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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Ovalen 08:30-09:30

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, kommunstyrelsen

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum

Ann-Louise Hagström, Byaforum

Gunnar Hannu, Byamän

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare

Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer §§237 - §§241

Brith Fäldt
Ordförande

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

LPR §237  Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR §238  Ny ledamot från Företagarna 

Erica Duvensjö har lämnat sin plats i rådet till förfogande då hon har valt att 

stänga sin verksamhet under våren.  

Maria skickar ut en förfrågan till Företagarna och Piteå Entreprenörerna. De 

kommer in med förslag som sedan beslutas av kommunstyrelsens ordförande.  

 

LPR §239 Rapportering Fördjupad Översiktsplan landsbygd 

Dialogerna går enligt plan, en dialog återstår. Tjänstemännen har varit nöjda med 

de synpunkter som har kommit in.  

Idag finns inget uppdrag att påbörja arbetet med Stadsdelscentra eller 

Glesbygdscentra, viktigt att dessa inte släpar efter.  

 

LPR §240 Inlämnat förslag 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att utveckla ett 

"Landsbygdens Utvecklingscentrum” i Holmträsskolan. En förening eller ett 

bolag bildas som kan driva denna idé. Förslag på vad som kan ingå: 

sjuksköterskemottagning, möteslokal, sol-el-etablering på tak på landsbygden, 

servicepunkt för matleveranser, samåkning etc. 

I det inkomna förslaget står att kommunen bör stå för själva basdriften. 

LPR överens om att det är en intressant idé men att det inte kommer att vara 

hållbart att kommunen står för basdriften. Projektidén är ett bra pilotprojekt att 

söka från Landsbygdsprogrammet, Hela Sverige ska leva etc. Sol-el-etableringen 

kan vara ett projekt för PiteEnergi.  

LPR föreslår att näringsliv och landsbygdsutvecklare diskuterar vidare hur 

projektet kan drivas.   

 

LPR §241 Rundtur till de nominerade byarna till årets By 2017 samt beslut 

Rundtur till de olika byarna/bygden Åträsk, Hemmingsmark samt Alterbygden.  

En väl genomförd dag med intressanta möten i byarna/bygden.  

Omröstning för att utse Årets By genomfördes och vanns av Åträsk – den lilla 

byn som lever! 


