olika kulturer och knyta nya och
gamla kontakter i samhället genom olika mötesplatser så som på Bibliotek, Badhall, Folkets hus samt
i föreningslivet. Våra byar är aktiva med olika fritid- kulturarrangemang så som i Ammarnäs,
Blattnicksele , Gargnäs, Tväråträsk, Råstrand , Kraddsele, med flera.
Tillväxt och kreativa- kulturella näringar ligger nära tillhands i Sorsele kommun där den kulturella
sektorn samt fritid och sportsektorn har goda möjligheter för en hållbar tillväxt de närmsta åren.
Tillväxten inom dessa näringar kan eller skall ses som möjlighet till arbete, nyföretagande och export!

Fritid- och kulturpolitiska mål 2015-2018
•

Främja utvecklingen av en tillgänglig och jämlik fritid – och kulturell verksamhet

•

Bidra med att öka barn och ungas delaktighet och inflyttande i utvecklingen av kulturlivet
och demokratin

•

Främja kvalitet med kreativ och konstnärlig förnyelse och mångfald

•

Bidra med ökad samverkan inom kultur-fritidsektorn mellan olika organisationer,
förvaltningar samt föreningar både lokalt och regionalt.

•

Främja kultur som drivkraft för hållbar tillväxt och samhällsutveckling

1.Övergripande mål för fritid- och kulturenheten
Fritid- kulturenheten är en självklar medskapare för att bevara – och utveckla hållbara attraktiva
livsmiljöer!

1.1 Organisation
Fritid- och kulturenhetens verksamhet och organisation skall präglas av mod, glädje och
respekt både internt och externt!

1.2 Utgångspunkter – helhetssyn och samverkan
Som ny enhet inom tillväxtverksamheten eftersträvar vi att jobba över verksamhetsgränserna genom
samverkansprojekt, utvecklings- och punktinsatser för att höja attraktiviteten för medborgaren.
•

Badhuset med Fritidsgården har olika projekt som attraherar olika grupper

•

•
•
•

Biblioteket går mot att bli ett kultur-kunskapscentrum, 7 dagar i veckan i konceptet ” Mer
öppet”, föreläsningar, utställningar, musik, work-shops. Föreningar, studieförbund använder
lokalerna under veckornas 7 dagar.
Folkhälsan stöttar och skapar kunskapsaktiviteter med företag, föreningar och ungdomar
samt personalgrupper, utvecklar strategiska insattser.
Frilufsliv och natur attraktiviteten blir ett viktigt utvecklingsområde med Biosfär och
ekokommun tänkandet- söker även aktiva LONA- projekt
Kulturen arbetar med att samverka med Hembygdgårdar, Svenska kyrkan samt regionala
museer och statens kulturråd.

2. Målsättning
2.1 Målsättning vad gäller fritid- och kulturenheten effekter
Målsättning: Ökad medvetenhet om fritid- kulturenhetens verksamhet.
Samtliga medborgare skall få ta del av ett antal hållbara arrangemang och få information om
fritids- kulturenheten olika aktiviteter och folkhälsan genom hemsidan och riktade annons mediakampanjer.

2.2 Målsättning vad gäller fritids- och kultur kvalitet ?
-

Att vi har årliga kunskapsträffar med ordföranden för olika föreningar
Att föreningar får presentera sina utvecklingsidéer i dialog work-shops när det söker olika
bidrag.
Att fritid och kulturenheten kontrollerar och utvärderar de olika verksamheterna.

2.3 Målsättning vad gäller fritid – och kulturenhetens ekonomi
-

Alla verksamheter uppvisar god ekonomi och på ett hållbart sätt.
Öka antalet projekt med samarbetspartners och medfinansieringen
Öka intäkter på anläggningar så som fritidsgård, badhus samt kulturcentrum genom aktiv
skyltning och koncept.

