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STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING

Styrelsen för Vänsterpartiet Skövde har under verksamhetsåret 2017-02-12 – 2018-03-24 
utgjorts av:

 Ø  Tove Ekblad (ordförande; avgick 2017-10-18 p.g.a. flytt till Skara)
 Ø  Rickard Ornblad (ordförande)
 Ø  Gabryjel Blom (sekreterare)
 Ø  Annika Holmén (kassör)
 Ø  Carlos Bobadilla (ledamot)
 Ø  Elizabeth Fredriksson (ledamot)
 Ø  Mats Kristiansson (ledamot)
 Ø  Isabell Ankarström (ersättare)
 Ø  Erik Karlsson (ersättare)

Revisorer har varit:

 Ø  Laura Lezama
 Ø  Christer Wahllöf

Valberedning har varit:

 Ø  Sittande styrelse

FÖRETRÄDARE

Företrädare för Vänsterpartiet Skövde har under verksamhetsåret 2017-02-12 – 2018-03-24 
varit:

 Ø  Dag Fredriksson (ersättare i kommunstyrelsen)
 Ø  Carlos Bobadilla (gruppledare och ordinarie i kommunfullmäktige samt ersättare i 

Barn- och utbildningsnämnden)
 Ø  Gabryjel Blom (ordinarie i kommunfullmäktige)
 Ø  Elizabeth Fredriksson (första ersättare i kommunfullmäktige samt ordinarie i Vård- och 

omsorgsnämnden)
 Ø  Kristofer Barta (andra ersättare i kommunfullmäktige)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2017-02-27. Bland annat debatt om att skolorna ska få extrapengar till resor till Auschwitz 
för elever i årskurs 9 (nej med siffrorna 32-29) och, framför allt, satsningen på Billingen och 
sponsringen av Billingehus (ja till kommunstyrelsens förslag med sifforna 35-26).

2017-03-27. Bland annat debatt om att att bygga fler små bostäder i centrum för studenter 
och andra, att utnyttja naturmark inom Skövde kommun bättre samt att köpa mark på 
övningsfältet och hyra ut den till blåljusverksamhet.

2017-04-24. Bland annat presentation av medborgarförslag om att ta bort avkastningskrav för 
Skövde Bostäder utanför tätorten så att mer kan byggas där, anmälan av en motion från SD 
om att slopa modermålsstöd, svar på en motion från S om en kultur- och friluftsled i centrala 



Skövde, svar på en motion från S om att upprätta en plan för hundrastgårdar i Skövde samt, 
framför allt, föredragning av revisionsberättelse 2016 och debatt om årsredovisning 2016 för 
kommunala bolag och räddningstjänsten.

2017-05-22. Bland annat anmälan av ett medborgarförslag om ett projekt med giftfri 
odling inom Skövde kommun, årsredovisningar från Miljösamverkan Östra Skaraborg och 
Avfallshantering Östra Skaraborg, beslut om nybyggnation (6 800 kvadratmeter) i Gothia 
Science Park för att främja nyföretagande enligt förslag från kommunstyrelsen samt beslut om 
att Skövde Kommun blir delägare i e-hälsoföretaget Inera.

2017-06-19. Framför allt presentationer av Alliansens, Socialdemokraternas, 
Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget för 2018-2020 
samt debatt om dessa förslag. I den slutliga voteringen ställdes Alliansens förslag mot 
Socialdemokraternas förslag. Alliansens förslag antogs med röstsiffrorna 29–22. Vänsterpartiet 
röstade för Socialdemokraternas förslag. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna lade ned sina 
röster.

2017-09-25. Bland annat debatt och beslut om motion från S om inrättande av ett HBTQ-råd i 
Skövde (motionen besvarad), motion från V och MP om 6 timmars arbetsdag inom vård och 
omsorg (avslag), motion från S om upphandlingsmodell för ”vita jobb” (avslag efter votering – 
26 bifall och 32 avslag), motion om amning i det offentliga rummet (motionen besvarad) och 
debatt om kameraövervakning på vissa platser, t.ex. centrala Skövde och Södra Ryds centrum, 
för att ge mer trygghet (beslut om att anta projektplanen).

