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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Ovalen, kl. 08:30-12:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 

Anders Nyström, K&F 

 

Lars-Åke Andersson, byamännen 

Tore Stenberg, byamännen 

Lars Sjölund, Piteå Byaforum 

Lina Bergman, vice ordförande, Piteå Byaforum 

Lena Mikaelsson-Asa , Piteå Byaforum 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

Riitta Hovinen, kultur och fritid 

Britt-Louise Nyman-Backman, Solanderleden 

Isabell Dahlin, Kulturmenyn 

 

      

      

      

      

      

Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 72 - §§ 82 

          

 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 § 72 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 73 Val av justeringsperson 

 

Lina Bergman väljs till justeringsperson 

 

LPR § 74 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes.  

 

LPR § 75 Föregående protokoll 

 

Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2012-12-07 som lades till 

handlingarna. 

 

LPR § 76 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

Bordet gick igenom aktuell information, som är av intresse för LPR. 

 

KS: LOP informerade om situationen i Långträsk. Försäljningen av 

församlingsgården till flyktingmottagning har haft till följd att föreningarna i 

Långträsk har blivit utan möteslokal. Detta har medfört att föreningarna önskar 

tillgång till skolan. Skolbyggnaden är dock planerad att flyttas till LF Arena som 

omklädningslokaler. Detta medför många frågor kring utvecklingen i Långträsk. 

 

K&F: Har haft möte med Somaliska föreningen som har idéer kring matprojekt. 

 

PBF: Har idéer kring ett matkultursprojekt. Pärmen ”Att göra i pitebygden” 

uppdateras årligen. Lena informerade om Mare Boreales styrelsemöte.  

 

Byamännen: Tore arbetar vidare för att få igång samarbete med byamännen på 

södra sidan (Hemmingsmark, Hortlax, Jävre, Högsböle).  

 

LPR § 77 Översyn stöd till landsbygdsbutiker 

 

KSAU har uppdragit (12KS421) LPR att se över prioriteringsordningen för 

butikerna inför nästa års fördelning av stöd till landsbygdsbutiker.  
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Roger presenterade förslag på kriterier för stöd till landsbygdsbutiker. Förslagets 

kriterier baseras på fem punkter: 

 

1. Butikens möjlighet till god ekonomi (Exkludera butiker som inom 10 km 

radie har en tätort med mer än 1000 invånare) 

2. Marknadens intresse av butik: Butikens omsättning / (antal hushåll inom 

10km X Hushållens köpkraft) > X Ska vara över en viss beslutad %-sats 

3. Antal invånare med mer än 10 km till näst närmaste butik (kopplat till 

Piteå Kommuns mätning och uppföljning) 

4. Andel av marknaden äldre än 65 år 

5. Viktning av respektive ovanstående punkt. 

 

Synpunkt att det borde finnas att det bör finnas utrymme för kommunen att göra 

mjukare bedömningar utifrån samhällsutveckling. 

 

Beslut:  

 

Lämpligt är att använda länsstyrelsens befintliga kriterier, behöver man 

ytterligare kriterier, kan ovanstående kriterierna användas. Roger får i uppdrag att 

skriva yttrande för behandling vid nästa LPR den 12:e april. 

 

 

LPR § 78 Stöd till badplatser via byacentrumsmedel 

 

Vid förra mötet väcktes frågan kring möjlighet att hitta stöd till badplatser från 

byacentrumsmedel. Riitta presenterade de kommunala stöd som finns som 

möjlighet att anlägga och driva badplatser. Synpunkt att det bör finnas utrymme 

inom de medel/bidrag som redan finns för gemensamma anläggningar. 

 

Beslut: Syftet med byacentrumsmedel var inte ursprungligen ett stöd till 

badplatser. Roger och Riitta får i uppdrag att se över behov och möjligheter till 

stöd.  

 

LPR § 79 Sammanställning stöd till landsbygdsorganisationer 

 

Roger och Riitta presenterade de kommunala stöd som finns till 

landsbygdsorganisationer. 

 

Beslut: Avseende kommande byapeng ska Riittas och Rogers förslag till beslut 

mailas ut till LPR för synpunkter innan beslut i KS, detta för att inte fördröja 

beslutstidpunkten.  
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LPR § 80 Nomineringar Årets By 2013 

 

LPR diskuterade möjliga nomineringar till Årets By 2013. De nominerade ska 

besökas av LPR den 12:e april.  

 

Beslut: Många byar har gjort ett bra arbete under året, men utifrån de kriterier 

som är fastlagda för Årets By beslutar LPR att nominera följande byar: Koler, 

Lillpite, Skomanstjälen som nomineras till Årets By 2013. 

 

LPR § 81 Information Solanderleden 

 

Britt-Louise Nyman Backman informerade rådet om det pilotprojekt som heter 

Solanderleden (tidigare benämnd Bondeleden). Projektet bygger på en 

undersökning som LRF:s projekt Gröna Piloter genomförde under sommaren och 

hösten 2010. Den handlade om att undersöka de mer grundläggande 

förutsättningarna för en sammanhållande vandringsled mellan Jävre i söder till 

Antnäs/Ersnäs i norr. Undersökningen visade på ett starkt lokalt engagemang 

samt goda förutsättningar, möjligheter och utvecklingspotentialer. Resultatet 

utmynnade i en förstudie finansierad av Spira Fyrkanten och genomförd under 

hösten 2011 av Britt-Louise Nyman, Stämningsrum i Norr, Piteå i samverkan 

med Karin Hedström, LRF Gröna Piloter.  

 

Solanderleden är nu inne i en annan fas av utvecklingsarbetet. Innan leden står 

klar i sin helhet behöver olika former av delprojekt och stöd tillskapas. Under 

hösten arbetar Skogsstyrelsen med röjning och rensning av delsträckan Böle 

Sikfors. För 2013-14 skall EU-stöd i form av landsbygdsmedel sökas. Pite 

presenterar i samverkan med LTU, LRF samt lokala företag och föreningar på 

landsbygden skall stå som huvudman för denna fas benämnd ”Solanderleden 

berättar”.  
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LPR § 82 Information Kulturmenyn 

 

Isabell Dahlin informerade om det ungdomsprojekt (finansierat via Mare 

Boreale) som startat i Piteå, projektet ska främja ungdomars kreativa fritid 

Projektet ska stimulera ungdomarna att testa nya saker och hitta nya intressen. 

Mellan 2010 och 2011 pågick projektet Kulturmenyn för första gången i byarna 

utanför Piteå. I februari 2013 startar det på nytt och målet är att ge ungdomarna 

en bättre förutsättning för en kreativ fritid. Idrott lyfts ofta fram som alternativet 

ute i byarna, projektet vill visa en bredd och att det finns annat än sport och lan. 

Projektet innebär att det i femveckorsperioder kommer att finnas möjlighet att 

träffas ute i byarna och till exempel måla, dansa, spela in låtar eller filma. Två 

veckor innan första perioden drar igång så kommer projektet att göra ett nedslag i 

skolorna och marknadsföra projektet för att ge inspiration och för att skapa 

intresse. Projektet är i grunden detsamma som första gången det genomfördes, 

men ett par finslipningar har gjorts. 

 

 


