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DISTRIKT SKÅNE

NYHETSBREV

Distriktsordförande har ordet
Tiden rullar på snabbt och planeringen för valet 2022 är i full gång. Jag vill uppmana
alla kommuner att se över sina budgetar för det kommande året och fundera på
vilka satsningar man tänker göra. Nytt material och nya profilkläder kommer behöva
beställas i början av nästa år. Även annan verksamhet kan behöva planeras. Viktigt
är att synas och att sprida en positiv bild av partiet och dess företrädare. Distriktet
kommer att slutligen sätta sin budget för valåret den 7 november. I förarbete står
det dock klart att vi kommer satsa mycket på utåtriktad verksamhet och att synas
genom vår verksamhet mer än genom riktad reklam. Vi överlåter alltså i huvudsak
kostnaden för valutskick till kommunföreningarna. Självklart hjälper vi till att ta fram
material, liksom tidigare och vi är behjälpliga med att boka utskick och tryckning.
Inför valåret är vi bättre förberedda än någonsin, vi har mer resurser än någonsin
och nu gäller det bara att fördela dem på bästa sätt. En hel del förändringar har
skett under senare tid. Distriktet har gått in och gjort en tillfällig anställning över valet
på ytterligare en person tillsammans med regionen. Denna börjar från och med
1 december och jag vågar nästan lova att ni får en närmare presentation i nästa
nyhetsbrev. I riksdagen har kommittéordförande och talespersoner utsetts, vilket
gett bland annat mig ett lite utökat uppdrag, då jag nu är kommittéordförande för
Civilutskottet och därigenom agerar talesperson
för alla utskottets frågor. För tillfället försöker
jag sätta mig in i bostadspolitiken och ser
framemot att kunna besöka kommunerna med
anledning av detta. Viktigast just nu är dock att
få in kandidatförklaringar från alla kandidater till
kommunfullmäktige och att få dem godkända
via mina sidor. Den tidigare intresseanmälan
som vi tog upp, har vidareberfodrats till
kommunföreningarna. Vi kommer att stämma
av så att de som anmält intresse också kommer
in med förklaringsblankett. Mer om det finns
senare i detta nyhetsbrev.
Jag önskar alla en trevlig höst!

Mikael Eskilandersson
Distriktsordförande SD Skåne

KO-träff den 16 oktober och viktig
information inför valet 2022!
Lördagen den 16 oktober anordnade partiet en KO-träff på Stockholm City
Conference Center. Eftersom det endast är ett år kvar till valet så handlade
träffen till stora delar om att avdelningscheferna berättade hur verksamheten
ser ut fram till valet.
För de kommunföreningsrepresentanter som inte erinrar sig om all information
som presenteades , eller som inte hade möjlighet att delta, kommer här ett kort
referat med den viktigaste informationen.

Viktigt för kommunföreningar att tänka på inför valet:
aKandidatförklaringen från Länsstyrelsen, som ska fyllas i av alla 		
kandidater till kommunfullmäktige och/eller regionfullmäktige ska skickas till
distriktet i original. Dessa kan lämnas in av kommunföreningsrepresentant på
distriktets Ordförandeträff den 7 november eller skickas till:
Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11
Malmö
aValplaneringen bör vara klar inom en månad!

Tips till kommunförenigsstyrelser gällande beställning av
valmaterial:
aLägg tidigt upp en plan på vad som ska beställas och förberedas inför valet.
aPlanering och framförhållning är nyckelord.
aUtse en ansvarig beställare!

Mer information på nästa sida!

Viktigt för kommunföreningar att tänka på inför årsmötet:
aLadda ner de nya mallarna till protokoll m.m. efter den 1 december för att ha
rätt mallar inför kommande årsmöte!
aFörsök att justera protokollen till årsmöte och konstituerande möten
samma dag som mötena hålls för att komma in i tid inför valet! Gäller även
valberedningen!
aDet är viktigt med erfarna ordförare och sekreterare nästa år för att få in allt
rätt från början då det inte finns någon flexibilitet inför valet!
aPå mina sidor hittar ni ALLA viktiga datum under fliken “Val2022”.

Viktiga datum för kommunföreningen att hålla reda på!
aIdag till december: Rekrytera kandidater!
a25-28 november: Partiets Landsdagar då man väljer partistyrelse, riks
valberedning m.m. Det kommer även att bli en uppdatering av stadgarna.
a1 december: Sista dagen att kandidera till kommunfullmäktige!
a1 december: Uppdaterade mallar och checklista för årsmötena publiceras.
a10 december: Den nya hemsidan lanseras fullt ut.
a1 januari: Sista dagen att kandidera till regionen.
aFebruari: Beställa profilmaterial.
aMars: Beställa lokalt anpassat material.
a1 april: Sista dagen för distriktet att skicka in stämmoprotokoll med 		
fastställande av listor till regionvalet.
aApril: Beställa riksmaterial.
aMaj: Valkickoff.
aJuni-augusti: Leverans av riksmaterial och profilprodukter, leverans av
valsedlar, Almedalen, kampanjande och postutskick.
a24 augusti: Förtidsröstningen börjar.
aAugusti-september: Slutspurt i valkampanjen.
a11 september: Allmänna val 2022.

Nyheter från regionen:
Besök på Skandionkliniken i Uppsala
I September besökte vår grupp i hälso- och sjukvårdsnämnden
Skandionkliniken i Uppsala. Kliniken öppnades 2015 och samägs av ett
antal regioner, däribland Region Skåne. Den behandling som bedrivs där
är avancerad strålterapi vid cancer, protonstrålning. Skillnaden mellan
denna behandling och vanlig strålning är att det går att styra mer precist
än traditionell strålning, vilket kan minska risken för biverkningar. Vid vissa
tumörsjukdomar - och för vissa patienter - är därför protonstrålning ett bra
alternativ, särskilt om tumören sitter på ett känsligt ställe. En stor patientgrupp
är barn och unga. Varje år får cirka 30 patienter från Skåne behandling på
Skandionkliniken. Besöket var väldigt uppskattat, både av verksamheten men
också av oss som var där och fick lära oss om en högteknologisk och viktig
verksamhet med stor framtida potential.

