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Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 3 april 2019

§ 106
Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Dnr 3970-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Agneta Granström (MP) har lämnat in en motion om behovet av att skyndsamt ställa om transportsektorn. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila
bränslena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen
för elbilar i länet byggas ut.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att ta ledarskapet för att ta fram
en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet ska byggas ut. Omställningen till nya typer av fordon för att minska klimatpåverkan kommer att
öka i sin takt och därför finns behov att strategiskt och konkret arbeta med
att stärka infrastrukturen för att ladda elbilar.
Regionala utvecklingsnämnden har 2019-03-19 § 48 föreslagit regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag mot Glenn Berggårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala utvecklingsnämndens förslag.

Ärendet
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta ledarskapet för att i samverkan med andra aktörer på den regionala arenan ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen för
elbilar i länet skyndsamt ska byggas ut.
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En
delmängd i uppdraget är att samordna åtgärder för fossilfria transporter och
inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i
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dialog med aktörer, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel. I det arbetet kommer bland annat Region Norrbotten vara en aktiv part.
Den framtida fossilfria bränslefloran kommer att handla om flera bränslen i
ett så transportmässigt komplext transportlän som Norrbotten. Vad gäller
laddinfrastruktur finns det i nuläget ett flertal aktörer igång med siktet inställt mot framtiden och goda affärer. I anslutning till visa servicefunktioner
i länet finns betalningsfria laddstationer som en del av kundservicen. Någon
samlad länsambition finns inte i nuläget utan kommer att arbetas fram under
de närmsta åren.
Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet
kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har
getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.

Bilagor:
Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19 § 48
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Regional utvecklingsdirektör

