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§ 103 

Behandling av uppdragsberedningens 
verksamhetsrapport 2020  

Dnr 734-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att överlämna uppdragsberedningens verksam-

hetsrapport 2020 till regionstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19–20 § 129 att tilldela uppdragsbe-

redningen uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget ”Hur kan Reg-

ion Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norrbottens län att 

ställa om till en fossiloberoende region”.  

I sin verksamhetsrapport presenterar uppdragsberedningen fakta i ärendet 

och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen identifierat sam-

manfattas i följande punkter:  

Behov hos aktörer 

 Region Norrbotten måste arbeta för en hållbar och långsiktig strategi 

gällande fossilfria alternativ både nationellt och internationellt. 

 Region Norrbotten måste arbeta för en väluppbyggd infrastruktur för 

fossilfria alternativ, både på regional, nationell och internationell nivå. 

 Region Norrbotten måste arbeta för en tydlig prioritering gällande till-

gång till de olika transportmöjligheterna i länet utifrån vad som är mest 

hållbart ur ett miljöperspektiv. 

 Det är önskvärt att Region Norrbotten ställer krav på fossilfria alternativ 

vid upphandlingar. 

 Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för effektiva och rättssäkra 

tillståndsprocesser som bidrar till att verksamheter kan bli fossilobero-

ende. 

Behov hos medborgare 

 Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för en väluppbyggd infra-

struktur och information gällande fossilfria alternativ. 

 Region Norrbotten måste arbeta för en synkroniserad, anpassad och sä-

ker kollektivtrafik som med digitala medel ger medborgarna en enkel 

överblick över samtliga kollektiva färdmedel. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Uppdragsberedningens ordförande Daniel Bergman (M) presenterar bered-

ningens verksamhetsrapport 2020 och föreslår att den överlämnas till region-

styrelsen för vidare hantering.  

Gunnel Sandlund (V), Anna-Carin Aaro (S), Staffan Eriksson (SJVP), Maj-

vor Sjölund (C), Christina Snell-Lumio (V) och Nils-Olov Lindfors (C) stöd-

jer Daniel Bergmans förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Daniel Bergmans förslag under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag: 

Regionfullmäktiges protokoll 2019-11-19–20 § 129 

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020 

 

  


