
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2015-10-21 1 (3) 
      
 
Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten 08:30-12:00 
Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, kommunstyrelsen 

Gunnar Hannu, byamännen 
Lena Mikaelsson Aasa, Piteå Byaforum 
Catrin Gisslin, barn och utbildningsnämnden 
Caroline Trapp, piteUnika/Företagarna. 
Tomas Eklund, samhällbyggnadsnämnden. 
Anders Nyström, kultur och fritidsnämnden. 
Lars-Olof Pettersson, kommunstyrelsen 
Ann-Louise Hagström, Piteå Byaforum      
Erica Duvensjö, piteUnika/Företagarna 
      
      
      
      

Övriga deltagande Roger Lundstig, sekreterare. 
Riitta Hovinen, samhällsplanering. 
Jenny Trlicik, Samhällsplanering 
David Sundström, kommunledningskontoret 
      
      
      Utses att justera Anders Nyström 
 Justeringens plats och tid Stadshuset, Samhällsplanering  
      

Underskrifter Sekreterare Roger Lundstig Paragrafer  §§ 177 - §§ ??? 
          

 Ordförande Brith Fäldt  
              

 Justerande Ann-Louise Hagström  
              

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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 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2015-05-22  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR § 177 Mötet öppnas 
 
Brith Fäldt mötet öppnat.  
 
LPR § 178 Val av justerare 
 
Beslut 
 

1. Ann-Louise Hagström väljs till justeringsperson 
 
LPR § 179 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
LPR § 180 Fråga från landsbygdsnätverket – angående boende för 

asyssökande 
 
LOP, det finns ett arbete som pågår i kommunen. Caroline förde fram 
möjligheten att PBF tar på sig ett ansvar från föreningarna.  
 
Beslut: Roger får i uppdrag att undersöka samordning av insatser. 
 
LPR § 181 Översiktsplan 
 
David Sundström presenterade det arbete som pågår med kommunens 
översiktsplanering. 
 
Cityplanner: 
 
Jenny Trlicik presenterade Cityplanner som är ett medborgardialogverktyg där 
medborgare i en interaktiv karta kan lägga in förslag.  
 
Mötet hade en diskussion med huvudpunkterna:  

• Fördelar/nackdelar/placering/antal landsbygdscentra 
• Fördjupningar landsbygdsdelar 
• Boende/byggande, kommunalt ansvar/bolag, privat 

 
 
Beslut: Roger, Brith, Caroline, Ann-Louise får i uppdrag att skriva ett yttrande 
om översiktsplanen utifrån mötet. 
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 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2015-05-22  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
LPR § 182 Utsikt Jävre 
 
Det har under en tid pågått ett utvecklingsarbete med att utveckla både byn och 
hamnen i Jävre, med stort engagemang från medborgare, föreningar och lokala 
företag. Roger presenterade ett projektförslag för att fortsätta arbetet, med en 
kommunal insats på 150 000kr.   
 
Beslut  
LPR ställer sig positiva till förslaget. 
 
LPR § 183 Solanderleden 
 
Arbete med Solandeleden har pågått i Pite Kommun i en tid. Under 2104 och 
2015 har ytterligare ca 5 mil led färdigställs (totalt 6 mil), leden har invigts och 
börjat fungera. Engagemanget runt leden har stärkts från både företag, föreningar 
och allmänhet. Ett koncept för en kreativ skötselplan är framtaget och arbetet 
med ny teknik för kommunikation om och för leden har påbörjats. 
Produktutveckling med berörda företag har skett. En fortsatt sträckning av leden 
har ritats in och översiktligt förankrats. Av sträckningen i ledplanen återstår ca 11 
mil, men en förlängning till Kallax har aktualiserats och integrerats i den nu 
aktuella sträckningen. Ledens slutliga sträckning kommer då att vara Kallax i 
norr till Jävre i söder.  
 
PiteUnika har begärt kommunal medfinansering på 150 000kr av en total 
projektsumma på ca 1000 000 kr. Övriga finasniärer är LST och Luleå Kommun.  
 
Beslut  
LPR ställer sig positiva till förslaget. 
 


