
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2012-12-07 1 (8) 
      
 
Plats och tid Rosfors, kl. 08:30-15:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 
Brith Fäldt, Kommunstyrelsen 
Kjell Lidman, M&B 
Anders Nyström, K&F 
Birgitta Elfgren, BUN 
 
Viktora Hakem, Piteå Byaforum 
Tore Stenberg, byamännen 
Lars Sjölund, Piteå Byaforum 
Lina Bergman, Piteå Byaforum 
 
      
      
      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 
Lennart Lindelöf, miljö och bygg 
Bertil Degerlund, Hela Sverige Ska Leva 
Åse Blomkvist, Hela Sverige Ska Leva 
 
      

Utses att justera       
Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 60 - §§ 71 
         

 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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LPR § 60 Mötet öppnas 
 
Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 
 
LPR § 61 Val av justeringsperson 
 
Lars Sjölund väljs till justeringsperson 
 
LPR § 62 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
LPR § 63 Föregående protokoll 
 
Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2012-10-26 som lades till 
handlingarna. 
 
LPR § 64 Ledamötesinformation 
 
Information från nämnder och organisationer. 
 
Bordet gick igenom aktuell information, som är av intressse för LPR. 
 
KS: revision av översiktsplan för Piteå Kommun är på ingång, man kommer att 
slå ihop de tre som finns i dagsläget. I detta arbete är skolutredningen också 
inbegripen.  
 
BUN: Översyn skolstruktur pågår. Arbetsgruppen har fått tid fram till mars för 
att få förslag. 
 
K&F: Det finns en potential i våra badplatser, man kommer ev. att göra en 
översyn och fundera på stödformer till badplatserna. 
 
Räddningstjänsten: gör en översyn av badplatser vilket är bra för kvaliteten och 
säkerheten.  
 
Byamännen: Tore arbetar för att få igång samarbete med byamännen på södra 
sidan (Hortlax, Jävre, Högsböle). 
 
M&B: Har nominerat stipendier för Miljö och Natur, och kulturmiljövård. 
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Allmänt: Hemmingsmark har fått indikationer på att det finns exploatörer som är 
intresserade att etablera en vindkraftspark i området. 
 
LPR § 65 LPR:s roll 
 
Roger presenterade förslag på skrivelse till nämnder och styrelser för att 
förtydliga LPR:s roll. 
 
Synpunkt att det borde tryckas på det medborgerliga deltagandet. Att det är en 
möjlighet för kommunen att få en dialog med medborgare. Föreslaget yttrande 
justerades direkt. 
 
Diskussion uppstod kring hur LPR och PBF ska marknadsföras och hur man 
skulle kunna arbeta för att bibehålla engagemanget och stötta de medborgarna 
som har idéer och vilja. 
 
Beslut:  
 
Nämnderna ska påminnas att LPR ska remitteras vid särskilda landsbygdsfrågor. 
LPR godkänner föreslagen skrivelse efter justering och beslutar att den ska 
skickas till nämnder och styrelser. Skrivelsen ska även skickas till berörda 
tjänstemän på kommunen.  
 
LPR:s ledamöter ska informera om LPRs arbete och frågor i de instanser som de 
företräder, ex. när reglementen ändras, eller frågor som bedöms viktiga ex. 
kollektivtrafik, skolskjuts, skolfrågor,  
 
delgivning av information ska införas som stående punkt, dvs 
nämndsinformation, information från LRF, byaforum och byamännen. 
 
föreslå PBF att representanter från LPR bjuds in till PBF:s områdesträffar och att 
dessa samordnas med öppna möten om specifik landsbygdsfråga eller 
landsbygdens utveckling allmänt. 
 
LPR § 66 Översyn stöd till landsbygdsbutiker 
 
KSAU har uppdragit (12KS421) LPR att se över prioriteringsordningen för 
butikerna inför nästa års fördelning av stöd till landsbygdsbutiker.  
 
 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  4 
 Sammanträdesdatum  

   
Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2010-12-09  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

Beslut: Roger får i uppdrag att se på vilka kriterier som kan gälla för 
prioriteringsordningen. Befolkningsströmningar i berörda områden kan vara ett 
underlag, de noder som diskuteras i översiktsplanearbetet ett annat.  
 
LPR § 67 Information om LIS 
 
Lennart Lindelöf informerade om sitt arbete med LIS. 
 
Beslut: LPR ska bevaka utvecklingen av Lennarts arbete. 
 
LPR § 68 Information från Hela Sverige Ska Leva Norrbotten 
 
HSSL Norrbotten, Bertil Degerlund och Åse Blombäck informerade om 
serviceprojekt. 
 
Åse informerade om Hela Sverige Ska Leva, Hela Sverige ska leva jobbar 
ständigt med många olika frågor utifrån ett helhetsperspektiv på vad som behövs 
för att hela Sverige ska kunna leva. 
 
