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Plats och tid Fagervik, 08.30-13:00 

Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen 

Lars-Erik Andersson, byamännen 

Lars Sjölund, Piteå Byaforum 

Lena Mikaelsson-Aasa, Piteå Byaforum 

Tommy Caesar, SOC 

Brith Fäldt, kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, kommunstyrelsen 

Anders Nyström, kultur och fritid 

      

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

Riitta Hovinen, Kultur och Fritid 

 

 

      

      

      

      

      

Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 137 - §§ 148 

          

 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 § 137 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 138 Val av justeringsperson 

 

Majvor Sjölund väljs till justeringsperson. 

 

LPR § 139 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 140 Föregående protokoll 

 

Gick igenom föregående protokoll från LPR, daterat 2014-04-08 som lades till 

handlingarna. 

 

LPR § 141 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

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

 

KS: Extra miljon finns för ansökan, det har inte kommit in så många ännu. Ett 

möte till är på gång med LIS för kustnära samhällen den 9:e oktober. 

 

LPR § 142 Rapport Landsbygdsambassadörer 

 

Under sommaren 2014 har projektet Unga Hembygdsambassadörer bedrivits i 

Piteå kommun. Målet med projektet har varit att väcka intresse för landsbygden 

bland unga i Piteå. Grunden till projektet uppkom i samband med en studiecirkel 

för att bli unga hembygdsambassadörer, ett projekt som drevs av Sveriges 

Hembygdsförbund. Julia Lundberg redovisade projektet. Projektet har löpt på 

bra, men man har kommit fram till några åtgärder som skulle underlätta ev. 

uppföljande projekt. 

 

 Satsa mer på ordna utflykter och aktiviteter. 

 Marknadsföra genom befintliga kanaler (kommunala) 

 Egen ekonomi, för att kunna ha överblick och ha bättre planering. Kan det 

lösas med kommunal administration? 
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Som uppföljning har en hembygdsambassadörsstudiecirkel startats i Piteå. 

 

Beslut: LPR tackade Julia för informationen och för ett väldigt bra och intressant 

projekt. LPR anser att KS ska få rapporten som en delgivning. 

 

LPR § 143 Status Byacentrum 

 

Roger redovisade läget för de byacentrumsprojekt som bedrivs och klarställts: 

 

Norrfjärden, insatser från avsatta extramedel har gjorts på torgytan.  

Lillpite, investeringar genomförda till 95%. 

Koler: Har begärt slutgiltig utbetalning av medel. 

Hortlax: Invigning under sommaren, har planer på hur förvaltning ska ske. 

Jävre: Arbetar för fullt, genomfört beachvolley och scen, har gjort smärre 

felberäkningar på kostnader (ej räknat med bygglov och elinstallationer) vilket 

spräcker deras budget. 

Hemmingsmark: Arbetet pågår. 

 

Förvaltning och därav kostnader diskuterades. 

 

Beslut: LPR tackade för informationen, och anförde att om Jävre har behov av 

medel har de möjlighet att söka extra byacentrumsmedel hos KS.  

 

LPR § 144 Medborgarförslag gratis hemkörning livsmedel landsbygd. 

 

Anders Nordin har lämnat medborgarförslag om gratis matvaruleveranser till 

landsbygden. Nordin anger i förslaget att gratis matvaruleveranser till 

landsbygden är en service för medborgarna, ett stöd för små landsbygdsbutiker 

och kan ev. ge ökade möjligheter för lokal produktion av livsmedel. 

 

Medborgarförslaget anger att kommunen utreder möjligheten att starta ett projekt 

som innebär att maten levereras gratis till människor boende på landsbygden. 

 

Kommunen har ett ansvar för kommuninvånarnas varuförsörjning, med den 

övergripande målsättningen att trygga en god dagligvaru- och 

drivmedelsförsörjning. Detaljhandeln i kommunen genomgår förändringar när 

tätortshandeln konkurrerar om landsbygdshandelns kundunderlag, förändringar i 

handelsstrukturen har även effekter som påverkar den kommunala verksamheten. 

För att kommunen ska kunna påverka utvecklingen i en riktning som invånarna 

önskar är det viktigt att den har en beredskap inför de förändringar som sker. 
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Beslut: LPR anser att medborgarförslaget lyfter fram behovet av en 

nulägesanalys och ett handlingsprogram för Piteå Kommuns service och 

varuförsörjning på landsbygden där ett ev hemsändningssystem kan utredas. 

 

LPR § 145 Information om Fagervik 

 

Jan Renberg informerade om den verksamhet de bedriver på Fagervik. 

Verksamheten har nu bedrivits i ett år med nuvarande ägande. Det är 

konkurrensmässigt svårt att konkurrera för den målgrupp som man avsåg från 

början och man kommer att försöka locka tillbaka de besökarna man hade 

tidigare. Det är framför allt bäddar man vill sälja, men man funderar även på att 

anlägga ”campingplatser” 

 

Beslut: LPR tackade för informationen. 

 

LPR § 146 Översiktsplaner/Byggnadsplaner/ 

 

Kort information om nuläget på översiktsplanearbete på Piteå Kommun. 

 

LPR § 146 Hemmingsmark begäran extra utvecklingspeng 

 

Hemmingsmark har framfört begäran om medel från de extra utvecklingsmedel 

för investeringar som kommunen avsatt för landsbygdsutveckling. Man avser att 

för begärda medel (200 000kr) upprätta utegym, liknande de som finns på 

grisberget, i anslutning till den mötesplats och näridrottsplats som är under 

uppförande. 

 

Beslut: LPR ställer sig positiva till begäran. 

 

LPR § 147 Böle begäran extra utvecklingspeng 

 

Byaföreningen i Böle har ansökt om medel från de extra utvecklingsmedel för 

investeringar som kommunen avsatt för landsbygdsutveckling. Man avser att 

anrätta en badplats/grillplats för allmänheten i ”Lillån” och begär därför 

20 000kr. 

 

Beslut: LPR ställer sig positiva till begäran. 

 

LPR § 148 Övriga frågor -  SLU 
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Hushållningssällskapet köpte 2006 trädgårdsförsöksstationen I Öjebyn av SLU 

och bedriver där tillämpade försök och demonstrationsodlingar inom trädgård 

med stöd främst från Landsbygdsprogrammet och RJN (Regional 

Jordbruksforskning i Norra Sverige).  Kunskap från försök och presentationer i 

demoodlingar har levererats till länets yrkesodlare inom bär och grönsaker i alla 

år. På uppdrag av SLU har Hushållningssällskapet även genomfört försök inom 

växtodling på de marker SLU ännu har kvar i Öjebyn. SLU har även egen 

verksamhet på försöksgården. Grans Naturbruksgymnasium bedriver i Öjebyn 

gymnasieutbildningar, uppdragsutbildningar samt utvecklingsprojekt inom de 

gröna näringarna. 

 

SLU har inkommit med en ansökan om medfinansiering från Piteå Kommun för 

” att skapa ett nav där landsbygdens aktörer kan mötas för att samverka kring 

utveckling av nya innovationer samt stärka innovationskedjan: forskning, 

utveckling, ny kunskap och företagsamhet för lantbruk – och 

trädgårdsnäringarna.” 

 

Beslut: LPR är positiva till föreslaget projekt, då försöksgården har en viktig 

funktion. Ev medfinansiering behöver utredas vidare och behandlas av KS. 

 

 


