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Landsbygdspolitiska rådet 

 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, lokal Gläntan kl. 8:30-11:30 

 
 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

  Åsa Nilsson, Vice ordförande Företagare 
  Massoud Sari-Aslani, Barn- och utbildningsnämnden  

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 
  Britt-Louise Nyman, Företagare 
  Patric Lundström, Kommunstyrelsen     
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  
  Nina Olovsson, LRF 
   
   
   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 
Anders Johansson, Kultur, Park och Fritid 
Staffan Lundberg, Kommunledningsförvaltningen 

     
         
 
 

Utses att justera  Lena Mikaelsson Aasa (Byaforum) 

 

 
Paragrafer §§ 18-26 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Lena Mikaelsson Aasa (Byaforum) 
 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§18 

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§19 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§20 

Val av justerare  
Lena Mikaelsson Aasa väljs till justerare 
 

§22 

Tema Norrbotniabanan 
Staffan Lundberg, Piteå kommun, berättar om hur planer för Norrbotniabanan ser ut just nu.  
Planprogram pågår just nu för området kring Sörfjärden där ett nytt resecentrum ska vara. 

Kommunen kommer att jobba vidare på ett Tillägg för FÖP Norrfjärden för att se på hur 
Byarna i de norra kommundelarna kan växa och varför det behövs en hållplats i Norrfjärden. 
Framöver kommer landsbygdspolitiska rådet få information om bland annat Tillägget FÖP 

Norrfjärden på kommande möten.   
 

 

§23 
Omvärldsspaning efter valet 
Än så länge är ingenting klart, varken på riks- eller lokal nivå om hur   

Nya fullmäktige sammanträder i oktober och de nya nämnderna startar vid årsskiftet. Då 
kommer även nya nomineringar att ske inför de kommunala råden.  
Maria kollar upp vilka datum som gäller för organisationer och föreningar, när de ska lämna in 

förslag till deras nominerade till LPR. 
 

 

§24 
Närområdesutveckling 
Maria informerar om vilka ansökningar som har kommit in.  
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§25 

Runda från organisationer och förvaltningar 
 
Byaforum:  

Byaforum ska ha stadgeändringar för att bygga upp styrelsen på ett nytt sätt. Föreningen vill ha 
styrelsemedlemmar som är intresserade av landsbygdsfrågor snarare än att varje 
landsbygdsområde ska vara representerade. Detta för att få mer engagemang.  

Det har från Rosvik lämnats in ett medborgarförslag om handledare till fereiarbetare som fått 
avslag. Behovet finns och Byaforum kommer att jobba vidare framåt med detta.  

 
LRF:  
Skördeläget i sommar har varit bra men kostnadsläget har varit oroande. Framtidstron måste bli 

bättre, hur kan kommunen och politiken hjälpa LRF? Önskemål att ha en 
kommunaltjänsteperson som kan prata om lokalproducerat på skolor. Hur lär vi våra barn att 

odla och äta lokalt. Kan vi på så sätt få mer egenproduktion.  
 
Kommunstyrelsen:  

Budgetarbetet är påbörjat.  
Majvor har fått ett förslag från en bybo att det borde finnas en kommunal kompost där bybor 

ska kunna lämna sitt trädgårdsavfall som hämtas av PIREVA snarare än att varje privatperson 
ska åka till Bredviksberget med avfallet.  
 

Barn- och Utbildningsnämnden:  
Christinaprojektet och Solanderprojektet pågår.  

Svårt att rekrytera rektorer och lärare. Ingen större antal av flyktingar från Ukraina som har 
kommit till Piteås skolor.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden:  
VA-verksamhet – blir ett nytt verksamhetsområde i Rosvik.  

Detaljplan för Fagervik ska upp i fullmäktige. Ny detaljplan för Helgenäs i Norrfjärden är 
tagen, detaljplan säger bostäder.  
Projektet längs Öjagatan pågår och ska vara klart i slutet av oktober.  

Nya hastighetssänkningar i bland annat Rosvik och Norrfjärden. 
FÖP Öjebyn pågår.  

 
Kultur, Park Fritid: 

Nu börjar jobbet efter corona och förvaltningen ser hur pandemin har påverkat föreningslivet. 

Anders håller mest på att sätta sig in i det nya jobbet.  
 

Företagarna: 
Sikfors jobbar med ideell kraft i byn och det fungerar bra. Har en röjardag under helgen. 
Sikfors vill växa men VA-nätet är för litet. 

 
Kreativa byar ser stora möjligheter utifrån behov av både företag och föreningar som vill 
utveckla sitt arbete. Ser sig om katalysator för att stötta företag för att utvecklas.  
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§ 26 
Övriga frågor 
Lena undrar hur Rosvik kan få en vägskylt för att visa att det finns en badplats samt att vägen 

inte har ett namn. Hur går de till väga?  
Rosvik får kontakta Micael Kemi för vägskyltar.  

Maria ser hur man kan få ett namn på en väg och återkopplar.  
 
 

 
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  
 