Hela Sverige ska leva Norrbotten är den regionala delen av Hela Sverige ska 
leva, en ideell intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som 
rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Det 
är de lokala utvecklingsgrupperna i Norrbotten som är i fokus både för 
riksorganisationen och för Hela Sverige ska leva Norrbotten. 
 
HSSL Norrbotten har i sitt arbetsområde 14 kommuner, 5 Leaderområden och 
för närvarande ca. 350 stycken lokala utvecklingsgrupper. I sitt arbete med 
landsbygdsutveckling är man beroende av ett gott samarbete med samverkans- 
och medlemsorganisationer, HSSL:s nätverk är stort, och det är det som räknas 
som deras styrka. 
 
Bertil Degerlund informerade om projektet ”servicepunkten”: 
 
Servicepunkterna ska fungera som en dynamisk serviceinrättning som anpassar 
sig efter de lokala behoven och styrkorna, de tekniska möjligheterna och 
samhällets resurser.  
 
Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till 
centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom 
många områden, framförallt ifall tidsvinster och privatekonomiskt för nyttjaren, 
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minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens 
medborgare. 
  
Serviceutbudet anpassas med tiden. Det man idag erbjuder vid servicepunkterna 
är föränderligt och ska förändras över tid. Tanken är att man med lokal påverkan 
ska utveckla och söka lösningar för att bland annat kunna erbjuda tjänster i form 
av exempelvis: 
 
• Arbetsförmedling 
• E-hälsa 
• Försäkringskassan (utvalda delar) 
• Fixarservice med tjänsteförmedling 
• Kommunväxel för utökad service 
• Kyrkan och dess verksamhet 
• Posten 
 
Man har sett att servicepunkter mer rör sig mot att bli utvecklingscentrum. 
Servicepunktsprojektet är intresserat av att fånga upp möjliga lokala intressenter 
som skulle vara hågade att driva denna typ av projekt i Piteå. 
 
Diskussionen fortsatte med en dialog hur Piteå arbetar för att bevara en levande 
landsbygd och hur detta skulle kunna utvecklas ytterligare.  
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LPR § 69 Byacentrumsansökan Koler 
 
Kolers ansökan om byacentrumsmedel presenterades. Intresseföreningen har i sin 
ansökan beräknat en total projektkostnad på ca 900 000 kr och begärt en 
finansiering med byacentrumsmedel på ca 800 000 kr.  
 
Ansökan har behandlats av LPRAU som bedömt detta stöd för omfattande för en 
by i Kolers storlek. En mer rimlig nivå på projektet anses vara 250 000 kronor, 
där projektets kostnader finansieras till 80 procent av byacentrumsmedel. 
 
Finansieringen för projektet fördelas då enligt följande: 
 
Byacentrumsmedel 200 000 kr 
Ideellt arbete (250h x 175 kr)   50 000 kr 
Summa 250 000 kr 
 
Landsbygdsutvecklaren har i uppdrag från LPRAU skrivit förslag på yttrande 
enligt LPRAU:s bedömning 
 
Beslut: LPR beslutar att förorda yttrandet. 
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LPR § 70 Förslag mötesplanering 2013 
 
Förslag mötesplanering 2013 . 
 

Datum Fast punkt 

31 januari – fm Nominering årets by 

12 april – heldag besök årets by nominerade 
byapeng 

26 september – fm Stöd landsbygdsbutiker, 
Kultur och fritidsnämnden bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler på 
landsbygden 

6 december – heldag Årsredovisningar och ny mötesplan 

 
 
Beslut: LPR godtar föreslagen mötesplanering 2013. 
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LPR § 71 Övriga frågor 
 

 Svensbyliden informerade om sina planer på att skapa ett projekt kring 
samarbete med skolan. Det finns ett stort intresse kring landsbygden och 
historien kring livet på landsbygden. Projektplanerna består bl.a. i att 
överföra kunskap kring natur och kultur till unga. Detta är bara ett 
exempel del där det finns en stor potential för landsbygden, även 
utvecklingen av landsbygdens natur bör diskuteras. Brith F föreslår att 
LPR bör engagera sig i dessa frågor. 

 
Beslut: Frågan ska tas upp vid nästa LPR. 
 

 Tore Stenberg efterfrågar sammanställning över vilka stöd till 
landsbygdsorganisationer som finns. 

 
Beslut: Roger får i uppdrag att ta fram en lista på de stöd som finns till nästa 
möte. 
 

 Brith tog upp fråga om att hitta stöd till badplatser, möjligtvis genom 
omstrukturering av byacentrumsmedel.  

 
Beslut: LPR ska undersöka möjligheten. 