2017-10-30. Bland annat debatt om personalredovisning för Skövde kommun och fler 
badplatser i Skövde samt presentation av medborgarförslag om att bussförbindelsen till 
Billingehus återupptas.

2017-11-27. Bland annat inlämnande av medborgarförslag om gratisresor med buss för 
pensionärer, presentation av medborgarförslag om övergångsställen på Norra Bergvägen, 
inlämnande av motion från L om tillskapande av ett eller flera föreningshus i Skövde för att 
stödja ideella föreningar, debatt och beslut om motion från MP om att skolor och förskolor 
ska prioritera att använda Grön Flagg, ett ramverk kring hur man kan undervisa om 
hållbarhetsfrågor (avslag; V och MP reserverade sig), debatt och beslut om motion från SD om 
slopat modersmålsstöd för att assimilera människor till den svenska kulturen snabbare (avslag; 
alla partier utom SD var emot motionen) samt debatt om kollektivtrafikplan för Skövde (bifall) 
med tilläggsyrkande från MP om gratisresande för alla över 70 år istället för som nu från 75 år 
(votering: bifall 12, avslag 48; MP och SD reserverade sig).

2017-12-11. Bland annat debatt om interpellation från S om att få bort köerna till musikskolan, 
debatt om interpellation från Monica Green (S) om satsning på västra stambanan, debatt 
och beslut om motion från SD om utveckling av den kommunala beredskapsplanen 
(motionen besvarad; SD reserverade sig), debatt och beslut om motion från SD om program 
för assimilering av invandrare i Skövde (avslag; SD reserverade sig) samt beslut om att 
Skövdebostäder får bygga så mycket de vill i Skövde kommuns ytterområden.

2018-01-22. Bland annat information om barn och ungdomspolitiken samt om kommunens 
synpunktshantering, beslut om motion från MP om förebyggande aktiviteter för äldrehälsa 
(motionen ansågs besvarad; samtliga MP:s ledamöter reserverade sig) samt beslut om 
kommunstyrelsens förslag om kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2022 (bifall).



2018-02-26. Bland annat anmälan av medborgarförslag om att Skövde ska gå i spetsen för 
förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen, motion från 
V om att avveckla Skövde flygplats av ekonomiska och klimatskäl och motion från V om att 
värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur samt beslut om motion om att upphandla 
hållbara transporter (avslag; S och V reserverade sig), beslut om motion om byggnation 
utanför centralorten (besvarad; S reserverade sig) samt debatt och beslut om arrendeavtal med 
Skanska om bergstäkt i Billingsryd (bifall).

MOTIONER

Kommunfullmäktigegruppen har lämnat in dessa motioner:

 Ø  Avveckla Skövde flygplats av ekonomiska och klimatskäl
 Ø  Värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur!

MÖTEN

2017-02-12. Årsmöte på gemytliga Lassagården med sedvanligt innehåll, bland annat 
föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut samt val av ny styrelse. Förutom att Erik 
Edlund lämnade och Erik Karlsson tillkom utgjordes den nya styrelsen av samma personer 
som den förra. Den största skillnaden jämfört med tidigare är nog att två ordförande valdes: 
Tove Ekblad (nyval) och Rickard Ornblad (nyval). Till kassör valdes Annika Holmén (nyval) 
och till sekreterare Gabryjel Blom (omval). Till ledamöter valdes Carlos Bobadilla, Elizabeth 
Fredriksson och Mats Kristiansson. Till ersättare valdes Isabell Ankarström och Erik Karlsson. 
Eva-Lena Öhman från partistyrelsen var mötesordförande.

2017-02-20. Medlems- och styrelsemöte med planering inför Internationella kvinnodagen och 
1 maj, fixering av datum för vårens möten samt en del annat.

2017-03-28. Medlems- och styrelsemöte med beslut om att vi ska ha ett temamöte om romer, 
diskussion om hur vi kan värva och ta hand om medlemmar samt en del annat.

2017-03-30. Planering av 1 maj.

