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Landsbygdspolitiska rådet 

 

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

 
 

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  
  Berit Bergstedt, Kultur- och fritidsnämnden 
  Josefin Lundberg, LRF 
  Thomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 
   
   

 
 

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

  
     
     
     
 
 
Utses att justera  Thomas Eklund (Samhällsbyggnadsnämnden) 

 
 

Paragrafer §§ 10-15 
 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Thomas Eklund (Samhällsbyggnadsnämnden) 

 

 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§10  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§11 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§12 

Val av justerare  
Tomas Eklund väljs till justerare 
 

§13 

Tema Besöksnäring 
Solanderleden: 
Britt-Louise berättar att Solanderleden som projekt är avslutat. Drift, underhåll och fortsatt 

utveckling sker av föreningen Solanderleden. Föreningen är representerade av privat, ideell och 
offentliga från både Piteå och Luleå. Driver idag projekt med företagarna för att få igång 
produktpaketering. Det har varit mycket besök under 2020 och man förväntar sig mycket under 

2021.  
UTLINK – Utvecklingsplan för ledsystem i Norrbotten. Ett ledsystem för att knyta ihop 

Norrbottens leder. Potentiella och befintliga leder för vandring med landsbygdsutveckling i 
fokus har kartlagts i ett processarbete med byaföreningar, turistföretag, samt kommunerna i 
kustområdet där Piteå kommun varit huvudman. Utvecklingsplan är gjord och instruktionsfilm 

framtagen för hur man kan jobba med ledutveckling och vad man kan jobba med.  
Hemsida: www.cantry.se/utlink   

 
Samverkan besöksnäring i Piteälvdal; Britt-Louise är projektledare och träffar företagare för 
att se hur de kan bygga ett koncept för Piteälvdal och öka attraktionskraften. Påverkan av 

coronapandemin. Ett tjugotal företagare är med i projektet.  
 

Campingåret 2020: 
Åsa berättar att man från camping norr visar på tråkiga siffror för camping under 2020, det är 
många campingar som har stora förluster. Inför 2021 är det mer förfrågningar. 

Sikfors brukar generellt ha många konferenser, men under våren 2020 avbokades allt. Sikfors 
har kunnat renovera under hela hösten och vintern. Sikfors ställde om och har haft mycket 

beställningar av matlådor. Svårt att planera när det är tighta restriktioner. Vinnarkonceptet har 
varit att tänka utanför boxen och ställa om.  
 

Information från Näringslivsavdelningen: 
Maria berättar om de insatser som kommunen har gjort under pandemiåret. Det har varit hårt 

tryck på företagsakuten under året som gått. Inför sommaren 2021 håller 
Näringslivavdelningen företagsdialoger med besöksnäringen. Mycket av förra årets insatser 
blir även av i år.  

Anders berättar om högt tryck på etableringsfrågor i Norr- och Västerbotten just nu. Det finns 
en positiv bild på befolkningsökning.  

 

http://www.cantry.se/utlink
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Coronaeffekten på de olika organisationerna: 
Byaforum: Många aktiviteter som byarna har fått ställa in. Styrelsen för byaforum har träffats 
och planerat för nya strategier. Detta har tagit tid och nya möten kommer att ske till hösten och 

kommer infatta byarna och höra hur de vill arbeta. Pärmen är planerad och en ny by har 
kommit med information medan åtta föreningar har avsagt sig.  

 
LRF: De flesta jobbar på som vanligt, det har inte varit några större problem med tanke på 
exempelvis inköp av maskiner och maskindelar. Att handla lokalproducerat har fått ett 

uppsving under senaste året.  
 

 
”Byarally”:  
Det jobbas vidare med detta evenemang som kommer att heta: BYAkortet – Upptäck Piteås 

Landsbygd. Vi har haft kontakt med företag och föreningar på Piteås landsbygd för att se om vi 
tänker rätt och det var ett uppskattat initiativ. Det kommer att finnas en facebooksida där 

evenemang läggs ut samt ett kort för de som vill tävla. Kommer att pågå 1/6-30/9 och faller det 
väl ut så blir det även en vinterperiod.  
 

