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 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2013-04-12 1 (5) 

      
 

Plats och tid Ovalen, kl. 09:30-17:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 

Kristina Karlsson, räddningstjänsten 

Tommy Caesar, Soc 

Peder Granström, TSN 

 

Lars-Erik Andersson, byamännen 

Tore Stenberg, byamännen 

Lars Sjölund, Piteå Byaforum 

Lina Bergman, vice ordförande, Piteå Byaforum 

Lena Mikaelsson-Asa , Piteå Byaforum 

Majvor Sjölund, LRF 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

Riitta Hovinen, kultur och fritid 

 

Frånvarande: Brith Fäldt, anmäld sjukdom 

      

      

      

      
Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 83 - §§ 94 

          

 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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR § 83 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 84 Val av justeringsperson 

 

Tommy Caesar väljs till justeringsperson 

 

LPR § 85 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes, pga. jävsituation läggs punkten årets by sist. 

 

LPR § 86 Föregående protokoll 

 

Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2013-01-31 som lades till 

handlingarna. 

 

LPR § 87 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

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

 

KS: LOP anförde att LPR bör få information om skolutredningen, detta bör ske 

vid nästa möte.  

 

K&F: Riitta informerade att Rosvik har beslut om mötesplats. 

 

Beslut: LPR beslutar att ha ett extra möte den 6 maj 09:00 – 12:00 och där bjuda 

in David Sundström för redogörelse av skolutredningen. 

 

 

LPR § 88 Motion Landsbygdssäkring politiska beslut 

 

Majvor Sjölund, (C) har i en motion till kommunfullmäktige i Piteå kommun 

yrkat att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att införa 

landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en 

långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden.   

 

Beslut:  
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LPR beslutar att tillstyrka motionen.  

 

 

LPR § 89 Förslag yttrande riktlinjer stöd landsbygdsbutiker 

 

Roger presenterade förslag på riktlinjer för kommunens stöd till 

landsbygdsbutiker som utarbetats. 

 

Beslut: LPR beslutar att förorda förslaget. 

 

LPR § 90 Stöd till badplatser, behov och möjligheter till stöd 

 

LPR beslutade vid möte 2013-01-31 att en presentation av stöd och behov för 

badplatser skulle göras.  

 

Beslut: LPR beslutar att bordlägga frågan till nästa möte, pga. behov av tekniska 

hjälpmedel. 

 

LPR § 91 Begäran stöd till examensfesten, Norrfjärden via utvecklingspeng 

 

På examensdagen under många år har det genomförts en examensfest i 

Norrfjärden för främst de barn och ungdomar som finns i Porsnässkolans 

upptagningsområde (Rosvik, Sjulsmark, Alterdalen och Norrfjärden). Syftet med 

denna fest är att ge barnen och ungdomarna en drog- och alkoholfri tradition som 

ett sätt att fira examen. Med åren har arrangemanget växt och man bjuder nu in 

ungdomar från alla högstadieskolor i Piteå. Examensfesten har tidigare fått stöd 

av kommunen via byapeng, men i och med att kostnaderna ökar med flertalet 

aktiviteter väljer man att söka stöd via utvecklingspengen.  

 

Beslut: LPR förordar ett bidrag på 15 000 – 20 000 kr är men anför att bidrag i 

första hand borde sökas från alkoholpotten. 

 

LPR § 92 Begäran stöd till projektet vildväxande via utvecklingspeng  

 

Projektet ”Vildväxande” har som övergripande mål att öka möjligheterna till att 

hållbart utveckla kvalité, samverkansformer och kompetens för aktörer inom 

värdekedjan för vildväxande bär, örter och svamp. Genomförandeprojektet ska 

fokusera på att höja kompetensen, ge en tydlig definition av marknaden samt 

utveckla samverkansformer längs hela värdekedjan från plockare ut till kund. Till 

grund för projektidén ligger en förstudie som tidigare har genomförts inom 

leaderområdet TreKom i Västerbotten. Samverkansformer ska utvecklas längs 
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hela värdekedjan från plockare ut till kund och marknaden för vildväxande ska 

undersökas och definieras. Projektet vänder sig till företag, föreningar och 

enskilda personer som i olika omfattning bedriver verksamhet som baseras på 

vildväxande bär, svamp och örter, samt har ett intresse av långsiktig och hållbar 

utveckling av branschen. Syftet är att plockare/säljare som är eller önskar bli 

affärsmässigt aktiva ges en möjlighet till att utöka sitt kunnande och att öka 

lönsamheten i sin verksamhet, bland annat genom att tjäna pengar på annat 

vildväxande än traditionella bär. 

