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§ 103 

Motion 11-2018 om solceller 
Dnr 3961-2018 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besva-

rad. 

Reservation 
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Att hitta nya sätt att försörja våra egna och samhällets energibehov är viktig 

för en hållbar framtid. I det arbetet kan solceller vara en delmängd. I ett ark-

tiskt klimat och med väldigt varierande soltillgång är solceller möjligt men 

tekniken behöver utvecklas.  

Sammanfattning 
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att öka satsningarna på solceller 

och förnyelsebar energi. Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en håll-

bar region. Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första 

dagen bidrar solceller till regionens miljöprofil och regionens miljöpolicy. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2019-03-19 § 49 föreslagit regionfull-

mäktige besluta att motionen anses besvarad.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag mot Glenn Berg-

gårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala utvecklings-

nämndens förslag.  

Ärendet 
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger reg-

ionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av solceller 

och förnybar energi. 

Region Norrbotten är positiva till satsning på solel i framtiden, framförallt i 

form av solelsfält i anslutning regionens egna byggnader. Samverkan med 

andra aktörer är viktigt för att lära av varandra och dra nytta av lyckade pro-

jekt. 

Region Norrbotten har länge följt utvecklingen inom solcellsområdet. Frågan 

har hanterats både i miljöpolicyn och strategierna för miljö- och energiområ-

det. Fram till hösten 2018 har det inte varit möjligt att få ekonomi på solcell-

sanläggningar även om man har haft maximalt med bidrag utifrån. Inom kort 
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kommer Luleå Energi att ta en testanläggning i drift vid Sunderby sjukhus 

som har dubbelsidiga solpaneler och som förhoppningsvis kan ge ökade 

effekt i vårt arktiska klimat och visa på att det går att använda solel i större 

skala. När tekniken finns på plats och det är ekonomiskt hållbart ska själv-

klart solceller användas för att klara vår energiförsörjning.  

Region Norrbotten har mer på försök installerat en mindre yta solceller på 16 

kvadratmeter på patienthotellet i anslutning till Sunderby sjukhus. Vid de 

tillbyggnader som nu är på gång planeras solceller på en yta av 50 kvadrat-

meter. Utvärdering av dessa projekt pågår.  

Det är viktigt att Region Norrbotten fortsätter att testa lösningar för att kunna 

möjliggöra solel på våra fastigheter. När tekniken finns och ekonomin går 

ihop bör en handlingsplan för införande i regionens fastigheter tas fram.  

Bilagor: 
Motion 11-2018 om solceller 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19 § 49 

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 
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