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Plats och tid Jössgården 08:30-13:00 

Beslutande Brith Fäldt, Ordförande, Kommunstyrelsen 

Lena Mikaelsson Aasa, Byaforum 

Gunnar Hannu, Byamän 

Per Lönnberg, Fastighets- och servicenämnden 

Caroline Trapp, Företagare 

Lars-Olof Pettersson, Kommunstyrelsen 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Pär Isaksson, LRF  

Tomas Eklund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

Övriga deltagande Maria Öberg, Sekreterare 

Riitta Hovinen 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

Utses att justera  

Justeringens plats och tid       

      
Underskrifter Sekreterare Maria Öberg Paragrafer  §§284 - 295§§ 

         

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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Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2018-12-07 

 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

LPR §284  Mötet öppnas 
Ordförande Brith Fäldt förklarar mötet öppnat. 

 

LPR §285 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes.  

 

LPR §286 Val av justerare  
Lars-Olof Pettersson väljs till justerare 

 

LPR §287 Budget 2018 
Maria visar hur ekonomin har sett ut under 2018. 88% av totalbudgeten har blivit 

upparbetad. Budget nedan är utifrån godkända kostnader för Projekt Hamnviken.  

 

Kod 
Objekt ÅRSBUDGET 

Jan 18 - Mån 13 18 
BOKFÖRT 

Jan 18 - Dec 18 

ÅTERSTÅR 
AV BUDGET 

FÖRBRUKAT 
% 

6907 Varuhemsändning 33 23,4 9,6 71% 
6908 Byapengar 200 200 0 100% 
6909 Landsbygdspengar 135 90 45 67% 
6910 Utvecklingspengar 219 157,3 61,7 72% 

6911 
Stöd 
landsbygdsbutiker 250 250 0 100% 

6912 Stöd kulturgårdar 100 100 0 100% 

Totaler  937 820,7 116,3 88% 

 

 

LPR §288 Aktuella projekt  
Svensbyns Hembygdsförening: 

Svensbyns hembygdsförening ansöker om kommunalt medfinansiering för deras 

projekt att restaurera området kring Svensbyliden. Logen på området håller på att 

sjunka ned och det måste åtgärdas, samt ersätta en av broarna över Svensbyån då 

en av de gamla är i så dåligt skick att den inte går att använda längre. Totalt är 

det ett projekt på 340 tkr och de har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få 

medel från landsbygdsprogrammet. Fördelning budget: 

Landsbygdsprogrammet och EU: 221 000 kr (65%) 

Piteå kommun:                              85 000 kr (25%) 

Svensbyns Hembygdsförening:      34 000 kr (10%) 

Medel tas från Utvecklingspeng Landsbygd. 
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Hamnviken: 
Öjeby byamäns samfällighetsförening har under 2018 tagit ett stort ansvar över 

badplatsen Hamnviken i Öjebyn. Under sommaren har kioskverksamheten varit 

igång och badplatsen har varit välbesökt. De har rustat upp delar av området och 

ämnar rusta upp än mer då badplatsen är i behov av en restaurering. Till en 

början vill de byta ut staketet som finns mellan parkeringen och badplatsen. Ett 

nytt staket på ca 110 meter önskas uppföras, då nuvarande staket är fallfärdigt. 

Sökande: Öjeby Byamäns samfällighetsförening 

Finansiering:  

Piteå Kommun:     39 000 kr (60%) 

Öjebyn Byamän:   26 000 kr (40%) 

I enlighet med ÖP2030 ligger området inom gränsen för Landsbygd och därav  

berättigad landsbygdsmedel. Badplatsen är inte kommunal utan drivs av Öjeby  

Byamäns samfällighetsförening. 

Medel föreslås tas från Utvecklingspeng Landsbygd 

LPR är positiva till projektet. 

LPR tycker att området skulle kunna vara ett förslag till ett LIS-område.  

 

Blåsmark:  

Blåsmark – Centrumutveckling/utveckling av mötesplats 

Hembygdsföreningen söker pengar för att utveckla området kring 

Hembygdsgården/stranden till byns naturliga mötesplats. Planerna innefattar aktiviteter 

för folk i alla åldrar. Området i sig är ett bra område för en mötesplats då det ligger 

centralt och är lättillgängligt för både bybor och övriga kommunmedborgare. Under 

sommaren har Hembygdsföreningen rustat upp området runt gungställning med ny sand 

och ny ram. Föreningen har förslag på hur området ska kunna utvecklas framgent och 

har satt upp en plan i fyra olika etapper. Nu är de i startgroparna för den första etappen.  

