PARLAMENTARISK BERÄTTELSE SVERIGEDEMOKRATERNA, REGIONGRUPPEN 2019
Sverigedemokraternas partigrupp bestod i december 2019 av Marianne Sandström, Paula Palmqvist,
Per Göransson, Susanne Ström och Lage Hortlund som ordinarie ledamöter. Som ersättare i
regionfullmäktige hade vi, Lars-Åke Vikström, Kristina Karlsson, Ilkka Isaksson och Carina Isaksson. Ett
av våra mandat avseende ersättarplatserna tillföll en politiskt oberoende person då denna valde att
lämna partiet. Tillsammans har vi representerat Sverigedemokraterna på regional nivå i Norrbotten
och deltagit på samtliga sammanträden inom regionstyrelsen och regionfullmäktige. Sedan valet
2018 finns vi för första gången representerade i regionstyrelsen genom Marianne Sandström som
oppositionsråd och Paula Palmqvist som ersättare och till lika vice gruppledare. Vi finns även
representerade i regionala utvecklingsnämnden där Lage Hortlund är ordinarie ledamot. Vidare har vi
ledamöter representerade i sjukvårdsberedningen, uppdragsberedningen och regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Vi har under det gångna året, 2019, ingett en egen strategisk plan där vi vill ha ett större fokus på
kärnverksamheten inom sjukvårdsområdet och därmed skulle se att regionens engagemang inom
vissa övriga verksamheter såsom Konstmuseet i Norr, Filmpool Nord och BD POP avvecklades för att
kunna frigöra medel till kärnverksamheter inom sjukvården.
Vi har under året, 2019, även ingett ett antal motioner och interpellationer i regionfullmäktige bl.a.
har vi ingett motioner om upphörande av omskärelse av pojkar utan medicinsk grund, motion om
infrastruktur för laddning av elfordon, motion om en översyn av blodgivningen i Norrbotten för att
säkerställa behovet av blod från blodgivare, motion om höjda avgifter vid uteblivna vårdbesök. m.m.
Under år 2019 har vi tagit ställning som ett oppositionsparti som inte alltid röstar med övriga
oppositionspartier utan efter egen partibok, vilket många gånger skiljer ut oss från den övriga
oppositionen, med detta ej sagt att vi skulle vara mindre oppositionella utan vi har i vissa frågor varit
de enda som skiljt ut oss från såväl övrig opposition som majoritet vilket vi kommer att fortsätta med
även under kommande år.
Marianne Sandström (SD)

Luleå den 14 maj 2020

Redovisning av hur partistödet använts för Sverigedemokraterna Norrbotten, SD-kvinnor
och Ungsvenskarna
Partistödet har använts för att bygga en stabil organisation i Norrbotten, att stödja lokala
aktiviteter och våra partiföreträdare samt att torgföra partiet och partiets politik i
Norrbotten.
Det har ordnats arrangemang för att främja medlemstillväxten i Norrbotten, vilket skett med
gott resultat. En del av partistödet har även gått till lokalkostnader för partidistriktets lokal i
Luleå vilken förutom av SD Norrbottens distriktsstyrelse och regiongrupp även nyttjas av SD
Luleå, ungsvenskarna och SD-kvinnor.
Partiet har under året använt partistöd till lokal nivå och deltagande på bl.a.
sommarmarknader som Överkalix sommarmarknad.
Medel har även gått till utbildningar för våra aktiva där vi haft deltagare på event anordnade
av ungsvenskarna, SD-kvinnor och partiet centralt. En stor del av utgifterna har avsatts till
reseersättningar för våra aktiva medlemmar då dessa närvarat på lokala sammankomster
tillsammans med exempelvis regionfullmäktigegruppen men även för utbildningar,
konferenser och andra aktiviteter på nationell nivå. Vi anser att det är av stor vikt att utbilda
våra företrädare och värna om nätverkande partimedlemmar emellan varför utbildning och
konferens är ett prioriterat område. Bland annat deltog flertalet partimedlemmar på SD:s
landsdagar i Örebro 2019, utbildningshelg i Norrköping för aktiva på kommunal-och regional
nivå och gruppledarträffen i Uddevalla 2019.
Ungsvenskarna har deltagit i arrangemang på lokal nivå och riksnivå och ordnat
sammankomster på lokal nivå.
25 procent av partistödet har använts för att köpa tjänster av den centrala organisationen
såsom utskick till hushåll i enlighet med SD:s avsättningsprincip till den s.k. gemensamma
valfonden.

