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Landsbygdspolitiskarådet 

 

Plats och tid Grans Naturbruksskola kl. 08:30-12:00 

 
 

Beslutande  Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

   Åsa Nilsson, Vice Ordförande, Företagare  

Britta Berglund, Byaforum  

  Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

   Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden    

  Anders Lundqvist, Kommunstyrelsen 

  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

  Berith Bergstedt, Kultur, Park, Fritid 

  Nina Olovsson, LRF 

  Cristian Bergvall, Socialtjänsten 

   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 

    Riitta Hovinen Kultur, Park och Fritid 

    Ulf Martinsson, Grans 

    Beatrice Ramnerö, Grans 

    Jessica Lindberg, Grans 

     

     

 

 

Utses att justera  Lena Mikaelsson Aasa (Byaforum) 

 

 
Paragrafer §§ 15-22 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande Lena Mikaelsson Aasa (Byaforum) 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§15  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§16 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§17 

Val av justerare  
Lena Mikaelsson Aasa väljs till justerare 

 

§ 18  

Information från driftledare Grans 
Ulf Martinsson, Driftchef berättar om verksamheten på Grans.  

Två nya utbildningar på gång, naturturism och häst. Förhoppningen är att attrahera en ny 

målgrupp genom att utöka med utbildning inom naturturism. 

Entreprenörskap läses av alla elever, den nya utbildningen med naturturism läser mer 

entreprenörskap.  

 

§ 19 

Information från projektet Gröna Näringar 
Beatrice Ramnerö och Jessica Lindberg berättar om projektet Gröna Näringar 

Mjölken är motorn i Norrbottens gröna näringar, potatis kommer sen. Det finns idag en större 

efterfråga på lokalproducerad mat. Målet med projektet Gröna Näringar fram till 2025 är att 

Grans ska vara mötesplatsen i norra Sverige för de gröna näringarna och att projektet ska visa 

att det är en framtidsbransch.  

 Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning. 

 Stärka befintliga gymnasieutbildningar/skapa nya utbildningar 

 Näringslivsutveckling 

 Marknadsföring regionalt och nationellt 

 

Det har varit ett stort fokus på näringslivsutveckling och i år har det bland annat startat Pop Up 

restaurang och RekoRing för att gynna småproducenter.  

Trädgårdsnäringen i Norrbotten måste få en större fokus. Projektet jobbar med att öka både 

produktion och efterfråga.  
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§ 20 

Nästkommande möte 
Nästa möte är den 4 december. Vi har tidigare bestämt att ha tema Vindkraft men frågan har 

kommit om vi ska kunna ha ett inspirationsmöte för utvecklingsgrupper i landsbygden. LPR 

beslutar att vi ska ha tema Vindkraft då det är ett problem att träffas många till ett 

inspirationsmöte. 

 

Förslag om att ta upp frågan om belysning på landsbygd. Hur hänger kommunens plan om 

belysning med Pite Energis plan om nedsläckning? Vem bestämmer och vems uppdrag? Vi 

skulle kunna bjuda in både Pite Energi och Piteå kommun.  

 

 

§ 21 

Runda från organisationer och förvaltningar 
Byaforum: Byaforum har legat ganska stilla på grund av pandemin. Årsmötet kommer att 

skjutas upp och de ska försöka ha det digitalt. Lena berättar att Rosvik har planer på att söka 

pengar för att utveckla badplatsen. 

 

LRF: Böle har börjat odla morötter och har en lovande skörd. Över lag verkar det bli 

gynnsamma skördar.  Problemet är att fler bönder slutar än börjar, det kräver mycket kapital för 

att kunna utvecklas.  

 

Kultur & Fritid: Har haft mycket besparingsåtgärder som ska göras under kommande år. 

Lindbäcksstadion kommer att drivas till vintern, men det är inte klart än vem som ska driva 

den. Solanderleden har fått medel beviljade från nämnden.  

Föreningslivet har jobbat bra på att ställa om istället för att ställa in i corona-tider. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: GC-väg 373 mellan Bergsviken – Svensbyn är på gång.  

Ny bussupphandling med el-bussar. Bredbandsstrategin är på väg upp till kommunstyrelsen. 

Man tror på mer försäljning av tomter på Nötön, Renön.  

Nytt bostadsområde i Jävre vid Lekattheden. Planbesked för att påbörja ett nytt område i 

Norrfjärden för att få till de centrala delarna, bostäder och kontor är prioriterat.  

Klart att kunna söka bygglov via e-tjänst.  

Förbättring av GC-vägar i Norrfjärden och i Hortlax för att förbättra skolvägar.  

Många feriearbetsplatser försvann i och med pandemin, men kommunen har kunnat hålla med 

platser.  

Avsätter medel för att jobba mer med Norrbotniabanan.  

Kvarnen i Altersbruk håller på att rustas och har varit besökt av Maria och Florian.  

Pågår ett arbete för utvecklingen av Öjeby Kyrkstad.  

 

Företag: Ny bensinstation ställs upp i området kring Sikfors och man ser en stor framåtanda i 

byn. Skolan kommer att få sig en uppfräschning med nya fönster och ny fasad. En privat aktör 

har köpt ett äldre hus som de ska göra om till ett hyreshus med tre lägenheter. Campingen har 

missat 50% av sina intäkter men har å andra sidan aldrig haft så mycket förfrågningar om 

säsongsplatser.  

 

Kommunstyrelsen: LIS-handlingen är på granskning, tre områden har tagits bort efter 

samrådet. Piteå 400 år börjar närma sig. Ett nytt Näringslivsprogram är antaget och berör 

landsbygden i hög grad.   
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Fastighetsförvaltningen: Även besparingar på denna förvaltning. Städenheten kommer att 

förlängas som en egen resultatenhet. Christinaprojektet kommer bli dyrare än förväntat, men en 

ny tekniskbeskrivning krävs. Renodlingsprojektet är i princip klart.  

Piteå Hamn, fortsatt högt tryck på vindkraften.  

 

Socialtjänsten: Verksamheten har varit väldigt styrd av corona och det har varit ovanligt lugnt. 

Nytt äldreboende på gång på Strömnäsbacken.  

 

§ 22 

Övriga frågor 
Infjärden SK ska utveckla fotbollsplanerna i Sjulnäs och skulle vilja ta del av vindkraftpengar, 

men bor på fel sida av bron då den ekonomiska föreningens område hör till Roknäs. 

Fotbollsplanen skulle dock gagna ungdomar i hela området.   

 

Leader/Spira Mare, ny programperiod är på gång och LPR ställer sig positiva till kommunens 

deltagande då projekten gynnar landsbygden.  

 

 

 

 

 

 

 


