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Plats och tid vardagsrummet 08:30-12:00 

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 

Per Lönnberg, Fastighets- och Servicenämnden 

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Pär Isaksson, LRF 

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer §§228 - §§236 

Ordförande 
Brith Fäldt 

Justerande 
Lars-Ivar Pettersson 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslags 

uppsättande 

Anslags 

nedtagande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 



     

   

   

  

 

 

 

   
 

   

  

 

   

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2017-03-14 

LPR §228 Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

LPR §229 Val av justeringsperson 

Lars-Ivar Pettersson väljs till justeringsperson. 

LPR §230 Fastställande av dagordning 

LPR §231 Fördjupad Översiktsplan (FÖP) 

Maria informerar om tidplanen av FÖP-arbetet. Dialogerna beräknas kommer 

igång under april/maj. Detta betyder att samrådet kommer att hållas till hösten. 

LPR kommer att få löpande information om FÖP, viktigt att LPR deltar i de olika 

dialogmötena. 

LPR §232 Information från Nämnder/Organisationer 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Hela Sverige ska Leva: Besök i Lillpite för att presentera projektet. Handlar om 

lokalutveckling, social inkludering av nya svenskar, lokal serviceutveckling, 

ungdomars involvering, föreningsutveckling samt utveckling av lokalt 

entreprenörskap. 

Fortsatt högt tryck på bygglov. Bygglovsansökningarna har påbörjat en 

digitalisering för att snabba upp processen och säkra den.
 
Samråd med sameby för att bygga på mark vid Pitholmsheden och Klubben, 

trycket för byggande är högt även där. 


Kommunstyrelsen:
 
Beslut att avvakta fortsatt utredning av storskalig biogasproduktion i Piteå. 

Grans – Piteå kommun tar över som huvudman och nu inleds en femårig process
 
för att utveckla verksamheten.
 

Yttranden på att man inte tillstyrker 200 meters vindkraftsverk i Blåsmark, 

medan man är positiv till 250 meter i Råliden. 

Många motioner och medborgarförslag om att bygga på landsbygden har 

inkommit. Man inväntar FÖP innan man kan börjar bygga.
 
Planprogram för Lindbäcksstadion.
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2017-03-14 

LRF 

Jobbar med den regionala livsmedelsstrategin ”Nära mat” idag är vi 
självförsörjande till 20-25% för 20 år sedan var denna siffra 50%. 

Piteå LRF-avdelning har jobbat mycket med vattenskyddsområdet i 

Svensbyfjärden. LRF har begärt möte med styrgruppen för att diskutera frågan. 

Finns idag inga kemikalierester i aktuella vattendrag då jordbruket har hårda 

kontroller från myndigheter. LRF vill att man gör om riskanalysen. 

Byaforum 

Årsmöte ska hållas i slutet av mars. Har haft möten ute i byaområdena. 

Har sökt pengar från Spira Mare projektmedel för att göra utvecklingsplan. 

De ska påbörja projekt för att ta reda på vilka byar som vill vara med i projektet 

och vill ha hjälp med utvecklingsplan. Närmast vill de ha ett inspirationsmöte
 
Ny facebookgrupp, Piteå Landsbygdsforum, istället för Piteå Byaforum. 


Byamännen 

Har haft möten med kommunen under 2016, dessa möten fortsätter under 2017. 

Mötet nu på våren kommer att handla om bygga vattennära, FÖP.
 
Bör byamännen vara med i Byaforum? Tas upp på mötet i april. 


Fastighets- servicenämnden 

Servicenämnd som bygger och förvaltar kommunens olika fastigheter. Idag 

handlar det mycket om skolor. Många fastigheter säljs till byarna som får förvalta 

inom byn. 

PiteEnergi 

16 områden finns nu ute för att anmäla sig för bredband, en projektering för all 

landsbygd bredband pågår för att få rätt kostnader. 

LPR §233 Byapeng 

Maria redovisar förslaget till Byapeng 2017. I år har fler byar sökt än förra året. I 

år har många sökt för väldigt stora summor, det handlar om stora investeringar 

och renoveringar av exempelvis byagårdar vilket blir för stora summor för 

byapengen. Förslag till Byapeng 2017 godkännes av LPR. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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LPR §234 Information vattenskyddsområde Svensbyfjärden 

Samrådstiden är slut och det har kommit in ett 30-tal yttranden som håller på att 

bearbetas i en redogörelse. Styrgruppen har möte i slutet av mars. 

LPR §235 Årets By Nominering 

LPR diskuterar byarna och nominerar följande byar:
 

Alterbygden: Bygden med mycket företagande. 

Hemmingsmark: Mycket samarbete mellan den yngre och äldre generationen
 
Åträsk: Den lilla byn som lever. 


LPR §236 Övriga frågor 

Maria tar upp att en ansökan från Jägarförbundet har inkommit då de vill röja sly 

och göra en ansiktslyftning av banan med grillplats och vindskydd. Ett projekt 

som de beräknar med att det totalt ska kosta 37 000 kronor. Frågan är om detta är 

ett utvecklingsprojekt i landsbygd eller inte. I Policy för utvecklingspeng står det: 

stimulera de lokala utvecklingsgruppernas verksamhet inom Piteås landsbygd 

genom stöd till utvecklingsprojekt! 

Olika byagrupper finns representerade inom förbundet, kan likställas med 

skoterklubben då det handlar om fritidsintresse, sportanläggning. Frågan 

diskuteras vidare med Kultur, Park Fritid. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


