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Plats och tid AU-rummet 08:30-12:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

Caroline Trapp, Vice ordförande, Företagarna 

Britta Berglund, Byaforum 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Lars-Ivar Pettersson, Byamän 

Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Nina Olovsson, LRF  

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

 

 

 

 

      

      

      

      

Utses att justera  

Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§260 - 268§§ 

         

Brith Fäldt 

 

 Ordförande   
        

Per Lönnberg 

      

 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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §260  Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR §261 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställes.  

 

LPR §262  Val av justeringsperson 

Per Lönnberg väljs till justeringsperson. 

 

LPR §263 Byapeng  
Maria går igenom förslaget till Byapeng 2018. 

Förslag till Byapeng 2018 godkännes av LPR. 

 

LPR §264 Fördjupad Översiktsplan (FÖP) 
Maria går igenom var arbetet med den fördjupade översiktsplanen är.  

I samrådet har de mest prioriterade områdena handlat om Bostadsbyggande, dels 

flerfamiljshus men även nya områden för enbostadshus. Barnens miljö i byarna 

har diskuterat, mest skolområdet samt säkra skolvägar.  

I FÖP:en är det skrivet att ringa jordbruksmark kan tas i anspråk, dock ska alltid 

jordbruksmark värnas. Detta är någonting som Länsstyrelsen ställer sig emot.  

 

 

LPR §265 Bredband  

Maria går igenom de två projekt som är på gång just nu. Dels har vi ett projekt 

tillsammans med Arvidsjaurs kommun där vi gemensamt söker regionala pengar 

för att bygga i Gråträsk och Pjesker. Regionen bidrar med 50% av  

projektkostnaderna. Resterande köständer finansieras av kommunerna/stadsnäten 

samt ev. anslutningsavgifter från hushållen i byarna.  

Vi har även ett projekt i Landsbygdsprogrammet ute där vi söker för att bygga ut 

i landsbygd på icke kommersiella grunder. Pite Energi äger detta projekt. 

Länsstyrelsens kriterier är att det ska vara hög anslutningsgrad samt att det ska 

gynna arbetstillfällen.  

Kommunen måste ta ansvaret för att se till att bredband byggs ut. Fastän byar 

säger nej idag, kommer vi att i framtiden behöva bredband i framtiden.  

Frågan är om det betyder att det gäller fastboende eller även fritidshusområden.  

Försöka hitta områden som är närmast att vara kommersiellt, för att så många  

som möjligt att koppla upp sig. Eller ska man vända på det, och ta de områden  

där det är svårast att få det kommersiellt gångbart.  

 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  3 

 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2018-03-14 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §266 Årets by 

Alterdalen prioriteras högt med tanke på förra årets prestation och kommer vara 

den enda by/bygd som nomineras och därför utses till Årets By 2018! 

Maria kontaktar Katarina för att berätta om nyheten samt hör hur prispengarna 

ska delas ut och när.  

 

Utmärkande: Nyskapande att byaföreningar och näringslivet samarbetar. 

Mobiliserat bygden på ett enastående sätt.  

 

 

LPR §267 Information från nämnder och organisationer 

Byaforum 
Årsmöte den 26/3. 

Sammandragning av Jennie Svensson, en inspiratör, för att inspirera byarna att 

göra utvecklingsplaner. Ledord: Engagemang, landsbygdsvilja, positivism! 

Identifiera fokusfrågor för en by/bygd.  

Byaforum vill att man arbetar kommunen utvecklingsplaner för hela 

landsbygden.  

Vill arbeta med byarna och skapa utvecklingsplaner med fokus på Piteå 400 år! 

Solanderleden; Leden är i princip färdig mellan Jävre – Kallax. Luleå kommun 

har gått in med medel.  

 

 

Byamännen 

Möte med byamännen och kommunen i april. Fiskefrågan tas upp på det mötet. 

Målsättningen är att förbättra fisket i Piteälv.  

Öppna (underlätta) fisket för allmänheten samt förbättra fisket.  

 

Fastighets- servicenämnd 
Ett antal hyreslägenheter i byar som har blivit utsålda till privata aktörer. 

Diskussion att Pitebo ska ta över alla kommunens hyreslägenheter medan 

kommunen tar över verksamhetsfastigheter. Måltidsverksamheten är svårt att få 

någon leverantör från Pitebygden att leverera. Nämnden vill underlätta för de 

lokala leverantörerna att komma in med anbud.  

 

KS 

En ny nämnd som behandlar måltidsfrågan mellan Luleå och Piteå.  

Vad innebär dataskyddsförordningen för föreningar?  

Medborgarundersökning visar att Piteborna är nöjda med att bo och leva i Piteå, 

men inte nöjda med påverkan och inflytande. De som bor centralt mer nöjda än 

de som bor på landsbygden.  
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Stöd till Landsbygdsbutiker 2017 har varit uppe, det är Långträsk, Lillpite och 

Sikfors som får stöd. 

Fokusdialog på näringslivsutveckling och mänskliga rättigheter.   

Piteå 400 år, hoppas på att byarna kommer att delta. 

 

LRF 

Upphandling pågår för att kunna sälja livsmedel i mindre skala till kommunen. 

LRF har hållit ett seminarium om antibiotika användandet i djurhållning. 

Uppföljningsmöte kring ämnet blir den 18/4 i Sikfors.  

Jobbar inom ett utbildningskluster tillsammans med Grans. Stor mässa till hösten 

för att visa framtidens lantbruk ska kunna inhämta kunskap.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vindkraftssatsningarna i Markbygden har under 2017 genererat 270 tkr till de 

fyra ekonomiska föreningarna. Under våren kommer kommunen hålla möte med 

föreningarna för att se vilka gemensamma projekt som kan finnas.  

Hanteringen kring och runt vindkraftsetableringen är ett stort jobb just nu. Stor, 

tung och många ekipage som ska transporteras upp till markbygden. Projektet 

kommer att innebära att vi kanske måste utöka och marknadsföra 

vindkraftsutbildningen. Påverkar hamnen som måste bygga ut sitt 

verksamhetsområde. Infrastrukturen och trafikflöde kommer att påverka 

landsbygden.  

Pågår en vägstudie Timmerleden-Havsbadsvägen för att exv identifiera 

svåra/farliga korsningar.  

Kollektivtrafikupphandling pågår. 

Träff med Kyrkstadsrådet, vem ska ha ansvaret.  

Sikfors: Vill bygga ut campingen, göra ett lokalt fjärrvärmenät för att kunna 

utveckla byn. Vill bygga nytt i byn.  

Styrgruppsmöte om vattenskyddsområde går på KSAPU 27/3. Man har gått 

kritiken till mötes efter samrådet som varit. Nytt samråd efter den 27/3.  
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LPR §268 Övriga frågor 

1. Presentationen av landsbygden på kommunens hemsida förbättras?  

Det är svårt att hitta till Landsbygdssidorna på Piteå kommuns hemsida. 

Maria lovar en översyn av hemsidan för att ta bort gamla ingångar. 

2. Likviditetsproblem vid landsbygdsprojektet – hjälp från kommunen 

Kommunen kan inte agera bank och låna ut pengar till enskilda projekt. 

Däremot går det att söka medel genom olika projektansökningar.  

3. LPR Reglemente: Frågan skjuts upp till nästa möte då Pär som initierat frågan 

inte är på plats.  

4. Landsbygdsriksdag 

18-20 maj är det Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik. Vi avsätter 4 platser för 

detta.  

Intresserade mejlar Maria 

 

 

Nästa möte är den 4 maj. 
 

 

 

 

 


