
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2014-12-04 1 (5) 

      
 

Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 

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 

Anders Nyström, kultur och fritid 

Peter Grundström, teknik och gator  

Tore Stenberg, byamännen 

Viktoria Lundberg, Piteå Byaforum 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare 

 

 

 

      

      

      

      

      

Utses att justera       

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 149 - §§ 1 

          

 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 § 149 Mötet öppnas 

 

Ordförande Lars-Olof Pettersson förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 150 Val av justeringsperson 

 

Lena Mikaelsson väljs till justeringsperson. 

 

LPR § 151 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 152 Föregående protokoll 

 

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

handlingarna. 

 

LPR § 153 Ledamötesinformation 

 

Information från nämnder och organisationer. 

 

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

 

Byamännen, Tore har arbetat med att försöka få igång ett samarbete med 

närliggande byamän, Hortlax, Blåsmark etc. Byamännen i Hortlax har varit de 

som var mest aktiva och påpekade behov av fler hyreshus. 

 

Lena talade om Rosvik, påpekar att det finns behov av bostäder, även om det 

sker bostadsutbyggnad i Rosvik. Man har en ny hemsida www.rosvik.nu som 

man är väldigt nöjd med. Rosvik ville också lyfta fråga om nedläggning av 

vårdcentralen i Norrfjärden. Lars-Olof svarar att utredning pågår och det finns 

egentligen inget förslag. Grunden är baserad på att kundunderlaget till 

Norrfjärden har minskat då fler medborgare har skrivit sig under andra läkare och 

privata vårdcentraler. Mötet diskuterade även behovet av renovering av 

Kristallen. 

 

Brith talade om Hembygdsambassadörernas fortsatta arbete, där man har ca 5 nya 

hembygdsambassadörerna under utbildning. Brith berättade om Svensbyliden, 

verksamheten växer och utvecklas kontinuerligt. Man har även fått stöd från 

trafikverket för att restaurera vägen som går till Svensbyliden. Brith vill också 

lyfta vattenfrågan för kustbyarna och för kulturmiljöer, ”riksantikvarieämbetet” 

http://www.rosvik.nu/
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har en ny lag på gång. Brith tog också upp frågan kring upprustning av kapellet i 

Gråträsk, vilket gärna kan kombineras med att starta upp 

landsbygdsutvecklingsarbetet i byn. 

 

Kultur och Fritid, Anders redogjorde för förvaltningens ekonomi. Angående 

Kristallen så har hockeyn sitt behov relativt väl ordnat via LF arena och 

Noliahallen.  

 

 

LPR § 154 Organisation framtid 

 

Diskussionen inleddes med att Brith visade den politiska omstruktureringen som 

kommer att inrättas den 1/1 2015. Mötet diskuterade sedan LPR:s roll och 

struktur, fem nämnder kan anses vara med i LPR: KF, SOC, BUN, KS, SBN.  

 

Mötet diskuterade hur kommunen kan göra för att ha en bra dialog med 

landsbygden, Brith föreslog att en arbetsgrupp för att titta på reglementet för 

rådsformning.  

 

Beslut: LPR beslutar att Brith, Lars-Olof, Tore och Lena bildar en arbetsgrupp 

som ska titta på rådsformning. 

 

LPR § 155 Fördelning av stöd till landsbygdsbutiker 

 

Roger redovisade förslag till fördelning av kommunalt stöd till landsbygdsbutiker 

enligt nedan: 

- 150 000 kr till Långträsk Livs AB 

- 50 000 kr till Forsens Livs i Sikfors 

- 50 000 kr till Olofsson Livs AB.  

 

Långträsk: Långträsk Livs AB, har en svår situation i och med den 

demografiska utvecklingen inom kundomlandet. Styrelsen gör 

en stor ideell insats för att hålla butiken levande. Styrelsen 

känner väl till sina svårigheter och möjligheter och försöker 

justera driften av butiken efter rådande omständigheter. Butiken 

har ett tydligt behov av kommunens stöd för fortsatt drift och 

en synnerlig betydelse för varuförsörjningen inom sitt 

kundomland. Butiken planerar åtgärder av golv och har gjort 

investeringar i kylar, larm och energibesparande åtgärder. 

 

Långträsk är den butik där en ev. nedläggning får störst 
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konsekvenser för varuförsörjningen inom kundomlandet, därför 

anses det rimligt att butiken 2014 får ett stöd av kommunen på 

150 000 Kr. 

 

Sikfors: Forsens Livs i Sikfors drivs sedan tre år av Fastighetsbolaget 

Sikforsbygden AB, samma bolag som driver skolan. 

Fastighetsbolaget driver butiken som en bifima vilket tydliggör 

kostnader och intäkter, med separat budget och resultatkrav 

skilt från övriga verksamheter. Butiken har planerade 

investeringar av framförallt golvytor i butiken. 

 

Ägarna arbetar kontinuerligt med åtgärder för att lyfta butiken. 

Bedömningen är att det är rimligt att ge ett bidrag på 50 000 till 

butiken för kommande investeringar. 

 

Lillpite:  Olofssons Livs i Lillpite AB, har pågående investering i ny 

handikappadanpassad entre. Man gör också en investering i 

eloptimering, som förhoppningsvis kommer att ge minskad 

energiförbrukning. Butiken med tillhörande 

drivmedelsanläggning ligger i Lillpite och kundunderlaget 

består mestandels av byar inåt landet, exempelvis Yttersta. 

Området kring Lillpite är ett av Piteås största 

jordbruksområden, med ett antal framgångsrika jordbruk. 

Området är också företagstätt (bara i Lillpite finns 70 

registrerade företag), med ett stort antal småföretag och 

enskilda firmor. Det är av stor vikt för boende och företag på 

landsbygden att ha en nära tillgång till butik och drivmedel, 

därför anses det rimligt att ge ett bidrag på 50 000 till butiken 

för kommande investeringar. 

 

Beslut: LPR tackade för informationen, och ställde sig bakom förslaget.  

 

LPR § 156 Övriga frågor 

 

Frågan om byggande av hyresfastigheter på landsbygden diskuterades på mötet. 

Brith: Det är brist på bostäder, och ett upplevt tryck på i alla fall vissa delar av 

landsbygden. Pitebo är ett aktiebolag som har ansvar att gå med vinst. Det finns 

inne en motion om att bygga ett hyreshus i Lillpite. Förslag att detta är temat för 

nästa LPR-möte, byggande och boende på landsbygden.  
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Beslut: Nästa LPR ska vara ett temamöte om boende och byggande på 

landsbygden. 

 

LPR § 157 Mötesordning 2015 

 

28 januari, 09:00-12:00 – reglemente och temamöte bonde 

24 mars, fm 

 


