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Landsbygdspolitiskarådet 

 

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

 
 

Beslutande  Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

   Britta Berglund, Byaforum  

  Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

   Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

  Britt-Louise Nyman Backman, Företagare 

  Anders Lundqvist, Kommunstyrelsen 

  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

  Nina Olovsson, LRF 

  Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 

    Riitta Hovinen Kultur, Park och Fritid 

    Erling W Stenmark, Rosvik Byautvecklingsförening 

    Inga-Maj Larsson, Rosvik Byautvecklingsförening 

    Pål Nybom, Rosvik Byautvecklingsförening 

    Ulf Grahn, Rosvik Byautvecklingsförening 

     

 

 

Utses att justera  Majvor Sjölund (Kommunstyrelsen) 

 

 
Paragrafer §§ 1-14 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande Majvor Sjölund (Kommunstyrelsen) 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§1  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§2 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§3 

Val av justerare  
Majvor Sjölund väljs till justerare 

 

§ 4  

Nominering till representant från Näringslivet samt ny Vice 

Ordförande 
Caroline Trapp, Pär Isaksson och Gunnar Hannu har avsagt sig sina platser i 

Landsbygdspolitiska rådet. Nina Olovsson har tidigare varit ersättare för Pär, men går nu in 

som ordinarie i både LPR samt LPRAU. Vi kommer att ha möte med byamännen under våren 

och ny ledamot då kommer att tillfrågas. Enligt reglemente ska viceordförande utses bland 

företrädarna för intresseorganisationerna. Lena och Nina, som sitter i arbetsutskottet har därför 

fått i uppgift att vara sammankallande i denna fråga. Frågan har gått till Åsa Nilsson, bl a från 

Sikfors camping, som har tackat ja till att gå in som ledamot och representera företagare på 

landsbygden samt vara Vice Ordförande.  

 

 

§ 5 

Förslag till fördelning Byapeng 
Maria visar förslag till fördelning av byapeng. Förslag på att vi till nästa år redovisar vad och 

vilket belopp föreningarna söker och sedan vad de får för.  

 

 

§ 6 

Inkomna ansökningar Utvecklingspeng 
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 70 tkr.  

De vill även rusta plasten kring det gamla Kvarnområdet med bland annat bord och sittbänkar 

samt gallring, ett projekt på knappt 40 tkr. 

Båda projekten är bra och följer FÖP Rosvik. Landsbygdspolitiska rådet ställer sig bakom 

förslagen.  

 

§ 7 

Landsbygdsriksdag 8-10 maj 
Landsbygdsriksdagen är i år i Jönköping. LPR kan finansiera två platser dit.  

Uppdaterat: Konferensen ställs in och kommer att vara under april 2021 istället.  
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§ 8 

Utbildning Mänskliga Rättigheter 
Piteå kommun vill bli en MR kommun inför 2021. Kommunledningsförvaltningen erbjuder alla 

råd i kommunen en utbildning som tar mellan 1-1,5 timma.  

Beslut tas att vi inte kommer att välja detta erbjudande av utbildning. 

 

 

§ 9 

Rosvik berättar om deras utvecklingsjobb 
Rosvik Byautvecklingsförening berättar om arbetet med byns utveckling.  

De har haft ett områdesmöte där de har delat in arbetet i fyra olika områden där byborna är 

välkomna att delta. 

- Natur & miljö: jobbar med projekten Å-rummet, Centrum, Roseniusparken, samt 

utvecklingen av Hamnområdet.  

- Skola, sport & fritid: Barn och ungas delaktighet i byns utveckling, multiarena 

- Bo & byggande: Flerfamiljshus i centralt läge.  

- Trafik: Huvudled genom byn, gc-vägar, tillgängliga busshållplatser 

 

 

§ 10 

Statusuppdatering byarna 
Uppdatering Landsbygdscentra: 

Rosvik; utöver det Rosviks Byaförening just har berättat så kommer bland annat E4 korsningen 

ses över under 2021.  

Norrfjärden; två områdesmöten har varit under 2019, Lena har fått en inbjudan till ett möte nu 

under våren. GC-väg mellan Norrfjärden – Öjebyn är ute på remiss. 

Roknäs/Sjulnäs; Har fått pengar från Spira Mare där de ska se över Garveriet och dokumentera 

deras historia.  

Hortlax; E4 utfarten kommer att byggas under 2021-22. GC-vägarna ses över under 2021. 

Jävre; 15 nya kommunala tomter kommer att släppas under 2021. 

Lillpite älvdal har gjort en utvecklingsplan med olika arbetsuppgifter.  

Åselet och Rosfors är byar som under de senaste två åren har börjat arbeta för sin utveckling.  

Blåsmark, mycket aktiviteter i byn just nu.  

Långnäs har många satsningar på ungdomar och barnfamiljer.  

 

§ 11 

LIS 
Handlingen Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen är nu ute på samråd fram till den 1 maj. 

Totalt 29 antal LIS-områden som är fördelade över hela kommunen. En bra blandning mellan 

bostäder och verksamheter. Ett öppet samråd är inplanerat till den 30 mars kl 13-19 på 

stadsporten.  
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§ 12 

Årets By 
LPR kommer att ställa in Årets by under 2020 på grund av pågående pandemi och återkommer 

med utnämningen 2021.  

 

 

 

§ 13 

Runda från organisationer och förvaltningar 
Byaforum: Årsmöte är på gång nu i vår. Alla områden är inte representerade. De ska ha en 

planeringsdag för att se hur de kan utveckla föreningen.  

LRF: De har haft en regional årsstämma. Lokalt jobbar de för upphandling för lokala varor till 

kommunen.  

PiteUnika: Frågan om vilken roll småföretagare ska ha när vi har Visit Piteå.  

Kultur & Fritid: Vintern som har varit har krävt nya krav på föreningarna. Jobbar mycket 

efter Pitemodellen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Har nyligen haft ett dialogmöte med Trafikverket. Osäkert 

på hur det kommer att se ut för feriearbetare under sommaren pga corona.  

Planprogram för Haraholmen är startat.  

Markbygden: Bilar kör snabbt förbi i Lillpite, säkrare vägar för oskyddade trafikanter behövs. 

Dialog förs med Pite Energi för hur de ska kunna lösa frågan om bredband. Det är på gång ett 

tillfälligt modulsamhälle på fotbollsplanerna i Koler, ca 130 platser som ska vara i gång under 

4 år.  

Kommunstyrelsen: Just nu är det mycket möten om coronaviruset, fokus ligger på 

äldreboendena. Piteå kommuns medborgarundersökning har presenterats och det är en ökad 

skillnad i nöjdhet mellan exv stad och landsbygd.  

Fastighetsförvaltningen: Har haft möte med Socialförvaltningen och Barn och 

utbildningsnämnden för nya riktlinjer gällande kosten nu när vi har corona. 

Renodlingsprojektet är klart.  

 

§ 14 

Övriga frågor/Nästa möte 
Inga övriga frågor. 

 

Nästkommande möten är:  

26 maj – Inställt 

2 oktober – Gröna Näringar 

4 december – Vindkraft  

 

 

 

 

 

 