2.4 Målsättning vad gäller Fritid – och kulturens värdegrund
-

Att det finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv,
Att flickor särskilt uppmärksammas
Att mångfald vägs in i alla våra beslut och möten- man inkluderas
Att ekokommun- ekologiskt- socialt-ekonomisk färgas in i verksamheten

3. Modell och rutin för uppföljning
För att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering
för att säkra att verksamheten arbetar i enlighet med givet uppdrag – verksamhetens målsättning,
Möten för detta i enheten är APT samt Utvecklingsmöten:

•

3.1 Fritid- och kulturenhetens effekter
-

•

3.2 Fritid – och kulturenhetens kvalitet
-

•

Tydlig dokumentation i hur arbetet fortskrider i respektive verksamhet med prioriterade
målgrupper och inriktningar.
Visa på olika besökare antal på badhus, bibliotek samt aktiviteten och från
folkhälsoaktiviter/projekt/möten/utredningar

Att utvärdera våra verksamheter genom enkäter och intervjuer
Att sammanställa vad tycker medborgarna om, kulturen, frilufslivet, fritiden samt
folkhälsan. Hela Kommun kan medverka.

3.3 Fritid- och kulturenhetens ekonomi
-

Ekonomiskt utfall i enlighet med upprättad budget, per kvartal och halvår samt inför
bokslutet. Sittning med ekonomi avdelningen vid behov.

4. Verksamhetsområden för tillväxt- och attraktivitet
Folkhälsoråd /Föreningservice
Folkhälsoråd/Föreningsservicen är navet för det strategiska arbetet i en kommun inom hälso- och
fritidssektorn.
Föreningservice är ett samlat begrepp om föreningars verksamheter inom Sorsele Kommun, bidrag,
sporthall, projekt, dialogforum, sportregion, HBTQ, mångfald inom idrott, samverkan med tekniska
om skoterleder, motionsspår samt rinkar.
Folkhälsoråd eller motsvarande finns i länets alla kommuner. Råden har en politisk förankring i både
kommun och landsting. Folkhälsorådet är organiserat under kommunstyrelsen och är ett organ för
dialog, samråd och information mellan företrädarna för kommunen, landstinget, föreningslivet,
näringslivet och övriga samhällsaktörer.
Övergripande mål
Tillsammans ger enheten goda förutsättningar för medborgare, föreningar och företag samt
organisationer att stärka den egna hälsan
Arbetslagets mål
Vi jobbar genom ökad service, tillgänglighet och aktivt bemötande
Mål för verksamheten
Vad

Hur

Uppföljning

Folkhälsorådets
Ha god kännedom om folkhälsa i samhället, Buskgruppen, Enkäter
2015-2017
Ny start för Folkhälsorådet och arbetsgrupper
Q1 2015
Ansvara för långsiktig folkhälsoplan och 3- årlig VP, Samordnare/råd
Q2 2015
- Prioritera långsiktiga och kortsiktiga mål för att förbättra folkhälsan
- Initiera och skapa strategier för befolkningens hälsa
2015-2017
Leda, samordna och skapa förutsättningar för
tvärsektoriellt folkhälsoarbete syfte att uppnå folkhälsomålen, Rådet
2015-2017
Ansvara för regelbunden uppföljning av folkhälsoarbetet VB,samordnare 2015-2017
Utveckla kampanjer
Rådet
Återkommande information om hälsotips, hur folkhälsan utv, Samordnare2015-2017
Hälso och integrationsaktiveter, hälsoteman på skolorna, samordnare
2015-2017
Fortsatta och fler motionsaktiviteter typ, hjuldagen, Nytt Holmen Runt! 2015-2017
Inspirationsseminarium om grön omsorg! Samordnare
2016
Hälsans stig
Projekt 2015

Föreningservice
Se över riktlinjer och regler ansökningar i projektform, Utredning

Q1 2015

Bjuda in ordföranden i föreningarna och gå igen regler och riktlinjer Q2 2015
Uthyrning av lokaler, Fakturering
2015-2017
Föreningssamverkan och sittning med representanter, Redovisning 2015-2017
Alkoholhandläggning och tillsyn
En myndighetsfunktion, Kontroll

2015-2017

Tillsyn och kontroll på fältet , Besök 4 per år

2015-2017

Handläggning , tillgänglighet beredning omgående

2015-2017

Utredning , dokumentation rapportskrivning
Utreda möjligheten att samverka med andra kommuner

2015-2017
Samarbetsavtal

Webbgruppen/hemsida
Sociala medier- Webb - utveckla en intern tjänst inom tjänsten

Q2 2015

Inriktning på nyhetsbrev, folkhälsotips, fritid- och kultur beskrivningar
Annonsering
Samordning med turistbyrån
Natur- och kulturguide, Lona - projekt