Besök på Kristianstads Biogasanläggning
Den 20:e oktober var SD:s representanter i Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
Niclas Nilsson, Victoria Tiblom, Teddy Nilsson, Fredrik Ottesen och Patrik Ohlsson
flankerade av politiska sekreterarna Niklas Sjöberg och Ian Fernheden på besök på
Kristianstads Biogasanläggning, ett dotterbolag inom C4 Energi AB. Föreläsare var
affärsområdeschefen Tore Sigurdsson, en av Sveriges mest kunna människor på
biogas-området. Även om det kanske inte var en höjdpunkt när det kommer till ljuva
dofter och aromer, var det en mycket intressant halvdag att se hur organiska sopor
som vi slänger under köksbänken blir till gas som kan driva både bussar och bilar.
Ett område och en process man kanske trodde ha sig ett hum om, men där vi på
plats både fick en rundvandring och föreläsning samt möjlighet att reda ut skillnader
mellan exempelvis bio-, natur- och gengas.
Biogas är alltså metangas som bildas när man rötar organiskt avfall och andra
nedbrytningsbara produkter under totalt ca 45 dagar. Även om det lät bra och kanske
närmast kulinariskt och trevligt hade som sagt de härliga essenserna från ett trevligt
kök ersatts med en odör som i sig var en upplevelse för livet, beroende på var man
stod utomhus kunde man också uppleva en halvt chockerande variation av styrka och
s.k. osynliga väggar. Klok som vårt regionråd Niclas är hade han bokat in besöket
innan lunch, och minimerade således delegationens risker för plötslig magåkomma.
Utöver själva diskussionen om tillverkningsprocessen berättade även vår energiguru
Tore om hur energimarknaden konkurrerar, dvs. vad som sker när exempelvis danska
staten subventionerar sin biogas under marknadspriset; och hur dagens elpris
påverkar biogaspriset. Det var också intressant att höra hur prissättningen fungerade
när olika företag förutom stadens bussar fått egna pipelines, där priset var lika
flygande som gasmolekylerna eftersom det handlade om vilken alternativkostnad
som skulle ersättas; tidigare gasol-användare fick exempelvis betala lite mer än de
som använde biogas istället för att elda träflisor. En mycket intressant och lärorik dag
som ”stimulerade” alla tänkbara sinnen.

Invigning logistikcentrum på Stora Bernstorp
Servicenämnden i Region Skåne invigde ett helt nybyggt logistikcentrum som
skall förse Region Skåne med allt som vården behöver för att kunna bedriva
högklassig sjukvård till våra patienter. Det har tagit lång tid att förbereda,
planera och bygga detta och ett antal politiska beslut var tvungna att klubbas
innan det kunde börja byggas. Personalen är oerhört nöjda med de nya
lokalerna som ersätter gamla och nedgångna lokaler på S:t Lars området i
Lund. Det nya navet ligger dessutom mycket bra till logistiskt sett och när det
gäller transporter. Med på invigningen var Paul Svensson gruppledare för
Sverigedemokraterna i Servicenämnden och Alexander Aardgaard ersättare i
Servicenämnden för Sverigedemokraterna. Klippte bandet gjorde Ordförande
för Servicenämnden i Region Skåne.

Verksamhetsbesök på busspunkten i
Helsingborg
Den 20 oktober var vissa delar av Servicenämnden på verksamhetsbesök på
busspunkten i Helsingborg, tillsammans med Johan Wifralius, Regionråd, och
Pontus Andersson, politisk sekreterare i Helsingborg. I dag är Skånetrafiken
majoritetsägare i bolaget som sköter denna depå, och de andra ägarna är
två andra företag. Problemet är eftersatt underhåll och vi befarar att Region
Skåne med Skånetrafiken kommer att få en rejäl underhållsskuld på sig i
förlängningen. Vi bevakar ärendet och återkommer givetvis med information
i ärendet när vi vet något om detta. Med på bilden är Johan Wifralius, Paul
Svensson, Ola Johansson, Alexander Aardgaard och Pontus Andersson.

Viktiga datum
30 oktober

2 november

7 november

13 november

25-28 november

Utbildning,
Rådhuset
Kristianstad.

Utbildning, kansliet
Malmö.

Ordförandeträff.

Utbildning,
Rådhuset
Kristianstad.

Landsdagarna

7 december

1 december

Utbildning, kansliet
Malmö.

Sista dagen att kandidera till kommunfullmäktige
Uppdaterade mallar och checklista för årsmötena publiceras.
Utbildning, digital.

8 december

10 december

15 december

1 januari

Utbildning, digital.

Den nya hemsidan
lanseras fullt ut.

Utbildning, digital.

Sista dagen att kandidera
till regionen.

11 september 2022

24 augusti 2022

19 mars 2022

12 februari 2022

Allmänna val 2022.

Förtidsröstningen börjar.

Valkonferens för
fastsällande av regionens
valsedlar.

Ordförandeträff.
OBS! Så att det inte
sker en krock med ert
årsmöte.

Vill du komma i kontakt med distriktet? Mejla oss på skane@sd.se
Glöm inte att följa oss på Facebook
På vår hemsida

https://www.facebook.com/sdskane
https://syd.sd.se/

Och på Mynewsdesk https://www.mynewsdesk.com/se/sdskane