2017-04-19. Webbsändning om vårbudgeten 2017 med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.

2017-05-15. Styrelsemöte med remissbehandling av representantskapets landsbygdsprogram.

2017-05-29. Medlems- och styrelsemöte med beslut om att köpa in jubileumsboken Ett 
kollektiv av röster – 100 år av systerskap och ha en studiecirkel om partiprogrammet till hösten, 
diskussion om budget för Skövde kommun, Vänsterdagarna och nomineringar till valet 2018 
samt en del annat.

2017-06-11. Grillkväll i Häggum.

2017-08-22. Medlems- och styrelsemöte med beslut om att se Jonas Sjöstedts sommartal 
gemensamt i vår lokal, att köpa reklamplats vid Vårdupprorets manifestation i Skövde 3 
september, att börja ha öppna möten för fullmäktigegruppen samt en del annat.

2017-08-29 såg vi Jonas Sjöstedts sommartal gemensamt i vår lokal. Innan delade vi ut flygblad 



i Skövde centrum.

2017-09-21. Medlems- och styrelsemöte med beslut om att börja skicka ut nyhetsbrev till alla 
medlemmar ungefär varje månad och att kontakta medlemmar som inte betalt medlemsavgift, 
nomineringar till riksdags- och landstingslistorna samt en del annat.

2017-10-18. Medlems- och styrelsemöte med beslut om att börja fundera på nomineringar till 
kommunlistan till valet 2018, att byta bank från Nordea till JAK och att lämna ett bidrag på 
500 kr till Flammans studio, rapporter från Vänsterdagarna i Malmö samt en del annat. Tove 
Ekblad avgick som ordförande för Vänsterpartiet Skövde eftersom hon ska flytta till Skara.

2017-11-14. Medlems- och styrelsemöte med besök av José Romero, som berättade om sig 
själv, visade en film och läste några dikter, beslut om att börja arbeta med valplattformen, 
planering av vårens möten samt en del annat. 

2017-12-14. Libanesisk kväll på Sand. Förutom att äta spånade vi på förslag till motioner vi 
kan lägga nästa år.

2018-01-24. Medlems- och styrelsemöte med beslut om datum för årsmöte, val av ombud till 
distriktsårskonferensen, beslut om extra medlemsmöte för att arbeta med kommunlistan till 
höstens val och valplattformen samt en del annat.

2018-02-05. Extra medlems- och styrelsemöte med diskussion om valplattformen och 
kommunlistan till höstens val.

2018-02-15. Medlems- och styrelsemöte med diskussion om årsmöte, valplattform och 
valstuga, beslut om annonsering i bowlinghaller samt en del annat.

2018-02-17 deltog Vänsterpartiet Skövde i en protest på Hertig Johans torg mot Turkiets 
anfall mot den kurdiska regionen Afrin i norra Syrien. Anfallet ”har skett helt oprovocerat 
och utan stöd i folkrätten. Civilbefolkningen lider svårt när turkiskt stridsflyg bombar byar, 
städer och flyktingläger. Många av dödsoffren är civila, och bland dem finns många barn. Den 
humanitära situationen förvärras snabbt,” skrev Jonas Sjöstedt bland annat i en interpellation 
till utrikesminister Margot Wallström.

2018-03-01. Extra medlems- och styrelsemöte för att fastställa kommunlistan till höstens val.

2018-03-13. Webbmöte med Jonas Sjöstedt och Nooshi Dadgostar, ny vice ordförande i 
Vänsterpartiet. De talade om den kommande valrörelsen och svarade på frågor de fått via 
chatten.

2018-03-19. Medlems- och styrelsemöte med framtagande av ett preliminärt förslag till 
ny styrelse, diskussion om 1 maj och beslut om att ha Röd lördag 2018-04-07 apropå att 
dubbleringen av det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper, som Vänsterpartiet 
drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen, börjar gälla 1 april.

STUDIECIRKLAR

2017-10-12, 2017-11-23, 2017-12-18, 2018-01-18 och 2018-02-22. Studiecirkel om 
Vänsterpartiets partiprogram tillsammans med Vänsterpartiet Mariestad. Det blev många 
givande diskussioner. Vi försökte både reda ut sådant som är svårt att förstå i partiprogrammet 



och hitta sätt att tillämpa det i verkligheten.

