Folkinitiativet: Nej till en storregion.
Folkinitiativ enligt kommunallagen 5:e kapitlet 23, 34, 34a §§
Folkinitiativet riktar sig till landstingsfullmäktige i Norrbottens Läns Landsting och
administreras av Norrbottens Sjukvårdsparti. Initiativet stöds av Moderaternas-,
Centerpartiets- och Liberalernas landstingsgrupper.
Syfte och förslag:
Folkinitiativet föreslår att de röstberättigade medborgarna i Norrbottens län ska få
folkomrösta om Norrbotten ska ingå som en del i en storregion med andra län och landsting
eller inte. Motivet är att Norrbotten är stort nog och själv klarar framtidens utmaningar inom
sina ansvarsområden.
Folkinitiativet föreslår vidare att landstingsfullmäktige i Norrbottens län, efter resultatet av
en folkomröstning, skall besluta om att rikta en skrivelse till regering och riksdag där man
kräver att folkomröstningens resultat ett ja eller nej till storregion respekteras.

Jag stödjer folkinitiativet: Nej till en storregion.
Dagens datum (år-månad-dag):_______________________________________
Fullständigt personnummer:_________________________________________
Namnteckning:____________________________________________________
Namnförtydligande:________________________________________________
Adress:__________________________________________________________
Postnummer:________________Postadress:____________________________
Observera: Samtliga ovanstående uppgifter är obligatoriska för att ditt namn skall räknas.
Genom din underskrift intygar du att du är röstberättigad i Norrbottens län, att du är folkbokförd i
Norrbottens län och endast har skrivit under initiativet en gång.
Fullständigt ifylld blankett skickas till:
Erika Sjöö (Nej till Storregion)
C/O Norrbottens Sjukvårdsparti
Box 160
961 22 BODEN

Kontaktpersoner vid frågor:
Dan Ankarholm: 070-291 99 17
Erika Sjöö: 070-324 40 04
Kenneth Backgård 070-568 38 99
Margaretha Dahlén: 070-290 75 91

Personuppgiftslagen:
När du skickar in dina personuppgifter kommer dessa att lagras för att vi ska kunna se att vi har samlat in nog många initiativtagare. När du
skickar in dina uppgifter har du gett ditt samtycke till att vi lagrar dessa. Personuppgifterna kommer endast användas i syfte att möjliggöra
för en folkomröstning. När materialet är överlämnat till Norrbottens läns landsting så raderas dessa uppgifter hos oss. Du kan begära ett
utdrag som visar vilka uppgifter vi lagrat om just dig.

För beställning av fler blanketter besök: www.sjukvardspartiet.nu eller ring: 0921-515 40