 

Beslut: LPR anser att yttrandet och projektet i grunden är gott men anför att det 

behöver tydliggöras till vad och vem som projektet syftar till. 

 

Övriga frågor: 

 

LPR § 93 Utökade busslinjer 

 

Lars Sjölund tar upp frågan huruvida utlovad utökad bussommartrafik ska ställas 

in.  

 

Beslut: Peder från T&S får i uppdrag att ta upp frågan i teknik och 

servicenämnden. 

 

LPR § 94 Utnämning Årets By 

 

Majvor Sjölund, Lars Sjölund och Lina Bergman anmäler jäv, lämnar 

möteslokalen och deltar inte i beslutet. 

 

LPR har under dagen besökt de tre byar som nominerade till Årets by vid 

föregående LPR. 

 

Skomanstjälen: Skomanstjälen har trots sina få boende, 24 personer, en livaktig 

by. Det finns två företagare, ett aktivt jordbruk ”DiNi-farmen” som har ett 

kvighotell och ”Allmec i Piteå AB”. Allmec har skoterbana för träningskörning, 

möjligtvis kommer detta att utvecklas med garageboende, där man kan boka plats 

för träningskörning med boende och parkering av skotern. Man upplever att alla 

hjälper till på ett mycket bra sätt när det behövs. Man har en stark VI-känsla, de 

som bor trivs och hjälper till. Man har en gemensam vilja att utveckla byn. 

Skomanstjälen har gjort ett beundransvärt arbete med renoveringen av byastugan, 

som krävde en total ombyggnation. Man uppger att det är en väldigt trygg plats 

och har man passande fritidsintressen och gillar tystnad så är Skomanstjälen rätt 

ställe att bo på. 
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Koler: När Koler för 3 år sedan fick vetskap om vindkraftsinvesteringar så 

väcktes tankar om möjlighet till framtid för Koler. Man bestämde sig för att börja 

planera för de investeringar som skulle kunna göras. Man har bl.a. skapat ett 

besökscentrum med ex. utställning kopplat till vindkraftsutbyggnaden i området 

men också mycket annat som kan utveckla besöksnäring och service, bl.a. bättre 

och enhetlig skyltning. Man har via fem lokala entreprenörer köpt ett gammalt 

hyreshus, där man gjort en turistsatsning, med vandrarhemsboende, guidade jakt- 

o fisketurer, konstnärsträffar mm. Byn har också påbörjat arbetet med att 

försköna området runt Vinden hus, för att ge boende och besökare en funktionell 

och trivsam mötesplats. Man har genom att våga satsa på framtiden förberett sig 

väl för vindkraftsatsningen, och man börjar nu se resultatet av sina 

ansträngningar genom att boende och satsningar kommer att placeras i Koler. 

Intresseföreningen har förutom skötsel av byns friluftsanläggningar också ordnat 

pimpeltävling på påskafton, studiecirkel om kolning som avslutades med 

bränning av mila och höstmarknad tillsammans med Storsunds byaförening. 

 

Lillpite: Lillpite har ett öppet landskap med brukade eller betade ängar, utan 

staket och häckar, och man upplever en stark gemenskap. Lillpite har ett rikt 

föreningsliv med ex hembygdsgården Legdgården, idrottsförening är ett nav i 

byn via sin anläggning med fotbollsplaner och pool, och man arbetar nu via 

byacentrumsmedel att ytterligare stärka anläggningen med minigolfbana, 

beachvolleybana och boulebana. Lillpite har en egen butik, med tillhörande mack 

som är populär bland byborna. Om man blir årets by så tänker man anordna 

Lillpitedagen.  

 

Beslut:  

 

LPR beslutar att utse Skomanstjälen till årets by i Piteå Kommun 2013. Roger får 

i uppdrag att informera byarna om beslutet och författa motivering,  

 


