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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Fyrkanten 10:00-12:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, kommunstyrelsen 

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Ann-Louise Hagström, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Lars-Ivar Pettersson, Byamän 

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

Anders Nyström, Kultur- och fritidsnämnden  

Nina Olovsson, LRF  

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Jenny Bergman, Pireva 

Maria Widman, Samhällsbyggnad 

Martin Lindberg, Samhällsbyggnad 

 

 

 Utses att justera 

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer §§222 - §§227

Brith Fäldt
Ordförande

Gunnar Hannu
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 §222  Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

LPR §223  Val av justeringsperson 

Gunnar Hannu väljs till justeringsperson. 

LPR §224 Förslag till vattenskyddsområde (VSO) för Svensbyfjärden. 

Jenny Bergman, Pireva och Maria Widman, Samhällsbyggnad, informerar om 

det nya förslaget till VSO för Svensbyfjärden. Förslaget är nu ute på samråd som 

pågår till och med den 17 februari.  

LPR §225 Information 

Hela Sverige ska leva – Brith informerar om att Piteå kommer att ha ett med en 

pilotbygd i ett projekt som föreningen Hela Sverige ska leva håller i. Lillpite är 

vårt förslag till pilotbygd   

FÖP – Maria informerar om att arbetet går enligt tidsplan och att dialoger 

kommer att påbörjas i slutet av januari. Maria kommer att vidarebefordra 

inbjudningar till LPR för deltagande, en kommer att representera rådet vid varje 

dialog.  

LPR §226 Bidrag enskilda vägar 

Martin Lindberg, Samhällsbyggnad, informerar om det nya förslaget för Bidrag 

till enskilda vägar.  

 

Piteå Kommun ger bidrag till enskilda vägar enligt vissa kriterier. Idag fördelar 

kommunen bidragen utifrån en viss budget, problemet är att pengarna kan ta slut 

innan alla vägföreningar fått något bidrag. Ändringen är till för att alla föreningar 

som uppfyller kriterierna ska kunna få kommunalt bidrag för enskilda vägar. 

Likställighetsprincipen bör tillämpas. 

Idag är det 36 mil enskilda vägar som söker bidrag, vilket inte innefattar alla 

enskilda vägar i kommunen.  

Diskussioner fördes om huruvida det skulle bli billigare om kommunen tar över 

underhåll av enskilda vägar. Svårt att uppskatta kostnader då inte alla 

vägföreningar idag söker bidrag.  

LPR enades inte om något gemensamt ställningstagande. Flera ledamöter tycker 

att kommunen ska följa trafikverkets kriterier av fördelning av vägar medan 

andra tyckte att det var ok att pröva det förslag som ligger. Viktigt att det är de 

vägar som behöver bidragen som innefattas. Åsikter framfördes att inom 

tätbebyggt område bör kommunen ta över underhåll. 
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LPR tackade för informationen och ärendet kommer att diskuteras vidare i den 

politiska beslutskedjan. 

 

LPR §227 Övriga frågor 

Bredbandsstrategin kommer att gå upp i fullmäktige i februari. 


