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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Furunäset, Bondön,kl. 08:15-12:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 

Peder Granström, TSN 

Lars-Erik Andersson, byamännen 

Tore Stenberg, byamännen 

Lars Sjölund, Piteå Byaforum 

Lena Mikaelsson-Aasa, Piteå Byaforum 

Anders Nyström, K&F 

Tommy Caesar, SOC 

Brith Fäldt, KS 

Viktoria Lundberg, Piteå Byaforum 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

Riitta Hovinen, kultur och fritid 

Fredrik Bellander, Pireva 

 

      

      

      

      

      

Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 113 - §§ 123 

          

 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 § 113 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 114 Val av justeringsperson 

 

Tore Stenberg väljs till justeringsperson  

 

LPR § 115 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 116 Föregående protokoll 

 

Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2013-11-04 som lades till 

handlingarna.  

 

LPR § 117 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

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

 

KS: Landsbygdsstrategi är under utveckling. Detta är ett styrande dokument för 

kommunen och kommer att påverka översiktsplanearbetet. Viktigt att LPR är 

deltar i arbetet. 

 

SOC: Förändringar i äldrevården. Ständigt underskott i ekonomi, vilket gör 

verksamheten ansträngande. Hemsjukvården på landsbygd fungerar, det finns 

dock ett underskott på undersköterskeutbildade. 

 

T&S: Arbetar med trygghetsboende, ändrat ägande av fastigheter på 

landsbygden. 

 

Byamännen: Rosvik, byaföreningen arbetar vidare med att utveckla mötesplatsen 

och dirttrackbanan. Ungdomarna i Rosvik har döpt platsen till ”Paradiset”, man 

arbetar också vidare med badplatsen. Arbetar med anläggning av cykelväg till 

Norrfjärden. Jävre, arbetar med projekt för att utveckla både byasidan och 

vattensida. 
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K&F: I december delade nämnden ut bidrag till föreningar, den stora insatsen 

gick till Hemmingsmark för anläggande av näridrottsplats. Badplatser har varit 

upp i nämnden för frågan, det fanns behov av anläggningar i Sjulnäs och 

Norrstrand. Man har kontrakterat ett bolag för att undersöka botten på 

Norrstrand. 

 

Byaforum: I arbetet med att få till stånd en folkomröstning om skolutredning har 

man fått in ca 2500 (behöver ca 3200) namn, många av dessa har dock inte 

personnummer vilket gör dem ogiltiga enligt lagen (som anses föråldrad). Man 

har försökt att ringa upp anmälda för att rätta uppgifterna, detta har dock inte gått 

så bra och visat sig bli betungande. Man kommer därför troligtvis att avsluta 

arbetet med att försöka ordna folkomröstning i frågan 

 

Beslut: LPR beslutar att planen för medborgarmöten för landsbygdsstrategi och 

LIS ska skickas ut till rådet för att möjliggöra rådets frivilliga deltagande. 

 

LPR § 118 Stöd till landsbygdsbutiker 

 

LPR reviderade sitt tidigare förslag. 

 

Beslut: LPR beslutar att första meningen ska formuleras om till ”Stöd kan ges till 

butiker och service i landsbygd. För att undvika utslagning och snedvridning av 

konkurrens är grundregeln att butiken ska ligga minst… etc”   

 

LPR § 119 Årets By 2014, nomineringar 

 

Roger, Riitta och Brith förordade Koler som förslag till Årets By. Diskussion om 

hur nominering ska gå tillväga.  

 

Beslut: LPR beslutar att LPR:s planerade kommande möten ska hållas i byar, där 

byn även får tillfälle att presentera sig. Nästa möte hålls i Koler.  

 

LPR § 120 Byacentrumsutveckling Jävre 

 

Roger presenterade det förslag på byacentrum som diskuteras i Jävre.  

 

Beslut: LPR var i grund positiva till förslaget, ärendet behöver utredas vidare för 

en ansökan till kommunstyrelsen. LPR påpekar att ”mötesplatsdelen” är det som 

är möjligt via byacentrumsutveckling, övriga insatser behöver hittas från andra 

intressenter.  
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LPR § 120 Informationsspridning vid ex. vattenavstängning 

 

På fråga från Piteå Byaforum informerade Fredrik Bellander, Pireva hur man 

arbetar med att informera medborgarna vid störningar av ex. vattentillförsel. Man 

tog upp exempel på störningar i Rosvik. 

 

Fredrik besvarade frågan att Pireva arbetar via många olika kanaler för att sprida 

information om hur planerade vattenavstängningar. Pireva delar exempelvis ut 

lappar till nära berörda. Man också tittar på möjligheten att använda SMS-

funktioner för att leta berörda och skicka ut information via SMS. Pireva arbetar 

också kontinuerligt för att minimera störningar, genom att exempelvis försöka 

lägga in åtgärder nattetid. Ofta är dock insatser akuta vilket gör att man inte 

hinner informera. Fredrik välkomnar förslag på hur Pireva skulle kunna nå ut 

bättre.  

 

Beslut: LPR tackade Fredrik för informationen. 

 

LPR § 121 Utvecklingspeng till Långträsk 

 

2013 gjordes församlingsgården i Långträsk om till anläggningsboende för 

asylsökande. Boendet i Långträsk är en ”helhetsservice” där de asylsökande får 

lunch och middag i den nedlagda skolan. I och med försäljningen av 

församlingsgården och den tillhörande verksamhet som bedrivs i köket i skolan 

står medborgarna i Långträsk idag utan lämplig samlingslokal vilket har medfört 

en viss frustration hos medborgarna. Logen i Långträsk har utrymmen som med 

mindre åtgärder kan ersätta de tidigare lokalerna. Föreningen begär därför medel 

för anpassningar. 

 

Kommunstyrelsen (14KS26) har delegerade till LPR att besluta om föreslaget 

stöd från utvecklingspeng till investeringar i Logen i Långträsk.  

 

Lars var tveksam till att lösningen kommer att ge ett tillfredsställande resultat 

men positiv till att Långträsk får en mötesplats. 

 

Beslut: LPR beslutar att lämna stöd på ett maximalt bidrag av 125 000 kr inkl. 

moms mot redovisning av kostnader.  

 

LPR § 122 CLLD 2014 – 2020 Förfrågan från Skellefteå Kommun 

 

I kommande programperiod 2014-2020 kommer Leader att kallas Lokalt Ledd 

Utveckling (Community Led Local Development, CLLD). Precis som tidigare 
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kommer fondernas finansiering att kompletteras med lokal och regional offentlig 

medfinansiering. Under 2014 kommer arbetet med att forma framtidens områden 

att pågå. I början av 2015 kommer lokala strategier att kunna godkännas och 

därefter kan geografiska områden. 

 

Skellefteå Kommun har fått två förslag från tidigare Leaderområden på nya 

geografiska områden.   

 

Roger informerade om den förfrågan som kommit från Skellefteå Kommun 

angående förslagen av bildande av nya områden för CLLD (tidigare LEADER).  

 

Beslut: LPR beslutar att förorda förslaget på kuststräckningsområdet. 

 

LPR § 123 Mötesplanering LPR 2014 

 

Beslut: LPR beslutar nedanstående mötesdatum. 

 

 tisdag 8 april – 13.00 – 16:00, Koler 

 torsdag 25 september – 08:00 – 13:00, Fagervik 

 torsdag 4 december – 08:00 – 13:00, centralt. 

  


