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Plats och tid Koler, Villa Västan, 13:00 - 16:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 

Lars-Erik Andersson, byamännen 

Lars Sjölund, Piteå Byaforum 

Lena Mikaelsson-Aasa, Piteå Byaforum 

Tommy Caesar, SOC 

Viktoria Lundberg, Piteå Byaforum 

      

      

      

      

      

      

      

      

      Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

 

 

      

      

      

      

      
Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 124 - §§ 136 

          

 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 § 124 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 125 Val av justeringsperson 

 

Lars-Erik Andersson väljs till justeringsperson  

 

LPR § 126 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 127 Föregående protokoll 

 

Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2014-01-31 som lades till 

handlingarna.  

 

LPR § 128 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

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

 

KS: Arbetar med översiktsplan, viktigt att landsbygdsfrågor tas med och att bra 

idéer från föregående översiktsplan följer med.  

 

Piteå Byaforum: Haft årsmöte, påpekar att ersättare ska utses för representanter 

från Piteå Byaforum och även att det ska finnas för övriga representanter. 

 

Byamännen: Rosvik, arbetar med anläggning av cykelväg till Norrfjärden.  

 

Gemensam diskussion kring de stödmedel som PK har i dagsläget dedikerat till 

landsbygden. 

 

Beslut: LPR framförde att ansökningsmetoder av befintliga stödformer bör ses 

över för att se om det går att ytterligare förenkla ansökningsförfarande.  

 

LPR § 129 Information kring landsbygdsdialoger, inkomna synpunkter 

 

Roger redovisade kortfattat de medborgardialoger som hållits utifrån det arbetet 

som pågår i Piteå kommun med ett flertal projekt kring översiktsplanarbetet. Ett 
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av uppdragen är att ta fram en landsbygdstrategi, skärgårdsstrategi samt en för 

stadskärnan. Ett annat parallellt uppdrag är att få fram olika områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS områden. Styrgrupperna för 

översiktsplanearbetet samt styrgruppen för LIS i Piteå beslutade att dialogmötena 

med medborgare ska stå som grund till det fortsatta arbetet med de olika 

projekten.  

 

Den metod som beslutades att använda var uppbyggt kring en del information 

samt en del workshop. Metoden till workshopen bygger delvis på ett verktyg, 

Landsbygd 2,0 framtaget av ”Hela Sverige ska leva”. Denna metod anpassades 

till Piteåperspektiv samt till den mötestid som beslutades. 

 

Trundön 2014-02-24  – (Inställt pga för få deltagare) 

Arnemark 2014-02-26  – 16 deltagare   

Lillpite 2014-03-11  – 52 deltagare 

Långträsk 2014-03-13 – 24 deltagare 

Hemmingsmark 2014-03-18  – 114 deltagare 

Alterdalen 2014-03-25 – 84 deltagare 

 

Dialogmötena kom precis i samma tid som flera av byarna fått veta att skolorna 

skulle läggas ner. Detta gjorde att många upplevde det svårt att ta till sig dialoger 

om utveckling av landsbygden när man ser skolan som en viktig del i just 

utvecklingen. Dock var deltagandet mycket stort vid de olika mötena och både 

bybor och politiker medverkade. Många som kom ville diskutera skolfrågor med 

politikerna som var på plats. Under workshopspassen så diskuterades det i 

grupper och frågeställningarna besvarades på post-it-lappar samt genom 

markeringar på karta. Många olika synpunkter har kommit fram och flertalet rör 

sakfrågor från den egna byn. Men även beskrivningar av landsbygd, vilka som 

bor här samt vision 10 år var punkter som engagerade.  

 

När man beskriver vilka som bor här så används ord som: Människor i alla åldrar 

och flera generationer, driftiga människor, de som vill bo nära stan men ändå ha 

möjlighet till lugn och ro, entreprenörer mfl. 

 

De rubriker som ses som gemensamt för samtliga dialogmöten är: 

 

- Bostäder 

- Vatten/ avlopp 

- Fritid/ föreningar 

- Kommunikation 

- Fördelning landsbygd/ stad 
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Beslut: LPR tackade för informationen. 

 

LPR § 130 Årets By 

 

Mötet beslutade att utse Koler till Årets By 2014. 

 

Motivering: 

”Genom att målmedvetet tillvarata engagemang, kunskap och kreativitet i arbetet 

för sin bys utveckling har Koler väl kvalificerat sig till utmärkelsen Årets By 

2014. Byn har sett potentialen i vindkraftsutbyggnaden, fångat tillfället och 

skapat möjligheter till företagande, turism och service i byn till nytta för både 

boende och besökare.” 

 

Beslut: LPR beslutar att utse Koler till Årets By 2014. Med ovanstående 

motivering. 

 

LPR § 131 CLLD, förslag på indelning 

 

Styrelserna för Leaderområdena Mare Boreale och Spira Fyrkanten vill att Piteå 

kommun ställer sig bakom förslaget till att det bildas ett utvecklingsområde för 

Lokalt Ledd Utveckling genom att slå ihop områdena för Mare Boreale och Spira 

Fyrkanten. 

 

Styrelserna för Mare Boreale och Spira Fyrkanten ber också om Piteå kommuns 

mandat att påbörja arbetet med att tillsammans ta fram en lokal strategi för det 

ovan utpekade utvecklingsområdet inför programperioden 2014-2020. 

 

Roger presenterade det förslag på yttrande som skrivits som förordar 

kommunens. 