 

Etapp 1: Vid gräsytan framför Hembygdsgården vill föreningen bygga en utescen för 

kommande evenemang. Intill scenen vill man bygga ett förråd för förvaring. En scen 

framför Hembygdsgården skulle höja området då de har mycket evenemang som drar 

många besökare. 

 

Totalkostnad projekt:  284 000 kronor 

Egna medel:  142 000 kronor 

Kommunala medel: 142 000 Kronor 

Pengar skulle tas från den centrala potten för Byacentrumutveckling. LPR ställer sig 

positiv till projektet.  

 

Bredband: Projektet i Gråträsk och Pjesker påbörjat, vi har stoppdatum i november 

2019. Vi har fått 24 miljoner från landsbygdsprogrammet för att bygga i landsbygd. 

Aktuellt är Lillpite, Yttersta, Åträsk och Selsborg. Där har vi uppnått målet att 70% har 

skrivit på att ansluta. Pite Energi fortsätter att försöka sälja till bl a Koler och Långträsk 

områdena 
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Varuhemsändning: Idag nyttjar två butiker varuhemsändningen där kunderna ringer in 

till affären och beställer varor som personalen sedan kör hem. Skulle det istället gå att 

kunderna blir upphämtade och körda till affären? Ett projekt som detta skulle medföra 

vinster både socialt för kunden men även för affären. Har varit i kontakt med Region 

Norrbotten som är positiva till detta. Har även varit i kontakt med Långträsk som själva 

haft idén. Maria kommer att jobba med detta under 2018 för att se om det går att göra 

ett projekt i Långträsk.  

LPR är positiva till projektet och påpekar att det är viktigt att underhålla den service 

som finns. Gynna den service som finns, exv taxi på orten, lantbrevbärare. 

Kundundersökning bör göras. Hur ofta? När? 

Skellefteå ska testa i landsbygd förarlösa bussar. Kan det vara ett alternativ för Piteå? 

Lena tipsar om serviceprojekt som Arvidsjaurs kommun har tillsammans med Hela 

Sverige ska leva.  

LPR §289 LIS 
Maria går igenom vilka riktlinjer som gäller för kommunens arbete med LIS – 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Projektledaren har tillsammans med 

landsbygdsutvecklaren haft ett första möte med tre representanter med Piteå 

Byaåldermän och planerar in ett möte tillsammans med byaåldermännen i januari. 

Förslag på att bjuda in Piteå Byaforum till detta möte.   

Ett möte tillsammans med de ekonomiska föreningarna för Vindkraft bör också 

initieras. Samma gäller upplevelse entreprenörer. Samrådsmötena kring FÖP där man 

tog upp LIS har inte varit nog bra. Måste ske tillsammans med de bygder där lämpliga 

områden finns. Måste tydliggöras att det är ett startskott för LIS.  

Direkta förslag från LPR: Lappgärdan, Hamnviken 

 

LPR §290 Ledamöter LPR 
Alla går hem till sina organisationer och utser representanter. Namn lämnas till Maria 

som tar det vidare till Kommunstyrelsen.  

LRF har nominerat Pär Isaksson till ledamot, Nina Olofsson är ersättare. 
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LPR §291 LPR reglemente och arbetssätt 

LPRAU har diskuterat gällande reglemente som de säger i grund och botten är bra. 

Gällande arbetssätt måste vi bli bättre på att jobba efter detta. Processtöd fungerar bra, 

men LPR borde få vara remissinstans i fler frågor. Viktigt att alla nämnder vet om att 

LPR finns, viktigt att de som sitter från de politiska nämnderna påpekar om ärenden bör 

gå via LPR först.  

Kan LPRAU göra ett besök hos de olika nya nämnderna alternativt ha en information 

under nämndsutbildningarna. Maria kollar upp detta. 

Förslag från LPR att vi ska ha ett extramöte på våren. Maria gör ett ärende av detta till 

Kommunstyrelsen.   

