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Till: Tillträdande Landshövdingen Norrbotten,  
Lotta Finstorp 
För kännedom: Statsråden Lena Micko, 
   Magdalena Andersson, 

  Ibrahim Baylan, 
  Jennie Nilsson, Tomas Eneroth 
 

Norrbottens Kommuner* välkomnar dig som landshövding i Norrbottens län!  

Välkommen till ett län som står inför en utmanande och spännande framtid vars tillväxt är 
viktig för hela landet och EU. Landshövdingen har som statens företrädare en väldigt viktig 
roll för att bidra till en positiv tillväxt för hela länet.  

Norrbotten är en del av Arktis. Vår politiska ambition är att möjliggöra en hållbar utveckling 
som gynnar näringsliv, akademi och forskning, miljö, kultur, välfärd och våra medborgare. 
Ambitionen är också att lyfta Norrbotten som en attraktiv region som bidrar med hållbar 
tillväxt och minskade fossila utsläpp. 

I vårt län har vi unika möjligheter med teknik- och innovationsledande investeringar i 
framtidens industrier. Pågående och planerade investeringar, som exempelvis Hybrit-
projektet, har tillsammans med övriga storsatsningar som en följd av den industriella 
omställningen och samhällsomvandlingarna, en nationellt viktig roll i en grön omställning om 
Sverige ska nå klimatmålen år 2045. Till detta kan lyftas besöks- och testnäringarna i 
Norrbotten som växer och har en global attraktionskraft vilka genom innovativt 
entreprenörskap bygger sina värden på naturattraktioner, geografiskt läge, världsarv och 
naturresurser.  

Potentialen som Norrbotten besitter behöver nyttjas så att effekten av omställningen faller ut i 
länet i form av etableringar, nya företag och fler arbetstillfällen. Bostäder och attraktiva 
miljöer måste utvecklas till de som redan bor här och till de som vill flytta hit. Investeringar i 
transportinfrastruktur behöver göras för att möta godsflöden och utvidga 
arbetsmarknadsregioner. Norrbotten tävlar dock om investeringar i ett globalt sammanhang 
och fördelar och resurser som länet har kan lika väl falla ut i tillväxt och arbetstillfällen i ett 
annat land.  

Inför den nu inledda gröna industriomställningen har många kommuner i Norrbotten tyvärr 
med sig i bagaget erfarenheter av svårigheter kring nya etableringar på grund av långa 
handläggningstider och överklagandeprocesser. Med naturen som resurs och tillväxtfaktor är 
det viktigt att miljöhänsyn beaktas på ett effektivt och rättssäkert sätt för att den gröna 
omställningen ska bli trovärdig och konkurrenskraftig. Processerna måste dock från 
myndighetshåll bli tydligare, mer effektiva, mer transparenta och mer förutsägbara. Annars 
riskerar den öppning som nu finns och som kan lyfta Norrbotten till en ännu högre nivå av 
utveckling att stängas och att utvecklingen i stället äger rum någon annanstans. 

Regeringen har konstaterat att lagstiftningen på området behöver ses över som stöd i 
myndigheternas utövande. Regeringen har därför utsett en kommitté för utredningen: En 
modern och effektiv miljöprövning (2020:86). I ett av direktiven konstateras att ”En snabb 
omställning förutsätter en effektiv miljöprövning”. Uppdraget ska redovisas den 15 december 
2021 och Norrbottens Kommuner ser fram emot de kommande förslagen från utredningen som 
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ska bidra till att tydligare processer och kortare handläggningstider uppnås. Vår förhoppning 
är dock att Länsstyrelsen Norrbotten under din ledning ska fånga upp regeringens tydliga 
ambition och redan nu snabbt komma igång med en förändringsprocess i syfte att effektivisera 
tillståndsprocesserna. 

Kommunerna, Region Norrbotten, länets näringsliv och många fler aktörer har en viktig 
uppgift i att samverka. För att lyckas behöver givetvis även samarbete med Länsstyrelsen 
Norrbotten, statens företrädare, präglas av en nära samverkan och en nära dialog så att 
Norrbotten uppnår en hållbar och effektiv utveckling. Det är därför av största vikt att 
länsstyrelsen får de resurser, metoder och verktyg som behövs för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag och möta kommunernas och företagens behov. 

Norrbotten Kommuner hoppas på god dialog och ett gott samarbete med dig och hela 
Länsstyrelsen Norrbotten för att på bästa sätt kunna gynna potentialen i länets 14 kommuner. 

Varmt välkommen till Norrbotten! 

 

Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S) 
Ordförande Norrbottens Kommuner 
 
Ulrika Hammarström, kommunalråd Pajala (S)  
Vice ordförande Norrbottens Kommuner 
 
Tomas Mörtberg, kommunalråd Övertorneå (C) 
2:e vice ordförande Norrbottens Kommuner 
 
Robert Bernhardsson  Tomas Egmark 
kommunalråd Jokkmokk (S)  kommunalråd Älvsbyn (S) 
 
Fredrik Hansson  Anne Jakobsson 
kommunalråd Luleå (S)  kommunalråd Överkalix (S) 
 
Birgitta Larsson  Sara Lundberg 
kommunalråd Gällivare (S)  kommunalråd Arvidsjaur (S) 

Tommy Nilsson  Gunnar Selberg 
kommunalråd Kalix (S)  kommunalråd Kiruna (C) 
 
Helena Stenberg  Sven Tornberg 
kommunalråd Piteå (S)  kommunalråd Haparanda (C) 

Isak Utsi 
kommunalråd Arjeplog (S) 
 
*Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner. 
Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge.  
I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. 
Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen.  
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