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 Sammanträdesdatum 

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2017-12-06 1 (4) 

      
 

Plats och tid Gransalen 08:15-12:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna 

Ann-Louise Hagström, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Lars-Ivar Pettersson, Byamän 

Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Pär Isaksson, LRF  

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Mimmi Andersson, Grans 

 

 

 

      

      

      

      

Utses att justera  

Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§250 - §§259 

         

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 2017-12-06 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §250  Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR §251 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställes.  

 

LPR §252  Val av justeringsperson 

Lars-Olof Pettersson väljs till justeringsperson. 

 

LPR §253 Information om Grans,  

Mimmi Andersson, driftschef på Grans, informerar om Grans och hur det har gått 

efter att Piteå kommun har tagit över skolan. 

Svårt att få lärare med lantbrukslärare med rätt behörighet. Samarbetet med 

Strömbacka pågår för att få liknande rutiner för att Grans ska kunna gå in som en 

mer naturlig del i Strömbacka.  

Det pågår ett arbete med hur man kan utveckla Grans verksamhet. Hur skulle 

man kunna sprida exempelvis kött och mjölk till andra verksamheter i 

kommunen.   

 

LPR §254 Ekonomi 2017  
Maria går igenom ekonomiskt utfall för 2017 

Diskussion om huruvida byapengen skulle behöva bli större då det är enkelt för 

byar att söka.  

 

    Ekonomi 2017     

  Budget 
Utfall tom 
20171130 Återstår budget Förbrukat % 

Varuhemsändning 80 54 26 68% 

Byapengar 200 200 0 100% 

Landsbygdspengar 135 78 57 58% 

Utvecklingspengar 219 154 65 70% 

Stöd landsbygdsbutiker 250 250 0 100% 

Stöd kulturgårdar 100 100 0 100% 

Totaler 984 836 148 85% 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §255 Stöd till Landsbygdsbutiker  

Enligt Piteå kommuns riktlinjer om stöd till landsbygdsbutiker lämnar 

kommunen stöd till butiker på landsbygden, i syfte att förhindra en försämring av 

tillgängligheten till kommersiell service. Då butiker ofta fungerar som ombud för 

andra funktioner kan butiken ha en betydelse som går utöver den rent 

butiksmässiga funktionen, varför stödet även syftar till att upprätthålla 

servicenivån på landsbygden. Idag är det 3 butiker som har rätt till detta stöd, 

Långträsk Livs, Ica Forsen samt Olofssons Livs. Budget på detta ligger på 

250 000 kronor. I år fanns även extra medel som landsbygdsutvecklaren har valt 

att varje butik i landsbygden kan vara med och söka av.  

Förutom de prioriterade butikerna har ansökan kommit från Jävre, Hortlax och 

Norrfjärden.  

 

Idag får två butiker i Piteå Särskilt driftstöd av region Norrbotten, Långträsk och 

Sikfors. Att butikerna även får ett stöd av kommunen gör ingen skillnad på 

regionens stöd.  

 

 

LPR §256 Vattenskyddsområde Svensbyfjärden 

Ramböll har anlitats som ny konsult i detta ärende och håller på att arbeta fram 

en ny rapport. De har varit i kontakt med LRF, PIREVA samt styrgruppen för 

vattenskyddsområdet i ett dialogmöte. Vi återkommer i ärendet när konsultens 

rapport är klar.  

 

 

LPR §257 Fördjupad översiktsplan landsbygd 

Maria går igenom samrådsförfarande, vilka förslag som finns samt hur dessa har 

prioriterats under samrådsmötena. 

Själva dokumentet är en plan för mark- och vattenanvändning. Om det sedan 

tillkommer en handlingsplan kan det ses som en utvecklingsplan för områdena. 

Idag finns inget skrivet om omlandet, då det inte fanns med i uppdraget från 

politiken. LPR är överens om att det behövs mer diskussioner kring omland. 

Arbete med stadsdelcentrum kommer att visa att en del av definierad landsbygd 

har sitt stadsdelcentra som ”närmaste” centrum. LPR skriver ett yttrande, ger 

Caroline i uppdrag att utforma detta.  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §258 LPR under 2018 

Datum 

23/3 Förmiddag 

Nomineringar Årets By 

4/5 Årets By – Hela dagen 

18/9 Förmiddag 

7/12 Förmiddag 

 

Diskussion om vad vi ska jobba med under 2018 och landar i att vi vill arbeta 

med Livsmedelsstrategin, gärna tillsammans med areella näringar. Vi diskuterar 

med Grans om man kan göra någonting tillsammans med dem.  

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer på hur kommunen ställer 

sig gällande bebyggelse på jordbruksmark. LPR bevakar denna fråga.  

Tidplanen förkommunens FÖP arbete är att den ska antas av fullmäktige innan 

sommaren. LPR följer utvecklingen.  

LPR §259 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

Nästa möte är den 23/3 på förmiddagen. Maria återkommer med tid och plats.   

 


