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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Vardagsrummet 08:30-12:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Ann-Louise Hagström, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Lars-Ivar Pettersson, Byamän 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Pär Isaksson, LRF  

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Riitta Hovinen 

Katarina Johansson, Piteå Turistbyrå 

Ulf Gustafsson, Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

      

      

      

      

Utses att justera  

Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§242 - §§249 

         

Brith Fäldt 

 

 Ordförande   
        

Tomas Eklund 

      

 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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LPR §242  Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR §243 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställes 

 

LPR §244  Val av justeringsperson 

Tomas Eklund väljs till justeringsperson. 

 

LPR §245 Turism i landsbygd 

Katarina Johansson från turistbyrån informerar om hur turismen i landsbygden 

har sett ut de närmaste åren.  

Camping i Piteå ökar, bland annat Sikfors vill bygga ut. 

Gårdarna ute i byarna har fått ett allt större uppsving. Destination Piteå funderar 

på ett projekt som ska handla om Swedish Fika för att visa på de utflyktsmål som 

finns i vår landsbygd.  

Isbrytaren är ett stort turistmål för Piteå under vintern. Utmaningen är att 

paketera sina evenemang.  

Försöker få cykelturism till landsbygden, vilket ligger i god ton med 

Solanderleden.  

 

 

LPR §246 Täckningskollen 

Ulf Gustafsson berättar om projektet täckningskollen som pågått under 

sommaren. Sopbilarna har under sommaren åkt omkring i kommunen med en 

väska med olika mobiler för att se vilken täckning som finns i kommunen. Även 

skärgårdsbåten har åkt runt och mätt fram till bryggorna till utflyktsöarna. 

Mätning kommer även att göras under vintern för att se om det finns skillnader 

beroende på årstid.  

Vi har fått all data så att vi kan lägga ut informationen på kommunens karttjänst.  

 

Mer information finns på www.tackningskollen.se  

 

 

LPR §247 Fördjupad Översiktsplan 

Maria informerar om var vi är i processen. Just nu bearbetning av dialogmaterial 

för att godkännande av samrådshandling i slutet av oktober.  

 

Landsbygdscentra är en riktning på den kommunala servicen och vilket omland 

den ska serva.  

http://www.tackningskollen.se/


PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  3 

 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2017-09-26 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Viktigt att handlingen beskriver hur de kan vara ett centrum, inte hur de kan 

utvecklas till bara byarna i sig. Det är även viktigt att byarna känner igen sig i 

handlingen, för att kunna beskriva verkligheten.  

Vilken slags service ska vi ha i de olika landsbygdscentran? Vilken roll spelar de 

för byarna runt omkring, vilken service ska finnas, ska alla LBC se likadana ut, 

ha samma service. Frågor vi förväntar oss svar på i samrådshandlingen.  

Nästa möte kommer att vara under tid för samråd. Till det mötet ska vi granska 

handlingen för att kunna skriva ett yttrande.  

Diskussionen fortsätter. 

 

 

LPR §248 Information från Nämnder/Organisationer 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Pågår ett arbete om byggnationer på åkermark. 

Vattenskyddsområde, arbetet pågår.   

Dagvattenhantering, arbete pågår för att förhindra översvämningar 

Verksamhetsområdena för kommunalt VA kommer att utvidgas eftersom att det 

byggs mycket. Förfrågningar från bl. a. Långnäs,  

Byggnationer: Byggs mycket inne i stan just nu. När vi har diskussioner om 10% 

regeln börjar det ge effekten nu genom bygglov för fem parhus i Lillpite, samt 

Norrfjärden och i Hortlax.  

Upphandling av kollektivtrafik pågår, löper ut vid årsskiftet.  

I princip slut industritomter i kommunen, efterfrågas framförallt på Haraholmen. 

Finns flera stora aktörer som vill ut dit.  

Övertagandet av Grans går mycket bra. Samordningen med Strömbacka fungerar 

bra.  

Belysningsplan är på gång. 

Vindkraftverken i Markbygden är igång. 

 

 

Kommunstyrelsen: 

Har tagit upp frågor som byapeng, kulturmiljö, taxor från PiteEnergi. 

Bidrag till enskilda vägar, ärendet har återremitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden för utredning.  

 

LRF 

Att arbete gagnar att utveckla landsbygden och företaganden. Lokalt är det en 

roadtrip till olika lantföretag inplanerat under dagen.  

Vattenskyddsområdet, kommunen har anlitat en ny konsult som LRF ska ha 
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dialog kring detta. Viktigt att det kommer till, samtidigt som det måste vara rätt 

beskrivit.  

 

Byaforum 

Ny ansökan för att ta fram egna utvecklingsplaner samt ta sikte på aktiviteter på 

Piteå 400 år. Infjärden håller på att samlas för att träffas för ett gemensamt möte 

för att ta upp samverkan. 

Södra delarna, finns ingen naturlig mötesplats för dessa byar.  

Byggs i byarna. 

Kalender för evenemang i landsbygden, glöm inte att gå in och titta på den.  

 

Byamännen 

Möte med kommunen under hösten där man diskuterade bland annat byggande 

på åkermark.  

 

Kultur, Park, Fritid 

Piteå 400 år, kommer att jobba med föreningar inom detta.  

Träffat Luleå kommun ang drift av Solanderleden.  

Gemensamma anläggningar på landsbygden, har inte så lätt att få 

jordbruksverkets medel som de hade trott att de skulle få. Försöker nu hitta andra 

lösningar.  

Trygga skolvägar, gång- och cykelvägar, jobbar med föreningar kring detta.  

Bidragsöversyn. 

Öppet hus på fredagar där föreningar inte har någon verksamhet. Syftet är att 

ledarna ska kunna växa i sin ledarroll, samt få ungdomar till att göra någonting. 

Välbesökta av nyanlända. Sporthallsmötesplatser har däremot inte fungerat lika 

bra och man behöver hjälp av föreningar. 

 

 

LPR §249 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

Nästa möte är i december.  

 