UTÅTRIKADE AKTIVITETER

2017-03-08. Internationella kvinnodagen. Temat var ”Stoppa attacken på kvinnors rättigheter”. 
Det började med en manifestation (tal, musik med mera) på Hertig Johans torg och fortsatte 
i Rydskolans entréhall, där det bland annat bjöds på tal, musik, dans, fika och tipspromenad. 
De deltagande organisationerna – Centerkvinnor, Edhem, EDCS, F! Skövde, Jämställda.nu, 
Kvinnohuset Tranan, Kommunal sektion Skövde, Kvinna Skaraborg, Liberala kvinnor, LO-
facken i Skövde, Miljöpartiet Hjo, Miljöpartiet Skövde, Mångfaldsgruppen vid Högskolan i 
Skövde, S-kvinnor, Somaliska föreningen, UN Women Skaraborg och Vänsterpartiet Skövde – 
hade bord med informationsmaterial och en del annat.

2017-05-01. Traditonellt 1 maj-firande i Helensparken. Temat var ”Det är vår tur nu”. Som ett 
svar på Donald Trumps försök att dra undan finansieringen för organisationer som arbetar 
med sexuell och reproduktiv hälsa världen över samlades pengar in till RFSU:s internationella 
arbete. Talare var riksdagsledamoten Jens Holm, Tove Ekblad, ordförande i Vänsterpatiet 
Skövde, samt Marcus Appelberg från Ung Vänster i Skaraborg. Vissångerskan Helle Malmborg 
underhöll.

2017-09-29 - 2017-09-30. Skövde Pride i tillsammans med representanter från Ung Vänster 
i Skaraborg och en representant från distriktet. Festivalen var välbesökt och bestod av flera 
intressanta föreläsningar, ett mässområde med utställare från många organisationer som ville 
visa sitt stöd för allas lika värde och rättigheter och slutligen en stor parad.

WEBB

Föreningens verksamhet har dokumenterats på webbplatsen skovde.vansterpartiet.se och på 
Facebook (i den öppna gruppen ”Vänsterpartiet Skövde” och en sluten grupp med samma 
namn). Flera medlemmar i Vänsterpartiet Skövde har också varit aktiva i andra grupper på 
Facebook.

AKTIVITETER PÅ DISTRIKTSNIVÅ

2017-02-18. Partiföreningsskola inför valet 2018 på Axevalla folkhögskola, riktad till 
styrelserna i distriktets partiföreningar. Temat denna första träff var ”Vänsterpartiets budskap”. 
Mer specifikt togs ämnena ”Varför Vänsterpartiet?”, ”En växande vänster” och ”Föreningens 
politiska strategi” upp. Både föreläsningar och gruppdiskutioner ingick.

2017-03-04. Distriktsårskonferens på Axevalla folkhögskola med sedvanligt innehåll. 
Ett förslag från distriktsstyrelsen om tvååriga mandatperioder avslogs. En motion från 
Vänsterpartiet Mariestad om regional samordning och administrativt stöd under valåret 2018 
antogs. En motion från Vänsterpartiet Mariestad om sänkta avgifter till distriktet avslogs. 
Till ordförande för distriktet valdes Gabryjel Blom (omval) och Jessica Thunander (nyval). 
En debattartikel mot vinster i välfärden skrevs. Ombud för Vänsterpartiet Skövde var Tove 
Ekblad, Annika Holmén, Erik Karlsson, Mats Kristiansson och Rickard Ornblad.



2017-03-19. Partiföreningsskola inför valet 2018 på Axevalla folkhögskola, riktad till 
styrelserna i distriktets partiföreningar. Temat denna andra träff var ”Att organisera en 
förening”. Mer specifikt togs ämnena ”Lokal strategisk ledning”, ”Förtroendekultur” och 
”Vårda, välkomna, värva” upp. Både föreläsningar och gruppdiskutioner ingick.