Bad- Simhall
Sorsele kommun driver bad-simhallen i fastigheten idrotthall/simhall angräsande till
Vindelälvsskolan. Bad- simhallen har en modern simanläggning med ljusa och anpassade
omklädningsrum samt bastuutrymmen. Bassängmått: längd 16.64m, bredd 6.67m, djup 0.97m
till 1.59m Temperatur: 29 grader, 32 grader vid varmbad på torsdagar. Servicen med ett litet café och
solarium är några delverksamheter inom anläggningen.
Övergripande mål
Tillsammans ger vi goda förutsättningar för medborgare, besökare och företag att trivas och bedriva
folkhälsa i bad- simhallen!
Arbetslagets mål
Vi skall leverera det goda värdskapet och därmed öka våra intäkter genom kundernas behov och
önskningar!
Verksamhetsmål
Vad

Hur

Uppföljning

Erbjuda företag- organisationer
Att skapa 2 nya aktiviteter, samverkans former

Priskoncept Q2 2015

Koncept för folkhälsan/företagshälsa extern och internt. Erbjudande Q2 2015

Medborgare

Samverka medföretagarna/turismnäringen.

Uthyrning! Q1 2015

Jobba med service – och projektutveckling!

Projektplan 20152017

Genom att anpassade tider för olika målgrupper

Schema

Q1 2015

Motionssim- erbjuda 3-4 pass i veckan

Schema

Q1 2015

Babysim – varmbad med familjer.

Schema

Q1 2015

Allmäntbad med kvällsöppet 3 kvällar i veckan

Schema

Q1 2015

Simskola, badutveckling på olika teman

Projekt

Q1 2015

PRO- och SPF

Erbjuder egna tider med bastu och rörelseträning

Koncept

Q3 2015

Skolsim

Erbjuda skolan fast tider i tid.

Schema

2015-2017

Erbjuda simlärare tjänst till de mindre barnen

Schema 2015-2017

Erbjuda specialundervisning

Schema 2015-2017

Internt

Vaktmästare, Städ se över anläggningen, nya rutinjobb Rutiner 2015-2017

Fritidsgården /Aktiviteten
Fritidsgården/ungdom är en prioriterad fritidsverksamhet som bedrivs i kommunalregi.
Fritidsgården/aktiviteten har sin verksamhets på Fabbes/Folkets hus i Sorsele Centrum och är öppet
för och från 13 år upp till 18 år. På fritidsgården skall man trivas och känna sig hemma och trygg.
Med tydliga trivselregler och roliga aktiviteter så kommer alla ungdomar trivas oavsett religion,
etnicitet, sexualitet och könsidentitet. Fritidsgården/aktivitetens verksamhet skall utgå från
ungdomarnas behov och önskemål. Fritidsledaren jobbar med att stötta och utveckla ungdomars
tankar och idéer som ryms inom ramen för en drogfrimiljö och budget. Utveckla information till
kommunens ungdomar om utbildningar och framtida arbetsmarknad både lokal och regionalt.
Anordna även studieresor och ungdomsarenor i samarbete med AME samt Lär centra och
Grundskolan.

Övergripande mål
Tillsammans ger vi goda förutsättningar för ungdomarna att trivas – och utvecklas i
kommunen. Minst 15 ungdomar per aktivitet i snitt på året.
Arbetslagets mål:
Vi ska skapa trivsel, man skall känna sig som hemma i en trygg och trivsammiljö oavsett var
aktiviteten är belägen!
Verksamhetsmål
Vad
Attraktiv Fritidsgård

Utveckla Ferieloven

Hur

Uppföljning

Internet spel, Sociala medier

Aktivitetskort2015 Q1

Skapa en kreativ miljö

Tjejgrupper 2015-Q1

Nå jämn könsföredelning

Projekt

Erbjuda bordspel, café, bio

Statistik 2015-2017

4 större events per år

Statistik 2015-2017

Sportlovsprogram
Naldovardo, Bio, idrott, kultur
Påsklov
Sammanställning

2016-Q1

Besöksantal 2015-2017

Program 2016 Q1

Sommarlov
2015-2017
Sommarlovsentreprenör 2 omgångar
Med start mitten på Juni till mitten på Juli
5-6 ungdomar per omgång.
Utvärdering
Informera skolan, näringslivet
Höstlov
2015-2017
Temaresa med upplevelser, Bio, teater samt olika
bredspel och armbrytar turneringar
Program
Besöksantal
Samverka föreningar/ näringslivet Ökad samverkan med olika aktörer.

