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Landsbygdspolitiskarådet 

 

Plats och tid Vardagsrummet kl. 08:30-12:00 

 
 

Beslutande  Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

  Jessica Hjelte, Barn- och utbildningsnämnd  

  Britta Berglund, Byaforum  
  Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

 Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

  Anders Lundqvist, Kommunstyrelsen 
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

  Pär Isaksson, LRF 

  Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

  Christian Bergvall Socialnämnden 

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 
    Riitta Hovinen Kultur, Park och Fritid 

    Dan Evander Samhällsbyggnad 

    Mikael Reinholdsson Näringslivsavdelningen 
    Ulf Öhlund, Lillpite ekonomiska förening 

    Christer Borg, Älvräddarna 

 

 
Utses att justera  Britta Berglund (Byaforum) 

 

 
Paragrafer §§ 26-30 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande Britta Berglund (Byaforum) 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§26  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§27 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.  

 

§28 

Val av justerare  
Britta Berglund väljs till justerare 

 

§ 29  

Fritidsfiske som Landsbygdsutveckling 
Nuläge 

Dan Evander, kommunekolog berättar att de flesta av våra vatten har god ekologisk status. 

Finns bra förutsättningar för fisk. Det är kommunen som tillsammans med Länsstyrelsen har 

ansvaret för våra vattendrag. Idag pågår projekt i Lillpiteälven för att få fria vandringslederna 

för fisken. Små kustmynnande vattendragen är viktiga för de vårlekande arterna och 

kommunen har valt 20 vattendrag för att inventera för eventuella åtgärder.  

Riitta Hovinen på kultur, park och fritid (KPF) berättar att det finns 12 fiskevårdsföreningar 

som söker bidrag till deras verksamhet. KPF ser det som rekreation och folkhälsa. Saknas en 

sammanhållning när det gäller fiskefrågorna inom föreningarna. Medlen söks för att underlätta 

för fiskare som vill vistas i fiskeområdena. Nivå saknas för att sälja in fiske som turism. 

Mikael Reinholdsson från Näringslivsavdelningen berättar att idag finns ingen speciell turism 

för fiske. Inte heller någon speciell efterfråga gällande fiskeverksamhet.  

Det finns pengar att söka från de olika Vattenråden som finns runtom i hela Sverige, eller från 

Europeiska havs- och fiskerifonden som administreras av jordbruksverket.  

 

Framtid 

Christer Borg från Älvräddarna berättar att sportfiske i Sverige är ganska stort men att 

turismen skulle kunna vara mycket större då den ger många fördelar. Förutsättningarna för 

fisketurism är goda då det bland annat finns attraktiva fiskarter. Förutom den lokala 

marknaden finns en stor internationell marknad med tydliga målgrupper.  

Rikedomar i rinnande vatten – rimliga miljöanpassningar av svensk vattenkraft med ambitionen 

att nå målen i Vattendirektivet. I 33 utpekade prioriterade vattendrag och älvsträckor görs 

bedömningen att intäkterna från lokala användare och besökare, efter att tillräckliga 

miljöanpassande åtgärder genomförts, uppgå till ca 1,6 miljarder SEK per år. Dessa intäkter 

genereras framförallt av sportfiske men även av annan vattenbunden rekreation och 

naturaktiviteter.  

 

Hur går vi vidare med denna fråga för att utveckla landsbygden i Piteå? Det måste finnas 

intressenter/eldsjälar i byarna som kan driva frågan för att det ska kunna utvecklas. 

Kommunen stöttar dessa föreningar.  

 

Fiskevårdsallians har funnits i Piteå men finns inte idag. En fiskevårdsplan bör upprättas i 
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kommunen och en tjänsteperson med fiskekompetens skulle kunna fungera som en 

samordnare för en utveckling inom detta område.  

Många föreningar och bygder borde göra en utvecklingsplan för att få nya infallsvinklar och 

identifiera vilka framtidsutsikter man ser.  

Bör vi ha en inspirationsföreläsning och bjuda in föreningar och entreprenörer för att 

synliggöra vilka förutsättningar som finns.  

 

 

§ 30 

Övriga frågor 
Mesundsbron i Rosvik är i dåligt skick och byamännen i Rosvik vill rusta upp denna. De har 

kommit in med en projektansökan för detta där budget är på drygt 80 tkr. Projektansökan tas 

efter februari för 2020 men idag finns medel kvar från potten Landsbygdsmedel (2019 års 

budget) och skulle kunna användas för detta om LPR tycker att det är ett bra projekt. 

LPR tycker att det är ett bra projekt men att medlen ska komma från utvecklingspengen och 

vi tar upp ansökan i februari. Vi likställer som övriga utvecklingsprojekt.   

 

Samhällsbyggnad flyttar till Stadsporten som ligger mittemot Busstationen, detta kommer ske 

under januari 2020. I och med flytten kommer det även ske en omorganisation, då 

landsbygdsutvecklarens nuvarande avdelning Samhällsplanering samt Fysisk planering kommer 

att upphöra och ingå i en ny Planavdelning. Landsbygdsfrågor är från 1/1-2020 på en enhet 

som heter Bygg och Trafik där landsbygdsutveckling kommer ingå i team med 

Trafikhandläggare.  

 


