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Landsbygdspolitiska rådet 

 

Plats och tid Digitalt via zoom 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     
  Anders Lundkvist, Kommunstyrelsen  
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  
  Thomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 
   
   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 
Riitta Hovinen, Kultur, Park och Fritid 
Helén Eriksson, Samhällsbyggnad 
Nicklas Larsson, Näringslivsavdelningen 

  
     
     
     
 
 
Utses att justera  Lena Mikaelsson Aasa (Byaforum) 

 

 
Paragrafer §§ 16-23 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Lena Mikaelsson Aasa (Byaforum) 
 

 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§16  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§17 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§18 

Val av justerare  
Lena Mikaelsson Aasa väljs till justerare 
 

§19 

Tema Näringsliv 
Helén Eriksson, enhetschef planeringsavdelningen samt Nicklas Larsson, näringslivschef, är 
inbjudna för att berätta om kommunens jobb samt hur läget ser ut i dagsläget med Näringslivet 

i Piteå.  
 
Kommunen har ett etableringsråd där Planeringsavdelningen tillsammans med 

Näringslivsavdelningen träffar potentiella företagare som vill etablera sig i Piteå. Under senaste 
tiden har dessa möten blivit fler om man ser en trend i att fler företag vill utöka sin verksamhet 

eller etablera sig i Piteå.  
 
Helén visar var kommunens utpekade verksamhetsområden finns i dag. Två stycken är idag 

fulla, Hortlax och Öhn i Öjebyn.  
 

Vidare berättar Nicklas om att det idag är ett stort tryck på etableringar vilket medför ett ökat 
tryck på bostäder och kompetensförsörjning. Fler bostadsområden kräver bland annat bättre 
infrastruktur, och ökad kommunalservice 

 
Kommunens uppgift är att möjliggöra etableringar och bostadsbyggande.  

 

§20 
Byakortet 
Lena berättar om Byakortet som just har avslutat sin första period. Det har varit uppskattat och 

facebooksidan har haft en stor spridning. De kostnader som vi har haft är främst till 
annonsering på facebook. Ny period börjar 1 oktober och avslutas 24 april.  
 

 

§21 

Närområdespeng 
Ansökningar ska vara inne till den sista september men hittills har inga ansökningar kommit in. 
Garveriet i Sjulnäs har pratat om att komma in med en ansökan. Lena säger att Rosvik har tänkt 
komma in med en ansökan till en ny hemsida.  
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§22 

Runda från organisationer och förvaltningar 
 
Byaforum: Har haft ett planeringsmöte där ny struktur på föreningen har diskuterats för att 

kunna nå ut bättre till byar. Funderar på att söka pengar från SpiraMare. 
 

Fastighets- och Servicenämnden: De två stora projekten som är på förvaltningen är 
Christinaprojektet samt Strömnäsbacken. På Strömnäsbacken har ny förskola just invigts och 
ett äldreboende är på gång att byggas.  

 

Piteå hamn:  Nya investeringar på gång vid kajen för att kunna klara större projekt.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Stort tryck idag på Planeringsavdelningen då bland annat 
marketableringsförfrågningar har ökat. Trafikenheten håller på med en hastighetsöversyn i hela 

kommunen. Diskussioner förs med Trafikverket angående den parallella vägen som ska gå 
mellan Norrfjärden och Öjebyn.  

Ny dricksvattenstrategi tillsammans med PIREVA.   
 
Kultur, Park och fritid: Pandemin har visat på hur viktiga kommunens fritidsanläggningar är. 

Under sommaren har vi sett en dragningskraft till fritidsanläggningar. Bra jobbat från alla 
ideella krafter. 

Tillsammans med föreningslivet i de norra delarna ser man hur en konstgräsplan ska kunna 
anläggas.   
 

Kommunstyrelsen: Stort tryck från Näringslivet som vill etablera sig eller expandera.  
 

 
Barn- och Utbildningsnämnden: Strömnäsbackens förskola invigd. Skolan börjar återgå till 
normalläge.  

 
 

§ 23 

Övriga frågor 
Lena berättar att badplatsen i Rosvik har varit väldigt välbesökt under sommaren. Många 
husbilar har hittat dit och det finns funderingar på en ställplats. 

 
Nästa möte är 8 december och vi hoppas på att kunna träffa fysiskt i Jävre.  

 