 

§14 

Runda från organisationer och förvaltningar 
LRF: Har haft bra möte med kommunen om hur vi ska kunna få in mer lokal mat i kommunens 
måltidsservice.  
Har lämnat in ett yttrande för vattendirektiv där man tycker att samrådet borde ha varit bättre 

förankrat i landsbygden.  
 

Fastighets- och Servicenämnden: Har fått högre tryck på städenheten då kommunen har fått 
utöka sina städningar. Måltidsservice har också fått lite svårare att planera då många är sjuka 
och att klasser stänger ner från en dag till en annan.  

Piteå Hamn märker av viss minskning i hamnen då delar av vindkraftprojektet har minskat.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Har byggts mycket i Piteås landsbygd senaste året, allt 
pekar på fler bygglov under 2020. (Karta bifogat) 
Efterfråga på industritomter ökar. 

Utbyggnad av VA är av stor vikt. Utbyggnader diskuteras runt Infjärdenområdet  
Dricksvattensutredning pågår. 

Träff med landsbygdsbutiker där kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och projektet 
DigiBy informerade om vilka stöd och bidrag som gick att söka samt hur affärer kan 
digitaliseras.  

På grund av nya miljödirektiv riskerar byamackar att försvinna. Viktigt att få behålla den 
service som vi har i kommunen.  

Hastighetsplan pågår i hela kommunen.  
 
F.K. Förslag till vattenskyddsområdet ligger idag på länsstyrelsens bord.  

 
Kultur, Park och fritid: Några lekparker ska rustas under sommaren, Norrfjärden samt 
Öjebyn under 2021. En ny entreprenör till skärgården. Svårt att planera långsiktigt för 

föreningar, förvaltningen har nära kontakt med föreningslivet, med Norrbottens förbunden och 
andra kommuner.  
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Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med 
jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. 
Regeringen har beslutat att bevilja riktat statsbidrag till kommunerna för detta ändamål. 

Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. 

Piteå Kommun kommer att rekvirera det belopp som avsetts för ändamålet  
 
Markbygden: Vill starta ett projekt tillsammans i samband med Lillpiteälven projektet.  

 

Kommunstyrelsen: Beslut har tagits om Byapeng, Jävre Bunäsand och Garveriet i Sjulnäs. 

Regelverket har ändrats lite och Utvecklingspeng har blivit en Närområdespeng och gäller inte 
bara landsbygd utan även stadsbygd.  
Ny väg mellan Norrfjärden och Öjebyn.  

Med hjälp av Pitepanelen har man gjort en boendeenkät som visar att drygt hälften av 
deltagarna vill flytta till landsbygd. 

 
Bredband: Det nationella målet för 2020 är 95% ska ha tillgång till snabbt bredband. Piteå 
ligger bra till, vi är tillsammans med Luleå bäst i Norrbotten och klarar målet.  

 
Lillpite kraft: Processen pågår i mark- och miljödomstolen för att få rivningstillstånd. För att 

kunna få bra med bidrag har man dragit in en ansökan i samförstånd med alla parter.  
 
 

Barn- och Utbildningsnämnden: Har varit stor smittsmidring i förskola och skola som har 
påverkat verksamheterna. Man har lyckats bra med digitala lektioner. Svårt att kunna få 

vikarier till lektioner där lärare varit sjuka. Finns projekt att förbättra utemiljöerna i bl a Rosvik 
och Sjulnäs. I Norrfjärden har en förskola flyttat till gamla hälsocentralen, detta har frigjort ett 
hus som ska kunna bli lägenheter.  

 
 

§ 15 

Övriga frågor 
Nästkommande möten är inbokade: 
21 september kl. 8:30-12:00 

8 December kl. 8:30-12:00 
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Bilaga 1 

 


