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Landsbygdspolitiska rådet 

 

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

 
 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

  Massoud Sari-Aslani, Barn- och utbildningsnämnden  
Britta Berglund, Byaforum  

  Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 
  Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden   
  Britt-Louise Nyman Backman, Företagare 
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  
  Nina Olovsson, LRF 
  Josefin Lundberg, LRF 
  Thomas Eklund Samhällsbyggnadsnämnden 
  Cristian Bergvall, Socialtjänsten 
   

 
 

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

Mikael Ferm, Samhällsbyggnadsnämnden 
     
     
     
 
 
Utses att justera  Thomas Eklund (Samhällsbyggnadsnämnden) 

 

 
Paragrafer §§ 23-32 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Thomas Eklund (Samhällsbyggnadsnämnden) 

 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§23  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§24 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§25 

Val av justerare  
Thomas Eklund väljs till justerare 
 

§ 26  

Tema Vindkraft 
Mikael Ferm, projektledare för Vindkraft på kommunen, informerar om utvecklingen. Från 
kommunen finns en stor arbetsgrupp som jobbar med Vindkraften, det handlar om tillsyn, 

näringsliv etc. och Mikael är projektledare. Piteå sitter även med i SKR:s (Sveriges kommuner 
och regioner) referensgrupp tillsammans med fyra andra kommuner. Diskussioner där förs om 
kommuner ska få fastighetsskatten från vindkraftverken istället för att den går till staten. Det 

skulle vara mer lönsamt för kommunerna som har vindkraft. 
Just nu pågår ett arbete med att ta fram en nationell strategi för att för vindkraft med syftet att 

försöka öka produktiviteten av vindkraft fram till 2045. 
  
Bygdemedel 

År 2009 bildades fyra ekonomiska föreningar för att ta hand om bygdemedel. Föreningarna har 
själva tagit fram riktlinjer, det enda kravet på föreningarna har varit att medlen måste vara till 

gagn för allmänheten. Medel att dela ut under 2020 uppgick till drygt 300 tkr per förening. De 
förväntar sig ett belopp på drygt 1,2 miljoner kronor inom något år. Thomas informerar om att 
fram till idag har det mestadels varit föreningar som har sökt medel men att man i framtiden 

vill ha en samverkan mellan bygdeföreningarna.  
 

 

§ 27 
Förslag på nytt bidrag, områdespeng  
Kommunfullmäktige vill införa ett nytt bidrag, en så kallat närområdespeng. Bidraget ska ge 

kvarter och områden i stadsdelarna möjlighet till att utveckla sin närmiljö och kommer att 
hanteras på liknande sätt som utvecklingspengen för landsbygd.  
 

§ 28 
Belysning på landsbygden 

Brith Fäldt redovisar om vad som gäller med belysningen på landsbygd. 

• Kommunen ansvarar för belyst väg efter kommunala gator i riktlinjer för offentlig 
belysning. 

• Förslag på nedsläckningspunkter tas fram av Pite energi som skall godkännas av 
kommunen efter konsekvensanalys utförs som finns i riktlinjer för offentlig belysning 

• Kommunens plan om belysning är i samarbete med Pite energi se ovanstående punkt om 
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nedsläckning 

• Vilka områden som nedsläckning ses över under kommande år informeras 
Samhällsbyggnadsnämnden om 

• Beslut om nedsläckning ligger hos Samhällsbyggnadsnämnden efter konsekvensanalys 
utförd 

 

 

§ 29 
Skolan i Lillpite 
Skolan i Lillpite har stått tom sedan skolverksamheten avslutades i byn. Frågan är vad 

kommunen ska göra med skolor som står tomma. I Holmträsk håller skolan på att utvecklas till 
restaurang, gårdsbutik etc. Det finns ett behov av fler boendealternativ för turismen i 
landsbygden. Vi vet även att det finns ett behov av lägenheter i landsbygden och Lillpite har 

tidigare pratat om att bygga lägenheter. Det har i dagsläget inte gjorts någon dialog mellan 
kommun och boende i Lillpite om vilket behov som finns i byn. 

LPR ställer sig positiva till att en dialog förs med byborna. 
 

