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Inbjudan från Norrbottens Kommuner* att besöka Norrbotten. 

Norrbottens Kommuner gratulerar dig till din nya post som energi- och näringsminister. Du 

har ett stort och viktigt ansvar för hela Sveriges energi- och tillväxtfrågor och här i Norrbotten 

händer det oerhört mycket inom dina områden. 

Vi i Norrbottens Kommuner vill bjuda in dig till att besöka oss och vi hoppas att du kommer 

hit många gånger, då det pågår historiska satsningar som det är viktigt att du tar del av. Vi 

består av 14 kommuner som står inför en utmanande och spännande framtid vars tillväxt är 

viktig för hela landet och EU.  

Det som händer här är inte enbart av regionalt intresse, utan är av vikt såväl nationellt som 

internationellt. Regeringen har mycket att vinna på att den gröna industriella omställningen 

lyckas och kan dessutom säkerställa att den sker i nödvändig takt. Vi vill gärna diskutera denna 

möjlighet med dig på plats här i Norrbotten. 

Norrbottens Kommuners ambition är att möjliggöra en hållbar utveckling som gynnar 

näringsliv, akademi och forskning, miljö, kultur, välfärd och våra medborgare. Ambitionen är 

också att lyfta fram Norrbotten som en attraktiv region och ledande i att bidra med hållbar 

tillväxt och minskade fossila utsläpp. 

Här i Norrbotten har vi aktivt drivit den gröna omställningen och med den följer unika 

möjligheter med teknik- och innovationsledande investeringar i framtidens industrier. 

Pågående och planerade investeringar som exempelvis Hybrit och H2 Green Steel har 

tillsammans med övriga storsatsningar i den gröna omställningen en nationellt viktig roll om 

Sverige ska kunna nå klimatmålen år 2045. Utöver den industriella utvecklingen har 

Norrbotten styrkeområden inom rymdindustri, besöks- och testnäring med global 

attraktionskraft. Detta innovativa entreprenörskap bygger sina värden på naturattraktioner, 

geografiskt läge, världsarv och naturresurser. Norrbotten är också en del av Europeiska Arktis 

som från ett geopolitiskt perspektiv erhåller en än mer viktigare roll. 

Potentialen som Norrbotten besitter behöver nyttjas så att effekten av omställningen faller ut i 

länet i form av etableringar, nya företag och fler arbetstillfällen. För att detta ska lyckas måste 

bostäder och attraktiva miljöer utvecklas för de som redan bor här och för 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. 

Ifall länets fördelar och resurser inte tas till full nytta riskerar viktig tillväxt som gynnar hela 

Sverige att utebli. I den situationen skulle tillväxt och arbetstillfällen lika väl kunna falla ut i 

annat land i stället. 
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Norrbotten Kommuner hoppas på en god dialog och ett gott samarbete med dig för att på bästa 

sätt kunna ta tillvara potentialen i länets 14 kommuner. 

 

Varmt välkommen till Norrbotten! 

 

Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S) 

Ordförande Norrbottens Kommuner 

 

 

 

 
*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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