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Plats och tid Furunäset, kl. 09:00-12:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 

Tommy Caesar, Soc 

Peder Granström, TSN 

Brith Fäldt, KS 

 

Lars-Erik Andersson, byamännen 

Tore Stenberg, byamännen 

Lars Sjölund, Piteå Byaforum 

Lena Mikaelsson Aasa , Piteå Byaforum 

Majvor Sjölund, LRF 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

Riitta Hovinen, kultur och fritid 

Lars Nilsson, BUN 

David Sundström, KLK 

 

      

      

      

      

      

Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 95 - §§ 102 

          

 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 § 95 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 96 Val av justeringsperson 

 

Lena Mikaelsson Aasa väljs till justeringsperson 

 

LPR § 97 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 98 Föregående protokoll 

 

Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2013-04-12 som lades till 

handlingarna. 

 

LPR § 99 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

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

 

KS: Kommunstyrelsen har (2013-04-29 §119) lämnat avsiktsförklaring 

beträffande bredbandsutbyggnad i Koler. Kommunstyrelsen är beredd att 

medverka till bredbandsutbyggnad i Koler genom att gentemot PiteeEnergi 

utfärda en förlustgaranti med innebörden att Piteå kommun kompenserar 

PiteEnergi för de förluster som eventuellt uppstår på grund av utbyggnaden. 

 

Beslutet villkoras med att minst en ytterligare part fattar motsvarande beslut.  

 

LRF: LRF har mycket verksamhet inom Piteå Kommun, man vill dock lyfta 

frågan till Piteå Kommun att man önskar en viljeyttring om hur kommunen ser på 

den gröna näringen. LRF vill också påpeka möjligheterna för lokal offentlig 

upphandling. Man planerar att ha en frukostträff i vardagsrummet som behandlar 

detta ämne. LRF arbetar också med att marknadsföra grön näring som en 

inriktning för ungdomar och man har släppt en app ”bondepåköpet” – som via 

koden kan avgöra om kött är sverigeproducerat. 
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Byaforum: har inbjudit till politisk debatt om landsbygdens utveckling. Debatten 

ska hållas den 21 maj kl. 19:00 på Storstrand. Landsbygdens dag kommer i år att 

hållas i samarbete med skärgårdsfesten. 

 

LPR § 100 Skolutredning – David Sundström och Lars Nilsson 

 

Piteå Kommun har idag en skolstruktur som är anpassad för ett betydligt större 

elevunderlag än dagens behov och istället ökade kostnader för att ta hand om de 

äldre som blir allt fler. Men det handlar inte bara om ett mindre elevunderlag, 

utan också om de krav som ställs på verksamheten i form av ex. 

lärarlegitimation, skolbibliotek, elevhälsa och ändamålsenliga lokaler. Fakta som 

gör att kommunen står inför en utmaning och därför nu arbetar med en 

omfattande skolutredning.  

 

Utredarna upplever att medborgare anser att förslagen får hård kritik som 

”landsbygdsfientliga”, man anser att förslagen görs för möjliggöra utveckling 

och tillväxt. I enskilda fall kan förslagen ha en viss påverkan på inflyttning, men 

sett till helheten avser förslagen att säkerställa och öka kvalitén på skolans 

verksamhet.  

 

Mötet diskuterade samrådsmötena, hur dessa gått till och vilka synpunkter som 

kommit in. Sammantaget finns det vid samråden ett stort engagemang med en 

stark känsla av att föreslagna förändringar kommer att ha en stor negativ 

påverkan på berörda byars utveckling.  

 

Mötets diskuterade också de olika områdenas möjlighet till tillväxt, om 

kommunen blir självuppfyllande på negativa prognoser genom denna typ av 

utveckling, när man i teorin skulle kunna vända trender genom att satsa. 

 

Brith påpekade att förslaget har en stor påverkan på östra området, som består av 

centrala Piteå. Brith framförde att en viktig fråga att ta hänsyn till är små barns 

restid till skolan. 

 

Tommy kommenterade att ev. ekonomiska fördelar i detta fall bör vara lågt 

värderade, övriga aspekter bör viktas högre. David svarade att uppdraget inte haft 

ekonomisk utgångspunkt.  

 

Majvor framförde att underlaget är bra, men att hon hoppas att man politiskt ser 

landsbygdens potential, och satsar på landsbygdens utveckling. Att Piteås 

politiker förstår att en levande landsbygd är en förutsättning för kommunens 
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utveckling, och att skola på landsbygden är en av de avgörande faktorerna för 

engagemang och lokal utveckling.  

 

Lars-Olof påpekade att mycket av diskussionen på mötet inte behandlar hur 

förslagen påverkar skolans kvalitet och barnens situation, dialogen handlar mer 

om landsbygdens generella möjlighet till utveckling och hur föreslagna 

förändringar påverkar de vuxna och familjerna i stort. 

 

Majvor svarade att skolan på landsbygden har ett viktigt symbolvärde för 

landsbygdsbornas framtidstro, därigenom är frågan viktigare för landsbygden än 

de centralt boende. 

 

David föreslog att LPR bör arbeta med hur man ska kunna utveckla landsbygden 

genom exempelvis noder. 

 

Beslut: 
 

LPR beslutar att lämna yttrande att inga skolor på landsbygden bör läggas ner, 

skolor på landsbygden har ett starkt symbolvärde och står för mycket mer än i 

centralorten. Landsbygdspolitiska rådet tror att det påverkar viljan att bo på 

landsbygden och därmed möjligheten att nå målet att bli 43000 invånare i Piteå 

 

LPR § 101 Stöd till badplatser, behov och möjligheter till stöd 

 

Riitta presenterade befintliga stöd som finns till badplatser idag.  

 

Beslut: LPR tackade för informationen. 

 

Övriga frågor: 

 

LPR § 102 Utökade busslinjer 

 

Lars Sjölund tog på föregående LPR-möte upp frågan huruvida utlovad utökad 

bussommartrafik ska ställas in.  

 

Peder svarade att det inte är planerat någon förändring. 

 

Beslut: Frågan anses besvarad. 

 


