
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2012-09-21 1 (3) 
      
 
Plats och tid Ovalen, kl. 09:00-12:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 
Brith Fäldt, Kommunstyrelsen 
Majvor Sjölund, LRF 
Lars-Erik Andersson, byamännen 
Tore Stenberg, byamännen 
Lars Sjölund, Piteå Byaforum 
Lina Bergman, Piteå Byaforum 
 
      
      
      
      
      
      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 
Riitta Hovinen, kultur och fritid 
 
      
      
      

Utses att justera       
Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 39 - §§ 46 
         

 Ordförande 
              

 Justerande 
        

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ         
Sammanträdesdatum         
Anslags 
uppsättande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

       
    
Underskrift  
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2010-12-09  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

LPR § 39 Mötet öppnas 
 
Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 
 
LPR § 40 Val av justeringsperson 
 
Brith Fäldt väljs till justeringsperson 
 
LPR § 41 Godkännande av dagordning 
 
Presentation revidering översiktsplanearbete landsbygd  
 
LPR § 42 Genomgång av förutsättningar LPR 
 
Presentation av ordförande och ledamöter.  
 
Ordföranden redogjorde kort för LPR:s syfte, utifrån reglemente. Rätt till 
ersättningar redogjordes också.  
 
Roger Lundstig presenterade översiktligt de medel som förvaltas av 
landsbygdsutvecklaren. 
 
Kriterier och arbetsordning för utnämning av Årets By redogjordes. 
 
LPR:s funktion som råd och möjlighet att yttra sig i frågor som rör landsbygdens 
utveckling behandlades och rådet var överens om att rådets roll och funktion 
behöver stärkas i den politiska världen. Som exempel nämns den skolutredning 
som pågår. Ordförande kommer att lyfta frågan i nämnderna och trycka på att 
frågor som berör landsbygdens utveckling ska remissas hos LPR. 
 
Beslut:  
Nästa möte väljs vice ordförande, val av arbetsutskott 
PBF får uppdrag att utse förslag på vice ordförande 
Nästa möte ska innehålla strategidiskussion hur LPR ska stärka sin roll som råd.  
Nästa möte ska innehålla en uppföljning av budget 
 
 
LPR § 43 Skolfrågan, översiktlig diskussion kring LPR:s roll i frågan 
 
Rådet anser att skolfrågan borde ha passerat LPR. 
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Beslut  
Vid nästa möte ska skolutredaren bjudas in till LPR och redovisa sitt uppdrag och 
hur långt man kommit. 
 
LPR § 44 Översyn byapeng  
 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag (KS§109) att se 
över policyn för byapeng.  
 
Beslut: LPR anser att den policy som finns kan anses vara fullgod, och det ska 
vara ett enkelt ansökningsförfarande. Roger Lundstig fick i uppdrag att utforma 
ett yttrande. 
 
LPR § 45 Byacentrumutveckling  
 
Roger Lundstig presenterade pågående byacentrumsplaner och inkomna 
ansökningar, även budget för byacentrumsmedlen presenterades. 
 
Beslut: Investeringsbudget för byacentrum behöver korrigeras, Roger Lundstig 
fick i uppdrag att utforma yttranden för detta. 
 
LPR § 46 Översiktsplaner 
 
Eftersom uppdraget av revideringar av översiktsplaner ännu enbart gäller 
stadsbygd behandlade rådet inte denna fråga.  
 
 
 
 


