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Landsbygdspolitiska rådet 

 

Plats och tid Sikfors kl. 8:30-12:00 

 
 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

  Åsa Nilsson, Vice ordförande Företagare 
  Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 
  Per Lönnberg, Fastighets – och servicenämnden 
  Britt-Louise Nyman, Företagare 
  Patric Lundström, Kommunstyrelsen     
  Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  
  Nina Olovsson, LRF 
  Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 
   
   
   

 
 

Övriga deltagare  Maria Öberg, Sekreterare, Samhällsbyggnad 
Fredrik Blom, Samhällsbyggnad 

     
         
 
 

Utses att justera  Per Lönnberg, (Fastighets- och Servicenämnden) 

 

 
Paragrafer §§ 27- 34 

 

 

 

Sekreterare Maria Öberg 

 
 

Ordförande Brith Fäldt (Kommunstyrelsen) 

 
 

Justerande      Per Lönnberg (Fastighets- och servicenämnden) 
 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§27 

Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

§28 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.   

 

§29 

Val av justerare  
Per Lönnberg väljs till justerare 
 

§30 

Nya norrbottningar – vad är byarnas roll? 
Fredrik Blom Piteå kommun berättar om verksamheten Inflyttarservice som är ett projekt för 
att hjälpa nyinflyttade pitebor.  

Många som kommer till Piteå vill bo på landsbygden, hur kan vi hjälpa nyinflyttade att komma 
in i gemenskapen?  
Just nu jobbar inflyttarservice med konceptet – Pitepolare, detta för att hjälpa nyinflyttade att 

bli pitebo.  
Obebodda hus på landsbygden, intressant att göra en inventering. Många av husen är billiga 

och köps av de som bara nyttjar husen några veckor per år.  
Råneälvdal har haft ett lyckat projekt med ödehusinventering, bra förebild.  
2023 seminarie tillsammans med rekryteringsföretag där de berättar om Piteå och vad vi kan 

erbjuda, då måste företagen vara på hugget. Piteå kommer att delta i kampanje ”Flytta till 
Norrland”. 

Viktigt att vi börjar acceptera engelska som språk på arbetsplatser.  
Hur ser behovet av arbetskraft finns det i dag? Vilken typ av företag är det som har mest behov 
av arbetskraft? Fredrik menar att det är inom de flesta branscherna.  

www.flyttatillpitea.se  
 

 

§31 
Tema Goda exempel - Sikfors 
Åsa berättar om vad som är på gång i Sikfors.  

Stenvalls fortsätter utveckla och sätter nu in en ny systemlinje vilket gör att hotellet är helt 
fullt. Satsar 400 miljoner år 2023 på en ny såglinje, det behövs fler anställda.  
Håller på att rita ett nytt hotell för att kunna täcka upp den nya satsningen.  

Byahänget är en ny och populär plats i byn. Saknar verksamhet för barn och unga.  
Aktivt föreningsliv, dock inte så många föreningar. Finns idag både herr- och damlag i fotboll.  

Nyinflyttare i byn de senaste åren har ofta ingen tidigare anknytning till byn.  
 
 

 
 

 

http://www.flyttatillpitea.se/
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§32 

Runda från organisationer och förvaltningar 
 
Företagarna: 

Kreativa byar har fyra projekt i gång och ytterligare tre som är i uppstartande för att ta tillvara 
på det som finns i området. Vill jobba med en modell för att jobba fram ett regionalt lednärverk 

för den stora sammanhållningen av alla leder.  
 
LRF:  

Vill att kommunen ska stöta jordbruket mer. Handlar om bland annat om bibehålla 
jordbruksmark. Det spelar roll att kommunen själva köper lokalproducerad mat. 

Vi behöver få fler folk som lever som lantbrukare.  
 
Byaforum:  

Ett nyhetsbrev är på väg ut. Stadgeändringarna är inte gjorda ännu, möte blir i januari för att 
kunna beslutas på årsmötet i april.   

 
Ekonomiska föreningar för bygdemedel från vindkraft:  
Frågan har kommit upp om dessa borde vara representerade i LPR? 

Kräver en ändring av reglemente. Problemet är att inte alla kan vara med i föreningen.  
 

Kommunstyrelsen:  
Olika bidrag till Landsbygd har behandlats i KS.  
Budget och VEP har antagits.  

Två tomtköer har slagits ihop, detta för att det idag inte görs skillnad på fritidshustomter och 
villatomter.  

2029 kommer Piteå kommuns alla fordon vara på el, laddinfrastrukturen måste ses över. Tunga 
fordon har ingen ellösning idag.  
Har idag fem vindkraftsförfrågningar utöver markbygden.  

Namnunderskrifter för en folkomröstning av sträckning av Norrbotniabanan är inlämnad, dock 
för få namn för att hålla en omröstning.   

 
Samhällsbyggnadsnämnden:  
Länsstyrelsen har fastställt vattenskyddsområde.  

Planprogram för Sörfjärden är på gång i och med att resecentrum kommer att ligga där samt att 
det kommer att bli nya bostäder.  

En fördjupning av hållplats av Norrbotniabanan i Norrfjärden kommer att göras.  
Väg 373 är snart klart.  
E4:a avfarten vid Tingsholmen har helt förändrat resmönstret genom Bergsviken.  

 
Fastighets- och servicenämnden: 

Har börjat prioritera lokalproducerat istället för ekologisk mat.  
En stor utmaning gällande det kommunala fastighetsbeståndet.  
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§ 33 
Information kommande period 
Alla organisationer nominerar sin kandidat.  

Senast den 20 februari inskickat till kommunstyrelsen@pitea.se  
 

 

§ 34 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

mailto:kommunstyrelsen@pitea.se