Avtal 2015 Q1

Arrangemang Företag- föreningsgala Projekt 2015 Q3
Film events, utställningar

Projekt 2016

Business for a day,

Koncept 2015

Sommarlovsentreprenör

Koncept 2015

UF – företagande

Koncept 2016

Krenova

Projekt; bilda ungdomsråd

Utbildning

Folkhälsa

Kontakt med elevrådet

Bjuda in 2015 Q2

2015 -2017

Kontakt med andra kommuner

Möten

Kontakt med Politiken

Presentera

Fritidsledarkurser

Intyg 2015

Worksshops

Intyg 2016

Projekt med andra kommuner

Projektplan

Buskgruppen, polis och socialtjänst Enkäter 2015-2017
Skolsamverkan

VLS

Kultur – och biblioteksplan
Sorsele kommun betraktar kulturen som en stark drivande kraft och tillväxtfaktor med viktig
stimulans till medborgarna och näringslivet, detta skapar en bra grund för destinationer
inom besöksnäringen för ett starkt innehåll av unika kulturyttringar så som inom den
samiska kulturen, skog- och flottarkulturen, folket från fjäll och älvdalar, inlandsbanans
betydelse.
Sorsele har aktiva och unika kulturföreningar av hög kvalitet och kapacitet. Sorsele kommun
kommer att stötta olika kulturföreningar genom olika arrangemang och event med
förenings- kulturbidrag . Vilket borgar för Sorseles musik- och kulturarv, kulturutveckling förs
vidare så som till Dragspelsklubben, Sorsele Hembygdsförening, Sorsele Poesi sällskap,
Sorsele folkmusik- och dansförening, Sorsele teaterförening, Ammarnäs hembygdsförening,
Ammarnäs Sameförening, Kraddsele Byaförening, Gargnäs intresseförening samt
Blattnicksele Intresseförening.
En viktig del är folkbildning och kulturprogram spelar Studieförbunden med sin breda
verksamhet och kunnande i konsthantverk, hantverk, musik, dans, teater samt föreläsningar.
ABF , Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan samt Sensus/Bilda och
Studiefrämjandet är några av Sorsele Kommuns aktörer.
Verka för attraktiva arrangemang tillsammans med handel samt genomföra olika marknader,
mässor och hemvändardagar. Kulturcentrum skall kunna visa upp ett tema på näringslivets
kulturhistoria inom skogen- flottartiden samt inom träförädlingsindustrin.
Tillsammans med samebyar, sameföreningar och hembygdsföreningar arbeta fram samiska
näringslivets kulturhistoria i film och utställningar.

Mål för kulturverksamheten
Genom hållbara arrangemang och event erbjuds intressanta kulturverksamheter för
medborgare, besökare på Sorsele landsbygd som Sorsele tätort. Kulturen skall utvecklas i
samklang med föreningar och studieförbund.
Arbetslagets mål
Genom samverkan och samsyn på olika kulturverksamheter så kan vi erbjuda event och
attraktiva arrangemang.

Verksamhetsmål
Vad
Kultur

Hur
Kulturevent- arrangemang skall verka fritt och samverkan

Uppfölj
2015-2017

årshjulet beskriver också prioriterade kul
Kulturcentrum, Kultur i vården, Minnen, digidel, Studieförbund
Projekt ” Mer öppet” Utredning inleds , teknikbeskrivning
En samisk avdelning med utställning,

2015
Q2 2015
2015-2017

fördjupa samverkan med samiska samordnaren/ löpande
Lokala utställningar, byta ut innehållet i samverkan

2015-2017

hembygdsföreningen, Museet samt privatpersoner
Konsthall , förstudie på konsthall /kulturcentrum

Q3 2015

med olika 4 olika program per år, bytes kvartalsvis
Alla tider Sorsele samverkan Västerbotten museum, Ajtte, mfl
Kreativa näringar Ungdom/Fabbes Projekt Tummen Upp

2015-2017
2015-2016

film, bild . teater Ny look! (green screen room)

2016

Kulturskola med Vindelälvskolan och Sensus/mfl

2015-2017

Hembygdens år
Hembygdsförbund 100 år och vi har utlyst året till Hembygdens år.

