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Blankett för redovisning av partistöd 
2021 

Redovisning av mottaget partistöd 
Parti 

Sverigedemokraterna Norrbotten 

Organisationsnummer 

802488-1735 

Adress 

c/o. Lage Hortlund, Magnusvägen 18 

Postadress 

944 31 Hortlax 

Mottaget partistöd (kr): 

930.100 

 

Underskrift 
Ordförande 

 

Ort och datum 

Södra Sunderbyn 2021-05-26 

Namnförtydligande 

Per Göransson 

 

Granskningsintyg: Partiet har använt partistödet för rätt ändamål 
Intygas av 

 

Ort och datum 

Överkalix 2021-05-26 

Namnförtydligande 

Marianne Sandström 
 

Bilaga: Granskningsrapport 

Redovisning 
 
Partistödet har använts att betala partiets löpande kostnader samt att stödja 

lokala partiföreträdare i Norrbotten, vilka bland annat har deltagit i 

utbildningar och konferenser. Partiet hyr en lokal på Örnäset centrum i Luleå 

där det bedrivs aktiv verksamhet med medlemsmöten, öppet hus m.m. Vi 

avsätter delar av partibidraget för valfond och framtida kostnader inför valet. 

Investeringar i reklammaterial och marknadsföring görs regelbundet. 

 

Särskilt bedrivs också verksamheter för att främja ungdomar och kvinnors 

partiaktiviteter i två underavdelningar, SD-Kvinnor och Ungsvenskarna som 

ordnar trivselaktiviteter, annonserar om sin verksamhet, deltar på utbild-

ningstillfällen m.m. 

Överföring har skett till partiets riksorganisation med 236.950 kr avseende 

tjänster som utbildningar, tillhandahållande av mailstöd, tillgång till admi-

nistrativ service m.m. 



   
 

  

 

 

 

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA NORRBOTTEN 

Partiet har emottagit 930 100 kr i partistöd under 2020 från Region Norrbotten.  

Sverigedemokraterna har under året använt 605 072 kr av partistödet. 25 procent av 

partistödet, 236 950 kr 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. 

Av utsedd granskare för Sverigedemokraterna i Norrbotten bedömer jag att partistödet har 

använts enligt de riktlinjer som beslutats av Region Norrbotten.  

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 för att stötta arbetsgrupper i kommuner 

där vi idag saknar representation.  

Medel har även gått till utbildningar för våra aktiva företrädare på olika nivåer i Norrbotten. 

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 även om 

covidpandemin lett till att vi fått ställa om med bland annat fler digitala möten.  

Ungsvenskarna och SD Kvinnor har deltagit i arrangemang på lokal nivå och riksnivå och 

ordnat sammankomster på lokal nivå. 

Överkalix den 26 maj 2021 

 

 Marianne Sandström 
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