 

Med hänvisning till yttrandet föreslår landsbygdsutvecklaren:  

 

 att förslaget bifalles för att slå ihop områdena för Mare Boreale och Spira 

Fyrkanten till ett gemensamt utvecklingsområde för Lokalt Ledd 

Utveckling, 

 att fortsätta i bred förankring arbetet med att ta fram en lokal strategi för 

utvecklingsområdet 

 

Beslut: LPR beslutar att godkänna förslaget. 
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LPR § 132 Solanderleden fas 2 

 

Ett arbete för utveckling av en innovativ vandringsled i det norrbottniska 

kustlandskapet har pågått under ca tre år med fokus på storytelling och 

interpretation. Först med en förstudie som i stora drag lade fast sträckningen och 

förankrade leden bland företag, föreningar och organisationer längs leden. 

Utgångspunkten har redan från början varit att leden skulle ”drivas” av 

entreprenörer, byaföreningar och andra aktörer efter ledens sträckning.  

 

Det sista årets arbete har koncentrerats kring utveckling av den första ledsträckan 

av Solanderleden, ”Flottarstigen”, som följer Piteälven, och har fokuserat på att 

utveckla en strategisk metod och ett arbetssätt kring leden, så att innehållet, 

produkterna som leden ska generera, utvecklas parallellt med själva den fysiska 

ledutvecklingen. 

 

Syfte och mål med projektet: 

 

 Förlängning och vidareutveckling av Solanderleden (ca 5 mil) 

 Att skapa förutsättningar för innovativ affärsutveckling i samverkan med 

lokala aktörer genom fler temabaserade delsträckor och kreativ 

produktutveckling.  

 Skapa, testa och använda innovativ marknadsföring. 

 Utforma och besluta om kreativ underhållsplan för leden. 

 Lägga grunden för att hela sträckningen kan slutföras till år 2020. 

 

Totalt omfattar projektet ca 2 000 000 kronor, projektets faktiska kostnader 

bekostas till 50 procent av staten, och 50 procent av offentliga medel och privata 

medel. 

 

Den tänkta finansieringen för projektet fördelas enligt följande: 

 

Länsstyrelsen   1 025 000 kr 

Piteå kommun K&F   30 000 kr 

Piteå Näringslivsfond   170 000 kr 

Bygdemedel Sikfors Arnemark  50 000 kr 

Framtidsbanken, Sparbanken Nord   200 000 kr 

Skogsstyrelsen/Arbetsförmedlingen  380 000 kr 

Destination Piteå, LRF, Luleå Kommun, LTU 150 000 kr 

Summa:     2 050 000 kr 
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Beslut: LPR förespråkar att begärda medel avsätts så att projektet kan 

genomföras.  

 

LPR § 133 Information framtidsveckan 

 

Piteå Byaforum informerade om framtidsveckan, framtidsveckan är en 

manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att visa positiva 

exempel vill man öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, 

vårt sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen. 

http://www.framtidsveckan.nu/ 

 

Beslut: LPR tackade för informationen.  

 

LPR § 134 Information regionalt serviceprogram 2014-2018 

 

Landsbygdsutvecklaren informerade om det regionala serviceprogrammet för 

Norrbottens län som beskriver prioriterade insatsområden och aktiviteter som är 

viktiga för att uppnå det övergripande målet att skapa förutsättningar för 

människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god 

servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. 

 

Arbetet kommer att fortsätta i länet med att konkretisera möjliga insatser. 

 

Beslut: LPR tackade för informationen. 

 

LPR § 135 Ansökan utvecklingspeng – landsbygdsambassadörer 

 

Landsbygdsutvecklaren informerade om ansökan av utvecklingspeng för 

projektet Piteås Hembygdsambassadörer – Ung på landsbygden. 

 

I Piteå finns nu tre av Sveriges hembygdsambassadörer. Två av dessa tjejer vill 

nu föra ut sina kunskaper till flera ungdomar genom att genomföra ett 

ferieprojekt med målet att visa upp Piteå som hembygd och vad landsbygden har 

att erbjuda Piteås ungdomar i form av natur, kultur och evenemang. 

 

Projektet kommer att arbeta tillsammans med olika aktörer på landsbygden som 

har eller planerar utåtriktad verksamhet under sommaren. Genom projektet ska 

fler unga medborgare och besökare lockas till kunskap och engagemang för sin 

bygd. En ökad kunskap om sin ort ger en stärkt identitet och stolthet. En egen 

känsla av tillhörighet och trygghet motverkar även intolerans och öppnar i stället 

för nyfikenhet på andras identiteter och hemorter. Ungdomar är en nyckelgrupp i 
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varje lokalsamhälle för en långsiktig ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling. 

 

Projektet anknyter till generationsmöten, besöksnäring, integration, naturvård, 

folkhälsa och lokal utveckling genom att sprida kulturhistoria på ett nytt 

innovativt sätt tillsammans med ungdomar för ungdomar. Erfarenheterna från 

samverkansprojektet kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete, 

samverkan med LTU och med de kreativa näringarna. Projektet begär därför 

150 000 kr i projektstöd från utvecklingspengen. 

 

Beslut: LPR beslutar att förorda att projektet får begärd utvecklingspeng. 

 

LPR § 135 Möte med landsbygdsföretagare 

 

Lars-Olof föreslog att LPR bjuder in lämplig mängd landsbygdsföretagare för en 

dialog i landsbygdsutvecklingsfrågor med företagarfokus. 

 

Beslut: LPR beslutar att Landsbygdsutvecklaren ska planera ett möte med 

inbjudna företagare kvällstid den 7:e maj. 

 

LPR § 136 Övriga frågor 

 

Lars informerade om att Inlandsvind planerar att leasa eller köpa ett av Svevinds 

verk i Storblåliden och att föreningen inlett samarbete med Råneå Älvdal. 

Inlandsvind ska möta Svevind i Koler 13 maj för att diskutera detta. 

 


