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Plats och tid Stadshuset Lokal Fyrkanten 08:30-12:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Pär Isaksson, LRF  

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Martin Lindberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Rebecka Granström, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Joanna Munther, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katarina Johansson, Turistbyrån 

 

 

 

 

      

      

      

      

Utses att justera  

Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§274 - 283§§ 

         

Brith Fäldt 

 

 Ordförande   
        

Tomas Eklund 

      

 Justerande   
              

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

Organ         
Sammanträdesdatum         
Anslags 

uppsättande 

       Anslags 

nedtagande       

Förvaringsplats 

för protokollet 
       

    
Underskrift    
 

 

 

 
       

   Utdragsbestyrkande 
    



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  2 

 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2018-09-18 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §274  Mötet öppnas 

Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR §275 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställes.  

 

LPR §276 Val av justerare  

Tomas Eklund väljs till justerare 

 

LPR §277 Bidrag enskilda vägar 

Kommunens trafikenhet informerar om förslaget till nya riktlinjer för bidrag till 

Enskilda vägar.  

Budgeten styr bidragen. Man kan inte få mer bidrag än 100 % av 

driftkostnaderna.   

 

Förslag är att det ska ges bidrag per meter väg, oaktat klass av väg. Vägar som 

Inte kan söka statliga medel ska få en större summa av kommunen.  

Utgångspunkten är samma budgetram men att fördela medlen 70/30. 

Kriterier, minst en person folkbokförd vid en väg, minst 100 meter lång väg, 

Samfällighetsförening krävs. 

 

Syftet med bidraget är att främja fastboende på landsbygd.  

Om kommunen skulle överta alla enskilda vägar skulle kostanden för 

drift/underhåll bli ca 6,3 milj/år.  

Om kommunen tar över vägar med statligt bidrag blir kostanden 6 milj/år. 

Om kommunen tar över vägar utan statligt bidrag blir kostanden 2,6 milj/år. 

 

LPR §278 Turism i Piteå  
Katarina Johansson från Turistbyrån informerar om läget under sommaren.  

Turism och antal gästnätter i Piteå under 2017 ökade jämfört med 2016. Enligt 

SCB har antal gästnätter under juni och juli 2018 ökat med 7% i Piteå.  

Solanderleden har varit ett populärt turistmål under 2018.  

Destinationen jobbar för att bli digitalt bokningsbara. 

 

LPR §279 Landsbygdsriksdag 
Majvor och Maria informerar om Landsbygdsriksdagen. 

Bilden av landsbygd är lador i dis och djur på gröna ängar. Viktigt hur landsbygden ser 

sig själva. Utåt är det ofta satsningar till storstäder, stöd till landsbygd. 
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 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2018-09-18 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Majvor tog del av seminarium om byggande på Landsbygden i Stavsjö. Där har man 

bildat ett utvecklingsbolag som bygger egna hyresrätter och driver en digital lanthandel. 

Majvors anteckningar skickas ut.  

 

LPR §280 Valet – vad blir ändringar inför kommande LPR-möten 

Mandatperioden för LPR är densamma som den politiska mandatperioden, till 

årsskiftet. Nomineringsarbete måste sättas igång i de föreningar/organisationer 

som är med i LPR. Respektive organisation måste nominera sina ledamöter till 

LPR, Kommunstyrelsen beslutar. 

 

Diskussion om huruvida LPR uppnår sitt syfte som det är tänkt enligt 

reglementet. De senaste åren har vi bland annat tagit upp: ÖP, FÖP, Bredband, 

Enskilda vägar, Vattenskyddsområdet…  

 

LPR känner sig inte som ett remissorgan då de oftast får se färdiga förslag. LPR 

måste bli mer kända så att vi kan agera mer som ett råd. LPR borde få vara med i 

ett tidigare skede för att få ha synpunkter på förslagen. De politiska nämnderna 

måste bli bättre representerade i LPR och informerar bättre i sin nämnd och ta 

frågan till sin nämnd. Nämnderna har delat sina mandat, tanken var från början 

att man skulle dela utifrån vilka frågor som ska upp LPR. Vi saknar politiker från 

alla nämnder, men skulle vi ha med alla nämnder så blir rådet för stort. Det är 

viktigt att både nämnder och organisationerna informerar rådet om vad som sker.  

