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Landsbygdspolitiska rådet 

 

Plats och tid Digitalt kl. 13:00-16:00 

 
 

Beslutande  Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

  Åsa Nilsson, Vice ordförande, Företagare 

   Massoud Sari-Aslani, Barn- och utbildningsnämnden  

Britta Berglund, Byaforum  

  Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

   Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden      

  Britt-Louise Nyman Backman, Företagare 

  Anders Lundkvist, Kommunstyrelsen  

  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

  Nina Olovsson, LRF 

  Thomas Eklund Samhällsbyggnadsnämnden 

   

   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 

Riitta Hovinen, Kultur, Park och Fritid 

 Per Lenndin, Kultur, Park och Fritid 

     

     

     

 

 

Utses att justera  Britt-Louise Nyman Backman (Företagare) 

 

 
Paragrafer §§ 1-9 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Britt-Louise Nyman Backman (Företagare) 

 
 

 

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  
Britt-Louise Nyman Backman väljs till justerare 

 

§4  

Tema Piteå 400 år 
Per Lenndin, projektledare för Piteå 400 år, berättar hur jobbet för att fira Piteå har gått till. Det 

började med uppsläpp av ljuslyktor på nyårsafton där landsbygden fick vara med i en 

fototävling där Storsund vann.  

Det kommer att bli ett digitalt evenemang den 12 maj då den officiella 400-års dagen är. 

Finns en idé att låta byarna få en flagga var för att hissa under den 12 maj. Kultur, Park och 

Fritid ställer en fråga till byarna föreningarna.  

Totalt 50 arrangemang runt om i kommunen, ca 10 i landsbygden.  

 

 

§5 

Byarally 
På det senaste LPRAU satt vi och diskuterade huruvida vi ska nominera till Årets By i år eller 

göra någonting annat. Förslag om ett ”Byarally” dök upp. Tanken är att få ut information om 

besöksanledningar på landsbygden. Vi har idag ett koncept som heter Top of Piteå som går ut 

på att besöka 10 av Piteås toppar. Kan vi ha ett liknande koncept gällande besöksanledningar i 

Piteås landsbygd. Detta skulle ge en möjlighet för byarna själva att marknadsföra sig. Vilka 

besöksanledningar under Piteå 400 år finns det! 

Syfte: Att upptäcka hela Piteå, Hemestra, att få folk att röra på sig. 

Förslag: Info går ut via Byaforum, Kultur, Park och Fritid och Näringsliv till föreningar och 

företag på landsbygden. Piteå Kommun gör en Facebooksida där byarna själva kan lägga in vad 

som finns att göra. Administrationen sköts av Piteå kommun, men byarna själva kan vara 

administratörer.  

Motivation: För att vinna priser behöver man ha besökt 10 av Piteås olika byar och utfört en 

aktivitet. Aktiviteten sker under 2 perioder.  

Marknadsföring via annonser på facebook, sommarbroschyr, evenemangskalender.  

Kostnader: Marknadsföring, tryck av kort, vinster. Medel tas från landsbygdspotten.  

 

Byarally inte rätt namn med tanke på Rallyt. Förslag från Per Lenndin att vi kan använda priser 

med Piteå 400 år tema.  

Om detta blir permanent kan vi släppa konceptet till Turistbyrån. 
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Beslut: Arbetsgrupp tas fram med Byaforum, Näringsliv, Kultur, Park, fritid samt 

Landsbygdsutvecklare. Byaforum samt Kultur, Park, Fritid meddelar Maria vilka 

representanter snarast för att hinna komma igång. 

 

§6 

Nya valdistrikt 
Kommunledningen har fått i uppdrag att göra en översyn av antalet valdistrikt inom Piteå 

kommun. Ett valdistrikt är ett geografiskt område och enligt vallagen bör ett valdistrikt omfatta 

mellan 1000-2000 röstberättigande. Ett distrikt får ligga utanför det intervallet om det finns 

särskilda skäl. Kommunfullmäktige ger ett förslag till Länsstyrelsen som beslutar. 

Målsättningen är en långsiktig hållbar lösning som gör det enkelt att rösta.  

För Piteås landsbygd är bedömningen att det finns särskilda skäl att ha valdistrikt med färre än 

1 000 röstberättigande för att undvika alltför långa avstånd till vallokalen eller alltför stora 

distrikt. I Piteås glesbygd kan ett alternativ vara att ha förtidsröstning även på valdagen.  

 

Yttrande LPR: Landsbygdspolitiska rådet tycker att förslagen verkar bra och huvudsaken är att 

demokratin säkras så att alla har möjlighet att rösta. Därför viktigt att röstmottagning i förväg 

genomförs i de orter som förlorar vallokal. Förtidsröstning även på valdagen i mindre byar som 

har långt till vallokal är ett bra förslag. Tydlig information från kommunen om att det blir nya 

vallokaler.  

 

 

§ 7 

Byapeng och Utvecklingspeng 
Vi går igenom förslag till fördelning byapeng för 2021. Förslag att till nästa år sätta in ansökt 

belopp för byapengen. Maria ser på möjligheter att sätta in det i e-tjänsten. Alla föreningar 

brukar inte skriva in vilket sökt belopp det finns, tanken med pengen är att det ska vara enkelt 

att ansöka om samt enkelt att redovisa.  