§ 30 

Ekonomisk redovisning 2020 
Maria redovisar ekonomin för 2020, alla medel är upparbetade: 

 

ÅRSBUDGET 

Jan 20 - Mån 13 20 

BOKFÖRT 

Jan 20 - Nov 20 

ÅTERSTÅR 

AV BUDGET 

    

Byapengar 200 200 0 

Utvecklingspengar 219 219 0 

Stöd landsbygdsbutiker 250 250 0 

Stöd kulturgårdar 100 100 0 

TOTALT 769 769 0 

 
Synpunkter från Kommunstyrelsen i och med stödet till Landsbygdsbutiker är att stödet inte får 

bli ett driftbidrag. Landsbygdsutvecklare har tillsammans med Näringslivsavdelningen fått i 
uppdrag att se hur butikerna kan utvecklas.  
Maria redovisar även EU-projektet Spira Mare som är ett samarbetsprojekt mellan Piteå, Luleå, 

Boden, Älvsbyn, Kalix och Haparanda. Piteå kommun går in med knappt 2 miljoner kronor och 
fått utväxling på drygt 6 miljoner kronor i form av projektmedel till Piteås landsbygd. Exempel 

på projekt är Solanderleden, Visit Alterdalen, Garveriet i Sjulnäs och ställplatsen i Rosvik.  
 
 

§ 31 

Runda från organisationer och förvaltningar 
Byaforum: 14 byar har anmält intresse att släppa upp lyktor på nyårsafton för att 

uppmärksamma Piteå 400 år. Händer generellt mycket i Storsund, Blåsmark och Rosvik.  
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LRF: Landsbruket har blivit klassat som samhällsnyttig näring. Dialog sker idag med 
kommunen utifrån tre viktiga punkter: 
1. Mer lokalproducerad mat på de kommunala köken. 

2. Hjälpa företag att göra rätt i myndighetsutövning 
3. Bevarandet av åkermark.  

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Aldrig förut haft så mycket planer och bygglovsärenden 

som det är idag. Idag pågår arbete med förändring av detaljplan för att bygga lägenheter i 
Norrfjärden, det är byggnader som ska konvertera och bli bostäder. 13 nya kommunala tomter 

är släppta i Jävre. Rosvik är intressant för att bygga flerfamiljshus, även Roknäs/Sjulnäs har 
haft förfrågningar. Pågår en större plan med 20-30 tomter på Fagervik. Det finns en efterfråga 
på större tomter i landsbygd samt en efterfråga på företagshotell. Ändring av plan för skolan i 

Koler.  
Trafikplats Hortlax är på gång, kan bli bra för utvecklingen av bland annat affären i Hortlax. 

373 mellan Infjärden och Bergsviken byggs en gc-väg. Samhällsbyggnadsnämnden har fått 
medel att jobba med lärande rekrytering. 
LIS på väg upp till kommunfullmäktige.   

 
Företag: UTLINK, jobbar med 6 kommuner för att utveckla turism med ledsystem. Planen 

kommer att vara klar i slutet av januari.  
Projekt kring ekoleder; företag inom Solanderleden ska kunna ekocertifiera sig och del av 
leden blir ekocertifierad.  

Ny programperiod för Leader på gång. Vi skriver en strategi tillsammans med de andra 
deltagande kommunerna.  

 
 
Kommunstyrelsen: Beviljat medel att eventuellt kunna anordna Svenska Rallyt år 2022 i 

regionen. Färdtjänsttaxan ändrad och kommer att bli mer fördelaktig för de som åker längre 
sträckor.  

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

De har fått extrabidrag riktade till äldrevården, bland annat för att kunna utöka bemanningen 
och för att utbilda fastanställda till undersköterskor. 

 
Barn- och Utbildningsnämnden: Har drabbats hårt av corona, viktigt att få ha verksamheterna 
igång.  

 
 

§ 32 

Övriga frågor 
Byamännen har idag två tomma platser i LPR, hur tillsätter vi dem. Diskussion om att ta upp 
det med byamännen och skicka ut förfrågan till dem. 

Under nästkommande år bör vi ha ett tema med fokus på Näringsliv, exempelvis Gröna 
Näringar, Turism etc.  
 

 
 