 

December mötet måste ha ett konkret förslag som vi kan lägga fram till KS. 

Förslag att nuvarande reglemente ligger fast men utökar antalet möten med 2-3 

möten/år.  

Ska vi se över hur många ledamöter vi ska ha? Och vilka organisationer som ska 

vara med? 

Skulle vi ha haft en representant från Grans? 

 

 

LPR §281 Nytt förslag kommunens Landsbygdspengar 

Maria går igenom förslaget.  

Förslag från LPR att byta datumet i mars till februari.  

 

 

 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  4 

 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2018-09-18 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §282 Information nämnder och organisationer 

 

LRF: 

Tuff sommar för LRF denna varma sommar.  

Köttproducenterna har ett lägre pris i höst pga minskad efterfråga och stora köer 

till slakterier. Solidariteten i samhället och förståelsen för klimatförändringar och 

hur beroende vi är av att samhället fungerar har ökat. Kommunen har prioriterat 

svenskt kött i kommunens kök, vilket är positivt.  

 

Byamän: 

Träffarna med byamännen har varit bra och ämnena har varit aktuella.  

 

Kommunstyrelsen: 

Håller på att se igenom de olika dokumenten och policy och rationaliserar bort 

många styrande dokument.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Varit på studiebesök i Markbygden och sett på vindkraftsparken.  

Årets bygd firades i Lakafors i September. De har just avklarat sin andra 

Alterhelg som även i år blev en succé. 

Slutfasen på FÖP, kommer upp till kommunfullmäktige i december. Påbörjat ett 

FÖP arbete för Öjebyn.  

Jordbruksmark är en viktig fråga. Inventering kommer att göras av Grans 

tillsammans med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.  

Näringslivsfrukostar i landsbygden i våras. I Hortlax kom det upp att de har 

behov av mer datalagring. Detta har lett till en fråga om det finns möjliga 

verksamhetsområden för elintensiv industri i Markbygden.   

Möte har varit med de ekonomiska föreningarna som får ta del av 

Vindkraftsmedel. 

 

Byaforum: 

Pärmen har delats ut och var ute vid midsommarhelgen. Finns ett bra intresse för 

detta. Kommer att arbeta med Piteå 400 år och hur landsbygden kan vara med i 

detta. 

Vill få fler byar att skriva utvecklingsplaner.  

Funderar på om Rosvik och Piteå Älvdal skulle göra ett projekt hur de kan bli 

mer självförsörjande. 
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 Sammanträdesdatum  

   

Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2018-09-18 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

PiteEnergi: 

Mycket stor utbyggnad av bredband i kommunens landsbygdsdelar. Just nu, ner 

från Pitsund byggs det. 

88% av Piteborna har möjlighet att koppla upp sig till 100Mbit/s. 

Bredbandsstöd är sökt för Koler, Storsund, Långträsk, Lillpite, Yttersta, Åträsk 

Långnäs och Selsborg. De ekonomiska föreningarna som får ta del av 

vindkraftspengar i Koler/Storsund samt Lillpite, Yttersta, Åträsk kommer att gå 

in med en del pengar till varje hushåll som ansluter sig.  

 

Fastighets- & Servicenämnden 

Bara svenskt kött i kommunens kött pga torkan.  

Nämnden vill underlätta för de lokala leverantörerna att komma in med anbud. 

Hamnen utvecklas, man söker mer samarbete med närliggande hamnar.  

Kommunens fastigheter i landsbygden, man vill att exv Pitebo tar över dessa.  

 

LPR §283 Övriga frågor 

Arbetet med LIS är igång igen. Viktigt att detta sprids så att kommunen kan få in 

information om var ett eventuellt LIS-område kan utvecklas.  

 

Nästa möte är den 7 december på förmiddagen 

 

 


