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Landsbygdspolitiska rådet 

 

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

 
 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

  Åsa Nilsson, Vice Ordförande, Näringsliv 
  Massoud Sari-Aslani, Barn- och utbildningsnämnden  

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 
  Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden     
  Patric Lundström, Kommunstyrelsen  
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  
  Berith Bergstedt, Kultur  
  Josefin Lundberg, LRF 
  Thomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 
   
   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 
Riitta Hovinen, Kultur, Park och Fritid 
Lena Lindström Brunnström, Jävre Utveckling AB 
Samuel Hellström, Jävre Utveckling AB 
Johanna Olsen, Jävre Utveckling AB 

 Tore Stenberg, Jävre Utveckling AB 
     
         
 
 
Utses att justera  Majvor Sjölund (Kommunstyrelsen) 

 
 

Paragrafer §§ 24-32 
 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Majvor Sjölund  (Kommunstyrelsen) 

 
 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§24  

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§25 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§26 

Val av justerare  
Majvor Sjölund väljs till justerare 
 

§27 

Presentation Patric Lundström 
Patric Lundström, nytt kommunalråd presenterar sig och sina visioner.  

 

§28 
Tema: Goda Exempel - Jävre 
Lena Lindström Brunnström projektledare Jävre Utveckling AB berättar om sitt projekt.  

 
3 mål för projektet 
1. Utvecklingsplan för byn – vad vill byn! 

Lena har gjort en enkät i projektet där barn och unga säger att det bästa med Jävre är att 
alla är trevliga och att det finns affär och skola.  

Bybornas svar på vad som behövs för att utveckla byn är fler bostäder (tomter, lägenheter, 
äldreboende) fler gc-vägar och mer fritidsaktiviteter.  
Enligt enkät är bristerna med byn kommunikationer och vägar för långsamtgående fordon.  

 
 

2. Samarbete mellan företagare i byn 
15–20 företagare har deltagit i Företagarfrukost i byn och detta har lett till minst 6 st 
affärsmässiga samarbeten.  

3. Marknadsföring och utveckla turismen i byn.  
 Ny hemsida på gång.  

 
Jävre Utveckling AB: Tore och Samuel berättar om hur bolaget bildas och visioner för byns 
utveckling.  
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§29 

Landsbygdsriksdag 
Landsbygdsriksdagen är 20–22 maj 2022 i Jönköping. Snabbt räknat kommer det att kosta ca 
11 200 kronor per person utan boende. Inget beslut tas om vi ska åka. Vi funderar på det och 

tar det lite närmare.  
 

 
 

§30 

Närområdesutveckling 
Garveriet i Sjulnäs har fått totalt 200 tkr för att renovera utsidan av byggnaden.  
Svensbyliden har fått 6 tkr för att investera i teknisk utrustning i deras konferenslokal.   

 

 
§31 

Runda från organisationer och förvaltningar 
 
Byaforum: Byakortet vintersäsong fortsätter och håller på till efter påsk. Föreningen planerar 

att ha en sammankomst och bjuda in alla byautvecklingsföreningar, LPR och 
landsbygdsföretag. De kommer bland annat att diskuteras hur Byaforum ska jobba framöver.  

Lena berättar att Rosviks Byautveckling har haft möte och fått nya ledamöter.   
 

LRF: Dialogmöten med Piteå kommun med anledning av bland annat upphandling av mat. 

Tyvärr finns det få jordbrukare som kan leverera större volymer till kommunen. Jordbrukare 
har idag en tyngre period i och med bl a höga dieselpriser. Finns ett behov av ökad 

grönsaksodling i Norrbotten.  
 

Näringsliv: Sikfors inte speciellt drabbade av pandemi. Har just firat 1 år med tankstation. En 

ny detaljplan är på gång vid campingen. Idrottsföreningen har planer på att bygga en 
multiarena.   

 

Fastighets- och Servicenämnden:. Nämnden jobbar just nu med att bygga ett äldreboende på 
Strömnäsbacken, Christinaprojektet och Strömbackaskolans tak. Måltidsservice försöker få nya 

livsmedelsupphandlingen anpassad till att lokala producenter ska kunna lämna anbud.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden: Många planbesked, bygglov, planprogram, detaljplaner. 
Stadsutveckling Öster är på gång. 20 tomter i Svensbyn utreds. Många privata markägare söker 
planbesked i kustnära landsbygd. Ökad förfrågan från externa byggherrar. 

NOD-projektet – Piteå projektledare för Piteå, Skellefteå, Luleå. Märker att det närmar sig en 
Norrbotniabana.  

 
Markbygden: Ganska lugnt med Vindkraften, enercon tar en paus under 2022. Bygdemedlen 
har varit positiv nu när elpriserna är höga. 2 intressanta projekt. Kreativa Företag/Byar – 

byggande av vandringsleder.  
Lillpite älvdal vill förbättra fisket vilket även ger möjlighet för besöksnäringen att utvecklas i 

området.   
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Kultur, Park och fritid: Startat ett projekt med kultur på äldreboende. Isbanan öppnar till 
veckan. Övertryckshallen ska stå uppe året runt. Skärgårdstrafik och turbåtstrafik ska ut på 
upphandling. Lindbäcksstadion öppnar snart.   

 
Kommunstyrelsen: Stöd till landsbygdsbutiker fördelat. Bidrag till enskilda vägar har höjts. 

Socialnämnden får större budget. KS har beslutat om 1 miljon kr i trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i Landsbygden. 
 

 
Barn- och Utbildningsnämnden: Har pratat med PIF angående att landsbygden ska vara 

matchvärd på PIFs matcher.  
 
 

 

§ 32 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. LPRAU kommer att träffas på det nya året och sätta datum för möten 2022. 
Brith tackar ledamöterna för ett gott samarbete och avslutar mötet.  


