
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2016-03-10 1 (3) 

      
 

Plats och tid Ovalen 13:00-17:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, kommunstyrelsen 

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna 

Ann-Louise Hagström Byaforum 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Lars-Ivar Pettersson, Byamän 

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Johnny Åström, Kommunstyrelsen  

Pär Isaksson, LRF  

Erica Duvensjö, Pite Unika 

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Riitta Hovinen, Kultur, Park och Fritid 

 

      

      

      

      Utses att justera Lars-Olof Pettersson 

 Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§194 - 202§§ 

         

Brith Fäldt 

 

 Ordförande   
        

Lars-Olof Pettersson 

      

 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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 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2016-03-10  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR § 194 Mötet öppnas 

 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR § 195 Val av justeringsperson 

 

Lars-Olof Pettersson väljs till justeringsperson. 

 

LPR § 196 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

LPR § 197 Informationsstrategi 
En informationsträff för att informera vilka olika stödformer det finns att söka, båda 

inom kommunen och centralt. Tiina Marjeta har anställts som verksamhetsledare för 

Spira Mare och vill tillsammans med Länsstyrelsen komma och informera om vilka 

olika stöd som finns att söka från deras håll.  

Rådet bestämmer att en träff ska försöka hållas under april månad och att en enklare 

folder för de kommunala stöden ska skapas.  

Maria gör en folder och bjuder in Tiina Marjeta och Roger Ylinenpää. 

 

 

LPR § 198 Översiktsplan 
Maria informerar om var vi är i processen.  

Glesbygdsfrågor måste börja arbetas med. Ett samarbete med Älvsbyn och Arvidsjaur 

bör inledas snarast.  

Förslag att vi under hösten, före älgjakten, kommer att hålla ett informationsmöte ute i 

Glesbygden för att informera om ÖP, Glesbygdsfrågor och även få information av de 

som bor där. 

Frågor som berörs är den lokala servicen och hur vi ska kunna samverka med 

Grannkommunerna, Älvsbyn och Arvidsjaur. Dessa bjuds in att delta. 

 

LPR § 199 Flyktingmiljonen 
Regeringen har skickat ut 17,2 miljoner för flyktingfrågan. Brith informerar om 

miljonen och att de pengarna som tillfaller kommunen måste användas under 2016. 

Föreningar kan ansöka ur dessa medel för att bedriva integrationsarbete. Ansökningar 

till detta går via kultur, park och fritid.  

Information om detta går ut i samband med mötet som ska hållas i april. 

Praktikplatser är ett önskemål från flyktingarna.  

Uppmana föreningarna i byarna att söka pengar för att anordna evenemang under 

sommaren. 
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 Sammanträdesdatum  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR § 200 Årets By 2016 
Inga nomineringar för Årets By har kommit in.  

Förslag från rådet är Svensbyn utifrån det jobb de gjort under 2015 och framförallt det 

jobb de har gjort med de asylsökande som kommit till byn.  

Landsbygdspolitiskarådet utser därmed Svensbyn till årets by 2016. 

Vi har avsatt en dag för rundresa bland byar. Då vi redan utsett Årets By ämnar vi att 

besöka Svensbyn under denna dag. Maria förbereder ett dagsschema. 

 

Ordföranden deltar inte i beslutet under denna punkt. 

 

LPR § 201 Byapeng 2016 
Redovisning av förslag till fördelning av Byapeng 2016.  

Det är få ansökningar i år jämfört med tidigare år.  

Rådet godkänner fördelningen. 

 
 

LPR § 202 Övriga Frågor 
Utveckling Swensbylijda 

Information om hur Svensbyn vill utveckla Swensbylijda genom en tillbyggnad av 

cafébyggnaden. Föreningen ansöker om medel via Länsstyrelsen och har lämnat in en 

förfrågan om kommunal medfinansiering. Rådet ställer sig positiv till förslaget.  

Ordföranden deltar inte i beslutet, 

 

Landsbygdsbutiker 

Information om ett nytt stöd till landsbygdsbutiker på 180 miljoner kronor varav en viss 

del har gått till Norrbotten. Viktigt ta fram vilka kriterier som gäller och vem som kan 

söka och att sedan gå ut med informationen. Maria tar reda på mer information och 

bjuder in rätt person till mötet som vi ska ha i landsbygden. 

 

Grans Naturbruksskola 

Frågan om Grans framtid går vidare. LRF förordar att kommunen ska ta över 

verksamheten och för diskussioner med kommunen och landstinget. Information om var 

läget är just nu.  

 

Möte med byamän 

Samling med alla byamän för att diskutera bland annat Översiktsplanefrågor bör ske 

under året när arbetet med fördjupningen av översiktsplan, Landsbygdscentra påbörjas. 

 

  

 

 

 

 