 

Garveriet i Sjulnäs: 

Föreningen Sjulnäs garveri har startat upp verksamhet kring den gamla garveribyggnaden i 

byn. Planerna finns att skapa ett museum, mötesplats, kursverksamhet med mera. 

Verksamheten är redan igång till vissa delar. För att öppna garveriet för besökare krävs en 

restaurering av byggnaden. Ansökan omfattar delar av en första etapp som innebär att kunna 

stomsäkra byggnaden och skapa förutsättningar för fortsatt restaurering av byggnadens yttre 

och inre. Arbetet är planerat att genomföras med start i augusti.  

 

Kommande etapper: 

Etapp 2: Renovering av affärsdel, kontor och skomakeri. Iordningställande för mindre 

konferensdel samt möjliggörande för café och museum.  

Etapp 3: Isolering av torkvind och tak i den "gamla" delen, vilket ger en stor samlingslokal och 

även utställningslokal. Renovering av barkintag och gesälldel (en gammal skomakarlokal som 

användes in på 70-talet). 

Gesällkammaren skulle i framtiden kunna användas som kurslokal för exempelvis trä- och 

läderarbete. 
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Sandlunds garveri ligger utmed Gamla Sjulnäsvägen i anslutning till Sundsbron vid 

Lillpiteälvens utlopp. Byagatan som förbinder Roknäs och Sjulnäs har utgjort Infjädenbyarnas 

tätort sedan förra sekelskiftet. Infjärden utgör Riksintresse för kulturmiljövården och området 

är utpekat för den  

traditionella byabebyggelsen med gårdsplatser med stora ekonomibyggnader och det öppna 

odlingslandskapet. Byggnaden berättar om den småskaliga garverinäringen i trakten. Målet 

med restaureringen är att kunna bevara byggnaden och bedriva verksamhet kopplad till 

garveriet och att den ska komma allmänheten till del och på sikt utveckla och förstärka den 

gamla centrumdelen i Roknäs-Sjulnäs. 

 

Förslag att Kommunstyrelsen beviljar bidrag under förutsättning att ägarskapet ändras så att 

föreningen tar över fastigheten och att andra medfinansiärer ger stöd. 

 

 

Utveckling av Bunässand 

Hembygdsföreningen i Jävre vill utveckla badplatsen vid Bunässand i syfte att skapa en fin 

badplats som är tillgänglig för alla.  

Genom att fräscha upp badplatsen skapas ett fint område som dels kan fungera som 

samlingsplats för bybor i alla åldrar och ökar attraktionskraften för besökare och turister. 

Åtgärderna ökar möjligheter till högre besökarantal, ökad attraktionsförmåga och bättre 

omsättning för byns företagare. Bunäsandens havsbad har fina förutsättningar att utvecklas till 

att vara ett utflyktsmål året om med sin naturligt vackra placering med hav och horisont som 

vy. 

 

Förslag att Kommunstyrelsen beviljar bidrag under förutsättning att föreningen tillsammans 

med kommunen gör upp en tidplan samt ser över kostnader.  
 

 

 

§ 8 

Runda från organisationer och förvaltningar 
Byaforum: Har hjälpt till med Piteå 400 år. Dags att lägga in information i pärmen ”Att göra i 

Piteåbygden”. 

 

Fastighets- och Servicenämnden: Avanderska gården i Lillpite ska säljas. Mer dialog med 

brukarna för att ta reda på utveckling av maträtter. Försöker få in mer lokalproducerat i köken.   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Byggs en del i Landsbygden, mest Jävre och Rosvik. I 

Sikfors har det kommit in en ansökan för att bygga ett kedjehus. Öka planberedskapen på 

kommunen, det händer mycket i regionen som vi måste ha en framförhållning på.  

 

Företag: Besöksnäringen är en näring på stark frammarsch. UTLINK är ett SpiraMare projekt 

om hur man kan peka ut ett ledsystem för 6 stycken kommuner. Projektet Samverkan 

Besöksnäring i Pite älvdal är också ett Spira Mare projekt där privata, ideella och offentliga 

aktörer tillsammans tar fram förutsättningar för vad och hur vi kan utveckla besöksnäring med 

fokus på natur och kulturturism. Projektägare är Kreativa Byar ek. förening och 

samarbetspartners är piteUnika och Solanderleden ideell förening. Medverkande är företag, 

föreningar och representanter från kommunala förvaltningar.  
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Spira Mares programperiod är nu slut men det finns en förlängningsperiod som vi hoppas 

kommunen kommer att gå in med pengar. Detta kan leda till 11 miljoner till medverkande 

kommuner att söka pengar för under två års tid.  

 

 

Kommunstyrelsen: Är inne i bokslutstider och resultatet ser bra ut för kommunen. Ny taxa för 

färdtjänst ska beslutas. Samverkansavtal med Älvsbyn när det gäller GIS-frågor.  

Gröna Näringar: Projektet kommer att förlängas då inte alla medel är förbrukade. 

Huvudområdena som ska utvecklas är: 

• Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning 

• Stärka befintliga gymnasieutbildningar/skapa nya utbildningar 

• Näringslivsutveckling 

• Marknadsföring 

  

Barn- och Utbildningsnämnden: Mycket med Covid, nu försöker man mest hålla 

undervisningen i gång samtidigt som man försöker minska smittspridningen.  

 

 

§ 9 

Övriga frågor 
Nästkommande möten är inbokade: 

7 maj kl. 8:30-12:00 

21 september kl. 8:30-12:00 

December – nytt datum kommer.  


