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Landsbygdspolitiska rådet 
 

Plats och tid Blåsmark EFS 
 
 
Beslutande  Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 
   Massoud Sari-Aslani, Barn- och utbildningsnämnden  

 Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 
   Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden      
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  
  Nina Olovsson, LRF 
  Thomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 
  Cristian Bergvall Socialnämnden 
   
   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 
Gunnel Fjällström, Blåsmarks hembygdsförening 
Lena Eriksson, Blåsmarks hembygdsförening 

     
         
 
 
Utses att justera  Nina Olovsson, LRF 

 
 

Paragrafer §§ 10-17 
 
 
 

Sekreterare Maria Öberg 
 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 
 
 

Justerande      Nina Olovsson (LRF) 
 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-13 

2  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
§10 
Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§11 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§12 
Val av justerare  
Nina Olovsson väljs till justerare 
 
§13 
Tema Blåsmark 
Gunnel Fjällström, Blåsmarks Hembygdsföreningen, berättar om byn samt om det arbete de 
har utövat under de senaste åren.  
I byn bor drygt 500 personer och det finns ett rikt och välfungerande föreningsliv. Gunnel 
berättar hur det finns evenemang i byn under hela året. Barn och unga prioriteras i det mesta 
som Hembygdsföreningen gör.  
 
 
§14 
Årets By 
LPR väljer att utse Blåsmark till årets by 2022.  
 
 
§15 
Ändring e-tjänst Byapeng 
Maria fick i uppdrag att se över hur e-tjänsten till Byapengen kan ändras för att få in hur 
mycket pengar varje förening söker. Förslag är att göra fyra nya rutor att kryssa i, dels vad 
föreningen söker för (tre kategorier) och dels hur mycket de uppskattar att det kostar: 
 Gemensam aktivitetspeng (gemensam aktivitet som inkluderar bybor, aktiviteter för 

barn och unga prioriteras) 
 Driftskostnad (kostnader för enklare åtgärder för att bibehålla standard på 

byggnad/samlingsplats, exv målarfärg, bänkar vid badplats)  
 Inköp (kostnader för enklare investeringar för att bibehålla standard på mötesplats exv 

kaffekoppar, möbler)  
 Uppskattad kostnad  
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§16 
Runda från organisationer och förvaltningar 
 
Byaforum:  
Byaforum har haft årsmöte för att diskutera bland annat stadgeändringar för att utvidga syfte 
och mål och byaforums verksamhet. Detta för att försöka fånga in fler folk och en större 
gemenskap in i Byaforum. Ska ha ett extra årsmöte under hösten för att göra stadgeändringar.  
Byakortet fortsätter ett år till men tar bort tävlingsmomentet. Dags för ”Det finns i att göra i 
Pitebygden”-pärmen.  
Facebookgruppen Piteå Landsbygdsforum fungerar bra i marknadsföringssyfte, men däremot 
fungerar inte landsbygdsdiskussionen lika bra som det var tänkt.   
 
LRF:  
Det har varit en tung säsong för lantbrukarna med stigande priser. Ett nationellt krispaket har 
diskuterats.  
Nina har blivit kontaktad av Moderaterna för paneldebatt angående lokal mat, hon uppmanar 
politiker att kontakta LRF för diskussioner. Har haft möte med kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning om byggande på åkermark, LRF hoppas på fortsatta diskussioner. 
Konstgödsel har blivit jättedyrt, hur kan man i framtiden bygga för att ta reda naturligt gödsel.    
 
Fastighets- och Servicenämnden:  
Idag serveras 14 000 måltider per dag, stora kostnadsökningar per portion, diskussioner sker på 
hur man ska agera kring detta. Ökad dialog med Utbildningsförvaltningen och skolungdomar 
för att se vilken mat som önskas och inte önskas. Jobbar mycket för att få ner svinn. Har börjat 
med matlådor på prov att få ner matsvinnet, positivt resultat. Har satsat mer på lokalproducerat 
exv köttfärs.  
Fastighets- och Servicenämnden har 100 akuta skadeprojekt på fastigheter, det tillkommer hela 
tiden nya. Översyn av kommunens fastigheter.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden: Dialogmöte i Långträsk till helgen för att prata om utvecklingen 
i Markbygden.   
Länsstyrelsen har kommit med ett första svar om vattenskyddsområdet.  
Ny karta på hemsidan för att visa hur planen med nya bostäder i hela kommunen är planerad.  
GC-planen följs, årets stora projekt är i Öjebyn samt i Rosvik, Svensbyn och Hortlax. 
Trafikverket kommer att förbättra mellan Svensbyn och Blåsmark under sommaren.  
Rekordmycket bygglov kommer in.   
FÖP Öjebyn pågår och har just haft dialogmöten.   
Positivt planbesked för en ny verksamhet i Rosvik.  
 
Kommunstyrelsen: Program för Glesbygdsutveckling på gång.  
Fått information om att Enercon söker nytt miljötillstånd för att bygga högre verk.  
 
Markbygden: De bygdemedel som vindkraften ger är på drygt 2 miljoner för i år och de 
räknar med mer medel framöver. Man ser även i området att huspriserna blir högre.  
 
Barn- och Utbildningsnämnden: Många projekt på gång, exv Christinaprojektet, 
Solanderprojektet. Ett Piteförslag där körkort ska erbjudas till vårdelever har kommit in. BUN 
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meddelar att då måste alla elever bli erbjudna det och det blir för dyrt. Beslut har tagits att det 
ska lyftas till Kommunstyrelsen då det skulle vara bra för att få fler att jobba inom vården. 
Grahns går bra och har ett bra samarbete med Strömbackaskolan.  
Fortfarande stor sjukfrånvaro bland personal.  
 
Socialnämnden: Håller på att se över var nästa gruppbostad ska byggas.  
 
 

§ 17 
Övriga frågor 
 
Det händer saker i byarna som det inte informeras så bra om. Viktigt att det informeras om vad 
det är som händer ute i byarna.  
 
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  

 