Folkets Hus/Fabbes Sorsele , bio och teater samt evenemang

2016

2015-2017

Modern kultur-Nutida konst/ bilder, föreläsningar, teater
Museum

Inlandsbanemuseum- visa upp för olika målgrupper året runt

2015-2017

Hembygdsmuseum (Logen)Sorsele tätort, visa upp sommartid

2015-2017

Hembygdsområdet Sorsele tätort , Utveckla en kulturhistorisk
levande möteplats, årets om med olika högtider och event

2015-2017

Samegården Ammarnäs, viktig kulturbärare av samisk kultur

2015-2017

Folkbibliotek
Verksamhet
Bibliotek
Verksamheten ska utvecklas efter Unescos dokument för folk- och skolbibliotek och
bibliotekslagen (SFS 1996:1596). I bibliotekslagen fastslås bl.a. att bibliotek ska finnas i varje
kommun. Den 1 januari 2005 kompletterades lagen med en paragraf som kräver att bibliotek
och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att
kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna. (SFS 2004:1261).
Skolans läroplaner förtydligar ansvaret för elevers tillgång till bibliotek.
Beskrivning
Organisationen och uppgifter
Kultur- och biblioteksverksamheten ligger organisatoriskt Tillväxtenheten. Sorsele bibliotek
är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Huvudbiblioteket ligger i centralorten Sorsele och de
två filialerna i byarna Ammarnäs, Gargnäs. För kultur- verksamhet, kulturbidrag till
kulturföreningar, kulturstipendium och kulturarrangemang för både barn och vuxna.
Styrelseuppdrag finns i den styrgrupp för den museihörna/Informations-Ö, som är inrymd i
biblioteket, samt i stiftelsen Thea Hällebergs Sorsele - Epos.
Bibliotekssamarbete V8
Biblioteket ingår sedan 2005 i ett samarbete med sju andra bibliotek i inlandet kallat ”V8
Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland”. De övriga biblioteken som ingår är: Dorotea,
Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Syftet med samarbetet är att stärka
biblioteken i Västerbottens inland, höja kvalitén och underlätta för inlandsborna att få tag på
information och litteratur.
Folkbibliotek
Biblioteket ska vara basen för lokal kulturverksamhet och värna om yttrandefriheten genom
att skapa arenor för dialog, debatt och kunskapsutbyte. Bibliotekets öppettider ska så långt
som möjligt anpassas till medborgarnas behov.
Biblioteket ska vara tillgängligt för funktionshindrade. (Se bilaga, enligt
tillgänglighetsplanen). Biblioteket ska även underlätta för invandrare samt studie- och
biblioteksovana att använda biblioteket. Den samiska minoritetens behov av litteratur
på nord- och sydsamiska ska tillgodoses så långt det går. De äldres behov av litteratur bör
undersökas och depositioner bör placeras ut på vårdhem och vårdinrättningar. Anpassade
talböcker skickas utan kostnad för bibliotek och låntagare.
När det gäller inköp av media, ska allmänhetens önskemål ha ett starkt inflytande. Nya
former av media ska inköpas och prövas i den takt som anses lämpligt efter samråd med
länsbiblioteket och övriga bibliotek i länet. Ett brett utbud av media ska tillhandahållas för

olika åldrar och intressen. Biblioteket ska följa med i den tekniska utvecklingen för att
befästa och utveckla sin ställning som kommunens informationscentrum.
Bibliotekets hemsida ska utvecklas och komplettera det fysiska bibliotekets service. Så
mycket som möjligt av bibliotekets service ska kunna utnyttjas hemifrån.
Biblioteket ska tillhandahålla datorer med internetuppkoppling utan kostnad för låntagarna
med undantag för utskrifter.
Biblioteket ska samverka med andra aktörer på kulturområdet. Biblioteket ska förutom
samarbetet med V8-biblioteken, ingå i nätverk med andra bibliotek, studieförbund, kyrkor,
organisationer, föreningar, turistbyrån och andra enheter inom kommunen som t.ex.
näringslivsenheten.
Biblioteket ska ha en central roll i demokrati- och kunskapsutvecklingen, genom att
ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Samarbete ska ske med universitet och lokal
högskoleverksamhet för att ge en bra service till distansstuderande.
Filialerna ska med dagens resurser endast erbjuda en begränsad service – utlåning av media.
Biblioteksservice för barn och ungdom
Barn och ungdomslitteratur ska prioriteras vid inköp av media. Lärarna ska ges insyn och
chans till medinflytande över hur kulturbidraget för barn- och ungdomslitteratur används.
Sorsele kommun har under flera år fått detta bidrag på 40 000 kr från Statens kulturråd, med
villkor att medieanslaget från kommunen inte får sänkas.
Biblioteket, skolan och barnomsorgen, ska gemensamt svara för läsfrämjande insatser. I
rollen som skolbibliotek ska biblioteket vara tillgängligt i så stor utsträckning som möjligt
under skoldagen, med hänsyn till bibliotekets resurser. Biblioteket ska stå till förfogande som
en resurs när det gäller utbildning i bibliotekskunskap och informationssökning och stödja
eleverna med media när de arbetar med olika temaområden.
Biblioteket ska samverka med BVC och informera nyblivna föräldrar om läsningens
betydelse.”Barnens första bok” ska utdelas till samtliga nyfödda i kommunen och ”Barnens
andra bok” ska utdelas till kommunens femåringar. Femåringarna ska varje år inbjudas till
biblioteket för en biblioteksintroduktion.
Filialerna ska med dagens resurser endast erbjuda en begränsad service – utlåning av media.

