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Målsättning att minska Region 

Norrbottens elförbrukning 

Dnr 1100-2022 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram och 

genomföra en plan med målsättning att minska Region Norrbottens elför-

brukning.  

Yttrande till beslutsförslaget 

Mot bakgrund av de stigande priserna på el och gas anser Regionstyrelsen 

det självklart för Region Norrbotten att bidra till minskad elförbrukning un-

der vintern 2022-2023. Flera effektiva och energismarta åtgärder kan på kort 

sikt vidtas för att minska användningen av el. 

Sammanfattning 

Elpriserna i Sverige bedöms under den kommande vintern vara de högsta i 

Sverige på flera årtionden. Regiondirektören föreslås därför av regionstyrel-

sen att ta fram och genomföra en plan med målsättning att minska Region 

Norrbottens elförbrukning. Syftet med beslutet är att bidra till dämpade el-

kostnader under vintern 2022-2023. Framtagande av planen påbörjas så snart 

som möjligt och genomförandet kommer pågå till och med 31 mars 2023. 

Åtgärder för att spara el får inte ha negativ påverkan på driftsäkerhet 

och/eller vårdkvalitet. 

Beslutsunderlag  

Ärendet 

Bakgrund  

EU:s energiministrar träffades den 9 september 2022 för att diskutera åtgär-

der för att minska Rysslands påverkan på den europeiska energimarknaden. 

Ett av EU-kommissionens förslag är att medlemsländerna ska minska elför-

brukningen med minst fem procent under vissa högpristimmar. Det är med-

lemsländerna som enligt förslaget pekar ut vilka timmar som priset förväntas 

vara särskilt högt. Enligt förslaget ska 10 procent av den totala efterfrågan på 

el under dygnets alla timmar också minska. Avsikten är att sänka priserna 
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genom att minska antalet timmar då gas och andra fossila bränslen är margi-

nalprissättande. 1 

Sveriges regering har i sin tur gett statliga myndigheter i uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder. Myndigheter som har tio eller fler anställda ska 

varje månad till Energimyndigheten redovisa mängden el som köpts under 

föregående månad. Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder 

de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Det är upp till respektive 

myndighet att inventera vilka energibesparingsåtgärder som är möjliga och 

lämpliga. Uppdraget från regeringen pågår från och med oktober 2022 till 

och med mars 2023. Vidare har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att 

stötta kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder, exem-

pelvis genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder. 2 Region Norrbotten 

ser det som en självklarhet att bidra till minskad elförbrukning under vintern 

2022-2023 och avser därför ta fram samt genomföra en plan för detta. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomförande av planen bedöms ge ett positivt ekonomiskt utfall genom 

dämpade elkostnader. 

Riskanalys 

Genomförande av åtgärder för att spara el får inte ha negativ påverkan på 

driftsäkerhet och/eller vårdkvalitet.   

                                                      
 

1 EU föreslår exceptionella åtgärder för minskad efterfrågan på el 

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/09/eu-foreslar-exceptionella-atgarder-for-minskad-

efterfragan-pa-el/ [hämtad: 2022-09-23) 

2 Regeringsbeslut Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen 

(Fi2022/02571) 2022-09-08 
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Tidsplan 

Framtagande av plan påbörjas så snart som möjligt efter beslut. Genomfö-

rande av plan ska pågå till och med 31 mars 2023. 

Jämställdhetsperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Barnrättsperspektiv 

4. Åtgärden/beslutet påverkar inte alls barn. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer 

Avdelningsdirektörer 
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