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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Gråträsk 14:00-17:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, kommunstyrelsen 

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna 

Catrin Gisslin, Barn- och utbildningsnämnden 

Ann-Louise Hagström Byaforum 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Anders Nyström, Kultur- och fritidsnämnden 

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Ritta Hovinen, Kultur, Park och Fritid 

Kristina Grubbström, Arvidsjaurs kommun 

Ann-Sofie Levander, Arvidsjaurs kommun 

Maria Lavander, Arvidsjaurs kommun 

 

      

      

      

      

Utses att justera  

Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§202 - 209 §§ 

         

Brith Fäldt 

 

 Ordförande   
        

 

      

 Justerande   
              

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ         
Sammanträdesdatum         
Anslags 

uppsättande 

       Anslags 

nedtagande       

Förvaringsplats 

för protokollet 
       

    
Underskrift    
 

 

 

 
       

   Utdragsbestyrkande 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR § 202 Mötet öppnas 

 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 203 Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 204 ÖP2030 
 

Maria presenterar Piteå Kommuns arbete med ÖP2030 samt det kommande arbetet med 

fördjupningen för Landsbygden och Glesbygden. 

 

 

LPR § 205 Samverkansfrågor 
Syftet med mötet är att se hur kommunerna kan samverka och lära av varandra gällande 

de närliggande byarna. I dagsläget nyttjar Gråträskborna den mesta servicen som finns i 

Arvidsjaur såsom vårdcentral, skola, postgång. Skolbussen som går förbi Pjesker till 

Arvidsjaur går även förbi Gråträsk. Hemtjänst sköts vanligtvis från Piteå kommun, men 

i dagsläget finns inget behov av hemtjänst i Gråträsk. Arvidsjaur har sålt tjänster till 

Piteå i form av besök av sjuksköterska samt missbrukarvård.  

Tänkbara samverkansfrågor:  

- Arvidsjaur håller idag på att bygga upp en organisation kring alkoholtillstånd där de 

kan vara behjälpliga 

- Bokbussen kommer inte till Gråträsk i dag, Arvidsjaur har en bokväska att erbjuda. 

Boken kommer i en väska, sedan postar man väskan med böckerna i, detta utan extra 

kostnad. Frågan tas vidare till kvällsmötet.  

- Bredband finns idag inte i Gråträsk men i Pjesker. Finns möjlighet att Piteå kopplar på 

sig på detta nät? Bredbandsstrategi påbörjad i Piteå.  

 

 

LPR § 206 Erfarenhetsutbyte  
Kommunala försörjningsställen: Arvidsjaur har idag två kommunala 

försörjningsställen där bybor kan nyttja Internet och exempelvis få hjälp med att betala 

räkningar. Det finns kommunalinformation samt en viss del turistinformation på dessa 

ställen. De ser det som en mötesplats för byborna där det finns lämpliga personer som 

kan hjälpa till med servicen. Idag finns detta i butikerna i Glommersträsk och 

Abborträsk.   

Inventering av ödehus: Arvidsjaur har påbörjat ett projekt, tillsammans med ”Hela 

Sverige ska leva” och kommunerna Överkalix, Kalix och Pajala, där de ska inventera 

ödehus i glesbygden.  

LIS: Tanken med LIS är att det ska stärka en by, är Gråträsk ett alternativ. Med tanke 

på utvecklingen av Pjesker borde Gråträsk vara ett väldigt bra alternativ. 
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LPR § 207 Övrigt mellan kommunerna 
Gatubelysning, viktigt att det är ljust när man kommer, viktigt för välkomnande och 

tryggheten. 

Viktigt att vi håller god service på de kommunala ansvaren. Vad kan vi göra för att det 

ska vara roligt att vara här. Vi kan vara med i visionsfrågan, vi kan inte bygga en 

vandringsled, men vi kan vara med och hjälpa till om byborna vill bygga en. Var kan vi 

hjälpa och stöta, vi kan inte exploatera.  

Det handlar om att hitta en inkomst där man helst vill bo. I glesbygden är det svårt. 

Måste man hitta sitt arbete i byn? 

 
Utmaningar i Arvidsjaur gällande landsbygdsfrågor: Få fler till landsbygden i det 

norra området (Moskosel mot Jokkmokk) som inte har butiker. Lite bönder i Arvidsjaur. 

Idag är det en bonde i Arvidsjaur som slår ängarna här i Gråträsk, vad händer när han 

inte gör det längre? 

 

 

LPR § 208 Sammanfattningsvis av den kommunala träffen: 
- Hemtjänst: Samverkan med Glommersträsk, kan vara ett alternativ. 

- Lokala servicepunkt, kan det vara någonting för Piteå kommun att ta efter?  

- Inventering av tomma hus, intressant projekt för att göra glesbygden mer attraktiv 

- Bredband från Pjesker. 

- Hålla landskapet öppet, värna om friluftslivet. 

- Fiske/vandring, viktiga besöksmål för området. 

- Gatubelysning, viktigt att det är ljust när man kommer, viktigt för välkomnande och 

tryggheten. 

 

LPR § 209 Övriga frågor LPR 
- Möte med Byaåldermännen är den 4 oktober, ett andra möte mellan kommunen 

och Byaåldermännen för att skapa dialog.  

- Hur stort kan vi bygga på landsbygden? Folk vill bygga större och större. Frågan 

måste diskuteras vidare. 

- Piteå Snöskoterklubb har ett projekt på gång där de söker pengar från EU och 

drygt 500 000 kronor från kommunen. Projektet är bra och vi behöver klubbens 

arbete, dock så slår det hårt på Landsbygdens utvecklingspeng för att det stänger 

dörren för andra landsbygdsprojekt. Kan tillväxtpolitiskareserven stå för en del? 

Sikforsmedel, kan det vara ett alternativ? 

Cykelkartan är bara för centrum, var är landsbygdens cykelleder? Maria tar med frågan 

till kommunen.  

Karta från turistbyrån för att marknadsföra Piteå tar bort hela landsbygden. 

Solanderleden har fått ja på sin ansökan på en miljon. Ansökan går vidare för vidare 

projekt. 