Verksamhetsmål
Vad

Hur

Uppfölj

Kultur- Biblioteksplan 2015-2017
Under hösten 2014 skall vi ta fram en

Q1 2015

kultur- och biblioteksplan med en tydlig verksamhetsinriktning
för skolbiblioteket, folkbiblioteket samt för kulturen.
Barn - kulturgrupp

Bilda en barn - och kulturgrupp med skolan, föreningar Q1 2015
Läsprojekt : 5 åringar ”Give me five”

MIK central

Q4 2015-2016

test och uppbyggnad

Q4 2015

Invigning

Q 1 2016

Stor TV skärm 50 tum : Information rullande

Q4 2015

V8

Fördjupa samarbetet, Marknadsföring, digitalteknik, 2015-2017

Internt Projekt

Gallra steg 1 Magasinet, steg 2 Biblioteket
RFID Onsdagar 4 timmar Löpande

Q 1-2 2015
Q2- 3-4 2015

Digitala medier

Elib böcker , skapa en modell, utbildning.

2015-2017

Blattnicksele

Folkbiblioteket i Blattnicksele utreds under

Q1 2015

Ammarnäs

Inventering, utbilda och uppfräschning

Q1 2015

Utreda om vi kan ha öppet längre på kvällen

Q2 2015

Gragnäs

Inventering och uppfräschning av folkbibliotek

Q1 2016

Skolbibliotek

Under hösten 2014 tas fram en skolbiblioteksplan

Q1 2015

Blattnicksele

Bokvagnar, 4 st kopplat respektive skolsal.

Q1 2015

Barnböcker till förskolan, bokpåsar byts ut rullande

2015-2017

Ammarnäs

Inventera, utbilda och skapa ett bra utbud adekvat. Q1 2015

Gargnäs

Se över bokpåsar för försskola

Q1 2016

V8

Ingår i Barn- skolbiblioteksgruppen

2015-2016

Natur
Sorsele kommun har unika areal av naturreservat, gammelskog samt nationalälven
Vindelälven av riksintressen inom natur och kulturvärden.
Ekokommun Sorsele är ett starkt begrepp som förknippas med Sorseles unika natur – och
kultur i ett hållbart Sverige. Ekoturismen samt den samiska turismen och rennäringen är
delar ur olika framgångsfaktorer utifrån det småskaliga näringslivet kopplat till naturen.
Biosfärområdet Vindelälven, Sorsele kommun har bestämt att medverka i biosfärsansökan
2015-2017 vilket möjliggör en för Sorsele kommun tydligare profilering av ekokommun
Sorsele. Biosfärområdet Vindeälven från fjäll till hav är unik tillgång för framtida
generationer och långsiktigt hållbart samhälle. Sorsele kommun kan med detta bli en av
Sveriges starkaste ekokommuner i landet och världen. Sorsele kommer bli en del av Unescos
globala Biosfärnätverk.
Vindelfjällens Naturreservat och Nationalälven Vindelfjällen visar på stora värden för naturoch kultur samt besöksnäringen. Genom ett strategiskt program och förhållningsätt så kan
näringarna i området samspela med naturen på hållbart och ekologiskt sätt.
Fiske, vatten och jakt är prioriterade områden för Sorsele kommun genom olika insattser
med River Life med att rusta upp olika älvsträckor, biflöden. Fisket och fisketurismen är en
tillväxtfaktor för Sorsele kommun.
Natur- och Kulturarven ovan samt nedan odlingsgränsen, Iordningställa och marknadsföra
samt de mest unika natur- kulturlämningarna i odling och skogsmiljöer.
Övergripande mål
Genom en natur och kulturguide information med våra natur- och kulturvärden så skapas
bilden av Sorsele kommun både för medborgaren och besökaren. Eko kommunen har en
stark profil och image både för besökare och inflyttare.
Arbetslagets mål
Tillsammans med företag, föreningar, människor skall vi skapa ett hållbart samhälle genom
väl avvägda utvecklingsinsatser och åtgärder.