2017-04-22. Partiföreningsskola inför valet 2018 på Axevalla folkhögskola, riktad till 
styrelserna i distriktets partiföreningar. Temat denna tredje träff var ”Opinonsbildning”. Mer 
specifikt togs ämnena ”Så når vi våra väljare”, ”Sociala medier” och ”Från kurs till handling” 
upp. Både föreläsningar och gruppdiskutioner ingick.

2017-11-25. Valkonferens på Axevalla folkhögskola med fastställande av listor för riksdag och 
region till valet 2018. Ombud för Vänsterpartiet Skövde var Gabryjel Blom, Dag Fredriksson, 
Elizabeth Fredriksson, Erik Karlsson och Mats Kristiansson.

2018-02-24. Distriktsårskonferens på Axevalla Folkhögskola med sedvanligt innehåll. Till 
ordförande för distriktet valdes Gabryjel Blom (omval) och Jessica Thunander (omval). 
Ombud för Vänsterpartiet Skövde var Annika Holmén, Erik Karlsson, Dag Fredriksson, 
Elizabeth Fredriksson och Rickard Ornblad.

AKTIVITETER PÅ RIKSNIVÅ

2017-09-29 - 2017-10-01. Vänsterdagarna i Malmö. Dag Fredriksson, Elizabeth Fredriksson, 
Mats Kristiansson och Joel Parthemore representerade Vänsterpartiet Skövde.

VÄTTERVÄNSTERN

Vänsterpartiet Skövde har deltagit i nätverket VätterVänstern, där partiföreningar runt Vättern 
och kommuner som har dricksvatten från Vättern ingår. Från Skaraborg deltar Karlsborg, 
Skara och Skövde. Syftet är att samarbeta för att värna Vätterns dricksvatten och stora värden i 
form av naturvärden, turism och friluftsliv. Hotet mot Vättern är bland annat en möjlig gruva 
nära Gränna, gasprospektering utanför Motala och militärens önskan att skjuta mer än 50 
gånger fler skott än i dagsläget.

Under 2017 hade VätterVänstern tre fysiska möten varav ett i Skövde i maj. Vi deltog också 
på Vänsterdagarna i Malmö med en presentation och i en  välbesökt paneldebatt. Under 2018 
har ett fysiskt möte hållits. Fokus under året är filmning under ytan för att skaffa information 
om de stora föroreningarna från militärens skjutningar med pjäser innehållande bly och andra 
gifter. Vi har lämnat in en motion om att Skövde kommun ska arbeta för att skydda Vättern 
som vattentäkt m.m.

SAMARBETE MED MILJÖPARTIET

2017-02-21. Föredrag och diskussion om 6 timmars arbetsdag med Carl Schlyter och Carolina 
Bruseman på Holmens café i Mariestad. Även en del annat togs upp, bland annat CETA och 
TTIP. Miljöpartiet i Mariestad arrangerade.



SAMARBETE MED VI STÅR INTE UT - SKÖVDE

Representanter från Vänsterpartiet Skövde var under hösten och våren med på flera möten 
med Vi står inte ut - Skövde, som bland annat kämpar för att ensamkommande ungdomar 
som fyllt 18 år ska kunna stanna i Skövde. Fokus har legat på att hitta människor som kan 
ha en ensamkommande ungdom boende hos sig en tid. På mötena har det också varit med 
engagerade privatpersoner, representanter från olika kyrkor och från framför allt andra partier 
på vänsterkanten, i viss mån från partier på högerkanten.

MEDLEMMAR

31 december 2017 hade Vänsterpartiet Skövde 40 medlemmar. Det är 4 medlemmar färre än 
31 december 2016.

VI TACKAR MEDLEMMAR, STYRELSE OCH DISTRIKT
FÖR ETT GOTT VERKSAMHETSÅR TILLSAMMANS

____________________________________ ____________________________________
Rickard Ornblad Gabryjel Blom

____________________________________ ____________________________________
Annika Holmén Carlos Bobadilla

____________________________________ ____________________________________
Elizabeth Fredriksson Mats Kristiansson

____________________________________ ____________________________________
Isabell Ankarström Erik Karlsson


