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Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, kommunstyrelsen 

Gunnar Hannu, byamännen 

Lena Mikaelsson Aasa, Piteå Byaforum 

Catrin Gisslin, barn och utbildningsnämnden 

Majvor Sjölund, kommunstyrelsen. 

Lars-Ivar Pettersson, byamännen. 

Caroline Trapp, piteUnika/Företagarna. 

Erica Duvensjö, piteUnika. 

Pär Isaksson, Lantbrukarnas riksförbund 

Britta Berglund, Piteå Byaforum. 

Tomas Eklund, samhällbyggnadsnämnden. 

Anders Nyström, kultur och fritidsnämnden. 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare. 

Åsa Wikman, samhällsplanering. 

 

      

      

      

      Utses att justera Lena Mikaelsson Aasa 

 Justeringens plats och tid Stadshuset, Samhällsplanering 2015-05-13 09:00 

      
Underskrifter Sekreterare Roger Lundstig Paragrafer  §§ 164 - §§ 171 

          

 Ordförande Brith Fäldt  
              

 Justerande Lena Mikaelsson Aasa  
              

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 § 164 Mötet öppnas 

 

Efter en kort presentation av deltagarna förklarar Ordförande Brith Fäldt mötet 

öppnat.  

 

LPR § 165 Val av justerare samt tid och plats för justering 

 

Beslut 

 

1. Lena Mikaelsson Aasa väljs till justeringsperson 

2. Protokollet justeras den onsdag 13 maj kl 9:00 på Samhällsbyggnad stab. 

 

LPR § 166 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 167 Översiktsplan 

 

Åsa Wikman, chef för avdelning Samhällsplanerings informerar om arbetet med 

översiktsplanen. Översiktsplanen är ett uppdrag från kommunstyrelsen och ska, 

med ändrad tidsplan, vara klar i maj 2016. Arbetet ska nå de gemensamma målen 

genom olika strategier: boende, infrastruktur, grön struktur, natur, vatten, 

energi/klimat, kultur/fritid mm. Efter medborgardialog, samråd och 

sammanställning av synpunkter ska en utställning genomföras i januari 2016. 

 

Beslut 

 

Rådet beslutar att information om nuläge och tidsplaner för översiktsplanearbetet 

ska skickas till rådets ledamöter. 

 

LPR § 168 Organisation, medel 

 

Rådssekreteraren presenterade det reglemente som finns för LPR och de 

finansiella medel som kommunen har till insatser riktade mot 

landsbygdsutveckling.  

 

Sekreteraren presenterade även det kommande landsbygdsprogrammet. I det 

finns stöd till att utveckla en företagsidé, till att förbättra servicen på landsbygden 

eller att arrangera ett evenemang för bygdens befolkning eller för att locka 

turister – och mycket mer. Programmet innehåller olika stöd och ersättningar 
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som syftar till att utveckla landsbygden genom att stimulera företagande och 

förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden. 

 

Caroline informerade om det kommande LLU-området Spira/Mare2020. 

 

Enligt reglementet ska landsbygdspolitiska rådet inom sig utse ordföranden och 

vice ordföranden. Ordföranden utses av kommunstyrelsens ledamöter och vice 

ordföranden bland företrädarna för intresseorganisationerna. Rådet kan tillsätta 

ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 

rådssammanträden. Arbetsutskottet består av rådets ordförande, vice ordförande, 

en representant från en nämnd som inte innehar ordförande- eller vice 

ordförandeposterna, samt ytterligare två representanter från 

intresseorganisationerna, tillsammans fem ledamöter. 

 

Personliga ersättare skall utses för samtliga ledamöter. 

 

Beslut:  

 

1. En sammanställning och beskrivning av alla bidrag och landsbygdsmedel 

som finns inom både SAM och K&F ska utföras, i syfte att utreda vilken 

nämnd som bör vara beslutsorgan för respektive bidrag. 

2. En sammanställning av projekt genomförda inom Mare Boreale och Spira 

Fyrkanten ska skickas till ledamöterna. 

3. För att tydliggöra rådets roll ska en påpekan gå ut till nämnderna. 

4. Vid rådsmöten ska respektive nämnds representant rapportera 

nämndsärenden som har betydelse för landsbygdens utveckling. 

5. LPR:s protokoll ska skickas till alla nämnder som delgivning  

6. Rådet utser Brith Fäldt, kommunstyrelsen till ordförande och Caroline 

Trapp, piteUnika till vice ordförande. 

7. Rådet utser som ledamöter i arbetsutskottet: Brith Fäldt, 

kommunstyrelsen, Caroline Trapp, piteUnika, Catrin Gisslin, barn och 

utbildningsnämnden, Pär Isaksson, lantbrukarnas riksförbund, Lena 

Mikaelsson Aasa, Piteå Byaforum. 

8. Rådet utser som ersättare i arbetsutskottet: Lars-Olof Pettersson, 

kommunstyrelsen, Erika Duvensjö, piteUnika, Tomas Eklund, 

samhällbyggnadsnämnden, Lars-Ivar Pettersson, byamännen, Ann-Louise 

Hagström, Piteå Byaforum. 
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LPR § 169 Förslag fördelning byapeng 

 

Roger presenterade förslag på fördelning av byapeng 2015. 

 

Beslut  

LPR förordar förslaget. 

 

LPR § 170 Nominering Årets By 

LPR har i uppdrag att utse Årets By som är ett hederstecken och stimulansåtgärd 

för den by/bygd i Piteå kommun som under året utfört en prestation som med 

hänsyn till förutsättningar och omständigheter framstår som berömvärd förebild 

för andra byar och samhället i övrigt.  

 

Beslut  

LPR nominerar Lillpite, Jävre, Pålberget till Årets By, och sätter besöksdatum 

den 22 maj. 

 

LPR § 171 Möten 2015 

 

16 september 8:30 - 12:00 – lokal på landsbygden. 

1 december 8:30 avslutas med jullunch. 