LPR §292 Information nämnder och organisationer 

 
LRF: Livsmedelsstrategi. Har haft årsmöte, Jenny Bucht informerade om nära mat.  

 

Fastighets- & Servicenämnden: Vill få in kostråd på skolor och äldreboende. 

Förändringar i menyer etc.  

 

Byaforum: Styrelsemöte. Per Lenndin var där för att diskutera Piteå 400 år, hur kan 

byarna vara med.  

Vill se på ett projekt för att utveckla arbetet till kring Piteå 400 år 

Ska ut med ett nyhetsbrev där man vill ha med information om LIS. 

 

Kommunstyrelsen: FÖP Landsbygdscentra tas i fullmäktige den 17/12. 

Gröna Näringar, 6 milj. från kommunen på 4 år till Grans för detta projekt.  

Antaget Bestämmelser för landsbygdsmedel. 

KS har antagit en handlingsplan för trygghetspunkter. 

Vindkraftsutbyggnad, mycket trafik på vägen mellan Lillpite och Koler, sker mer 

olyckor.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden: Vindkraften i Markbygden fortsätter. Enercon jobbar för 

fullt med att bygga vägar genom området för att inte behöva transportera efter vanliga 

vägar.  

Tyvärr är det få i Markbygden som får del av jobben i själva Vindkraften och bygget. 

Markbygden står mer för service runtomkring.   

Vindkraften ger mycket arbete inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kollektivtrafik upphandling pågår.  

Många vägprojekt, bl.a. GC-vägar. 

Bostäder är de stora ärenden. Coop vid universitetsområdet är i gång vilket har föranlett 

till förfrågan om byggnationer på hela området. 

Norrfjärdenscentrum, RAWI ser på hur gamla banklokalen kan byggas om till 

lägenheter. 
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Förfrågningar att bygga i både Sjulsmark och Lillpite. 

Arbete kring Solanderområdet i Öjebyn har påbörjats då området ska struktureras om, 

gestaltningsprogram för Kyrkbyn.  

Grans, pågår ett utvecklingsarbete.   

 

Företagarna: Företagen utvecklas på landsbygden. 

 

Byamän: Försöker se till att fiskevården i Piteälven sköts. Samhällsbyggnadsnämnden 

har fått i uppdrag att göra en fiskevårdsplan.   

 

PiteEnergi: Bredband på gång i byarna.  

 

Kultur- och fritidsnämnden: Ny norm till fritidsföreningar gäller från 1/1 2019. 

Ändringar som påverkar landsbygdsföreningar som inte har egen ungdomsverksamhet: 

Bidrag till allmänna samlingslokaler har höjts med ca 10 %. Badplatser där kommunen 

har tecknat ett skötselavtal kommer att få ett bidrag på 2 000 kr. Kommunen bekostar 

badvattenprover även i fortsättning. Bidraget för skoterleder har höjts. 

Många gamla byahus skulle behöva omvårdnad, stora kostnader för föreningar och det 

finns inte så mycket kommunala medel att söka.  

Många föreningar på landsbygden äger fritidsanläggningar och har svårt att ta hand om 

driften och skötsel. Exempelvis skotta och spola ishockeybanor, spåra elljusspår. 

Problemet blir mer påtagligt då föreningen inte bedriver egen verksamhet på 

anläggningen.  

Samverkan mellan Grans och ridklubbar för samnyttjande av ridanläggningar för 

fritidsverksamhet. 

Åtgärdsplan om Barn och ungas aktiva fritid på Landsbygden.  

 

LPR §293 Vad jobbar vi med under nästa mandatperiod 
Fiskevårdsplan 

Varuhemsändning 

LIS 

Boende på landsbygd 

Verksamhetsområden 

Hemsidan/Information 

 

LPR §294 LPR 15 år 
Brith och Lars-Olof berättar om hur det har gått till under de 15 år som LPR har funnits. 
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LPR §295 Övriga frågor 
Byaforum vill att det händer någonting på hemsidan. 

 

Områdesgrupper ska bildas för varje Landsbygdscentra. Mer information om detta finns 

idag inte.  

 

Servicepunkter på Landsbygden som S har pratat om. Ingen mer information om detta 

idag.  

 

Datum för möten under 2019 kommer att tas i samband med att nya ledamöter väljs in.  


