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Landsbygdspolitiska rådet 

 

Plats och tid Stadsporten samt via zoom 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 Park Fritid 
  Nina Olovsson, LRF 
  Thomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 
  Cristian Bergvall Socialnämnden 
   
   

 
 

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

     
         
 
 

Utses att justera  Cristian Bergvall (Socialnämnden) 

 
 

Paragrafer §§ 1 - 9 
 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Cristian Bergvall (Socialnämnden) 

 
 

 

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  
Cristian Bergvall väljs till justerare 
 

§4 

Tema Ansökningar 
Riitta och Maria berättar om vilka bidrag som går att söka från Piteå kommun och vad som är 
skillnad med dessa ansökningar. Vidare så informeras om Allmänna Arvsfonden, projektstöd 

från Länsstyrelsen samt Spira Mare 2020.  
Tomas informerar om Bygdemedel från Vindkraftsparken som fyra ekonomiska föreningar får 
ta del av.  

 
Byapengsansökan 2022: LPR godkänner förslaget till Byapeng 2022. 

Diskussion om att det borde stå en summa pengar som varje förening ska ansöka om. Maria får 
i uppgift att se på hur vi skulle kunna göra om ansökningsblanketten samt om vi ska lyfta in 
andra saker i ansökan. Förslaget kommer att lyftas på kommande LPR. 

 
Närområdesutveckling: LPR godkänner förslaget på att fördela 100 tkr till Sjulnäs Garveri för 

inkoppling av kommunalt VA samt Blåsmarks hembygdsförenings ansökan om att utveckla 
Deltat vid Sågån. Kommentar från LPR är att vid projektet i Blåsmark är det viktigt att alla 
markägare är kontaktade och avtal har upprättats.  

Dessa ärenden går vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  
 

§5 

Årets By 
LPR har pausat Årets By under två års tid men beslutar att vi ska utse Blåsmark till Årets By 
2022. Vi kommer inte att utse någon 2:a utan de pengarna kommer vi att använda för 

ytterligare marknadsföring av Byakortet 
 
 

§6 
Landsbygdsriksdag 
Landsbygdsriksdagen är 20–22 maj 2022 i Jönköping och kommer att kosta mycket. LPR 

beslutar att istället göra en miniriksdag i Piteå. Byaforum får uppdraget att se över ett upplägg.  
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§7 

Piteförslaget 
Piteförslag är en ny metod som ger pitebor delaktighet och möjlighet att bidra till Piteås och 
kommunens fortsatta utveckling. Den består av en e-tjänst som är öppen dygnet runt, året runt. 

I e-tjänsten kan du lämna förslag, söka stöd för ditt förslag och ge stöd åt andras förslag som du 
gillar. De förslag som får tillräckligt folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt beslut. 

 
 

§8 

Runda från organisationer och förvaltningar 
 
Byaforum: Byaforum har fått två förfrågningar att vara med i olika projekt.  

✓ Nordregio - forskningscentrum för regional utveckling under Nordiska ministerrådet 

vill undersöka beteenden och attityder i samband med etablering av vindkraftverk 

(parker), bland annat genom involvering av intressenter i utveckling och 

implementering av dessa. De har valt att undersöka den befintliga vindkraftparken 

Markbygden i projektet och vill att Byaforum bistår med kontakter.  

✓ Regionen har i uppdrag att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till 

internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta. Fokus ska vara 

på aktuell påverkan i medborgares vardag. Byaforum bistår med kontakter.  

Vidare kommer Lena att ersätta Marika i Spira Mares LAG grupp. Har startat med pärmen för 

sommarens aktiviteter.  

 

LRF: Svåra tider pga kostnadskris. Många bönder slutar idag pga detta.  

Ska prata markfrågor med kommunen – hur ska vi kunna bevara vår åkermark?  
 

Näringsliv: Sikfors bygger nytt hotell, pandemin har inte påverkat däcktestare. Generellt svårt 
att hitta folk inom hotell- och restaurangbranschen.  
 

Fastighets- och Servicenämnden:. Övergång från mellanmjölk till ekologisk lättmjölk. 
Biblioteket i Norrfjärden flyttar till lokal i centrum, gamla biblioteket kommer att bli 

skolverksamhet. Mer pengar går åt till tillfälliga renoveringar, behöver större budget till 
renoveringar.   
 

Samhällsbyggnadsnämnden: NOD-projektet – Piteå projektledare för Piteå, Skellefteå, Luleå. 
Märker att det närmar sig en Norrbotniabana. Ska påbörja ett planprogram för Sörfjärden. 

Stadsutveckling Öster – stort område där 400 nya bostäder planeras i en första etapp. Två nya 
hyreshus ska byggas i Rosvik.  
Kommunen tycker att Länsstyrelsen regler för jordbruksmark är otydliga. Möte med LRF.  

FÖP Öjebyn pågår, stort arbete som berör många resurser på kommunen.  
Flyktingmottagningen förbereder sig för de kommande flyktingarna från Ukraina.   

 
Kultur, Park och fritid: Förvaltningen arbetar intensivt för SM-veckan just nu. För varje SM-
mössa som säljs går 10 kr till Ukraina. 

Har intervjuat barn i Rosvik inför upprustningen av en lekpark. Näst i tur för upprustning står 
Hortlax.  
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Generellt blir driftskostnaderna dyrare för föreningar medan de kommunala bidragen inte ökar. 
Tär hårt på föreningslivet.  
 

Kommunstyrelsen: större upphandling med mer lokalproducerat är gjort.  
 

 
Barn- och Utbildningsnämnden: Har haft en tuff period med mycket sjukfrånvaro bland både 
personal och elever. Sommaröppna förskolor är beslutade.  

 
Socialnämnden: Ny chef är rekryterad. Utreder Bostad Först – vägen ur hemlöshet.  

Ser att behovet av familjehem i kommunen är stort.  
 
 

§ 9 

Övriga frågor 
Vattenskyddsområdet ligger på Länsstyrelsens bord och alla myndigheter har lämnat 

synpunkter varefter kommunen har gjort vissa uppdateringar. Aktuella handlingar finns på 
hemsidan: www.pitea.se/vattenskydd 
Länsstyrelsen ska gå ut till alla sakägare för att ta in eventuella yttranden. Därefter kan 

kommunen behöva eventuellt bemöta dessa. Länsstyrelsen bedömer att beslut kan tas innan 
sommaren 2022.   

 
Viktigt att kontakta Regionen om vardagen påverkas av dålig täckning. 
 

Kommande möten: 
Förslag till datum samt teman på kommande möten.  

• 15/3 – Helhetssyn på ansökningar 

• 13/5 – Årets By 

• 20/9 – Omvärldsspaning efter valet  

• 6/12 – Goda Exempel – nytt datum  
 

http://www.pitea.se/vattenskydd

