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Reglemente för landsbygdspolitiska rådet

Allmänt
Det Kommunala landsbygdspolitiska rådet - LPR är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som arbetar med 
landsbygdsutveckling och kommunala nämnder.

LPR har som ändamål att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för medborgarna och 
utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och kommunen. Frågorna 
kan handla främst om förbättring och utveckling av landsbygden, exempelvis bygdens service, 
näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel.

Landsbygdspolitiska rådet ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen, medan 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för administrationen.

Syfte
 Förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem.
 Verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering.
 Initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i nämnder och 

förvaltningar.
 Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Uppgifter
Det landsbygdspolitiska rådet eller dess arbetsutskott ska:

 fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling
 vara remissorgan i frågor som berör landsbygden
 bevaka frågor med anknytning till landsbygdsutveckling 
 utse årets by i Piteå Kommun

Rådets sammansättning
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandattiden för kommunstyrelsen ledamöter.

Rådet ska bestå av tretton (13) ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Sex 
(6) ledamöter och sex (6) ersättare utses bland kommunens förtroendevalda, övriga sju (7) 
ledamöter och sju (7) ersättare utses av organisationer som företräder landsbygden.

Kommunens representanter ska utses enligt följande:
2 ledamöter och 2 ersättare från kommunstyrelsen
2 ledamöter och 2 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden
1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden (delas)
1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden/fastighets- och servicenämnden 
(delas)

Rådets sammansätts utifrån jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men även ålder.
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Organisation och arbetsformer

Landbygdspolitiska rådet utser inom sig ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden utses 
av kommunstyrelsens ledamöter och vice ordföranden bland företrädarna för 
intresseorganisationerna.

Rådet kan tillsätta ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 
rådssammanträden. Arbetsutskottet består av rådets ordförande, vice ordförande, en 
representant från en nämnd som inte innehar ordförande- eller vice ordförandeposterna, samt 
ytterligare två representanter från intresseorganisationerna, tillsammans fem ledamöter. 
Personliga ersättare skall utses för samtliga ledamöter.

Som sekreterare i rådet och dess arbetsutskott förordnas en tjänsteman från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Rådssammanträden
Rådssammanträden skall hållas fyra gånger per år. Rådet bestämmer dag och tid för 
sammanträden.

 
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, arbetsutskott eller om mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast 10 
dagar före rådets sammanträde. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som skall 
sändas till ledamöter och ersättare.

Vid rådsmöten kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att ersättare 
kallas.

Sammanträdesprotokoll skall justeras av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot.

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av behandlande ärenden. Fullständiga 
protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet och kommunstyrelsen.

Ekonomi
Sammanträdesarvoden utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser. 
 
Fastställelse och ändring av reglemente
Reglemente för kommunala landsbygdspolitiska rådet fastställs av kommunfullmäktige. 
Ändring av reglementet kan aktualiseras av landbygdspolitiska rådet och kommunstyrelsen.

 
Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-14, § 21
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