Verksamhetsmål
”Biosfärområdet Vindelälven – Vidduole” Medverka löpande i arbetsgruppen 2015-2017 för
Vindelälvens kandidatansökan. Information och dialogforum löpande i samverkan med Ekokommun.

LONA – projekt - Söka ett Lona projekt på 2 år med inriktning på

2015 -2016

Natur – och kulturguide information, skyltning, produktblad, webbsidan, Natur- och kultur handbok.

Fiskecentrum/Nytt namn? Verka för en adekvat information från Visitor Center Sorsele över året
2015- Med telefonservice, webbservice samt sommar tid försäljning och guidning.
Sorsele Hemsida: Ekokommun/Biosfär bör presenteras under Hållbar Tillväxt/

Q2 2015

Ekomöten, medverka med Tekniska Tom Backman utvecklas samhällsinformation energifrågor samt
fastighetsfrågor. Med livsmedelsproducenterna och gröna näringar
2015-2017
Ekokommun Föreningsfrukost/företagsfrukostar, Ammarnäs, Gargnäs, Blattnicksele
Logga för eko/profil Samverka med biosfär/och Sorsele kommun.

2015
2015-2017

Goda ekoexempel Visa upp på hemsidan goda exempel, repotage,
Anordna lokal studieresa, varje sommar visas på turist, gröna näringar, fastigheter

2016

Sälja eko, hänvisa på hemsidan till lokalproducerat, kontaktpersoner

2015

Gång och cykelväg längs E45 mellan Sorsele- Rankbäcken tekniska-folkhälsa

2017

Återkommande information om källsortering och kompostering genom foldrar,

Q2 2015

hemsidan
Rörliga frilufslivet Beskriva dessa områden på hemsidan, text, bilder, kartor
-

Kulturarv och riksintressen
Vindelälvens naturbeten
Vandringsleder och markeringar,
Naturreservat övriga, samt Vindelfjällen , Kvarnbäcken 2015
Biosfärområdet
Cykelleder
Kanot- båtleder
Naturrum

2015-2017

5. Resurser
Resurserna är arbetsredskap som hjälper till att prioritera i den fortsatta planeringen och
utvecklingen av visioner och mål. Resurserna kan uppdateras och ändras över tid när
förutsättningarna förändras.
Resurserna är vår budget, personal och anläggningar samt föreningar och om vi skall skapa
hållbar tillväxt skall dessa områden vara effektiva och samverka.
Så jobbar vi med varandra
-

Fastslår projektmetoden som arbetsverktyg /metodverktyg i enheten
Upprätta projekt- projektplaner- projektbudgetar, projektrapporter
Externfinansiering – samverkan med andra
Projektmall Light (1), internt och externt
Projektmall Skarpt(2), för större event, projekt, samverkansprojekt

Arbetsmodell
Styrelse

Processinriktat:

Vi jobbar med människor- som vill utvecklas över tid. Vi skall skapa glädje och ha mod att flytta fram
verksamheten samt visa respekt tillvarandra och till besökarens situation.
Lösningsfokuserat
Vi löser och tar olika frågor till oss och försöker lösa frågan tillsammans genom att lyfta frågan på
utvecklingsmöten eller direkt med chefen eller med besökaren.
Tvärvetenskapligt
Vi utvecklas genom olikheter, mångfald och kunskaper som vi studerar och läser oss till. Vi är en
kunskapsorganisation tillsammans inom våra specialistområden och står på en vetenskaplig grund.
Bilagor:
1. Tillgänglighetsplan
2. Årshjul

