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INLEDNING

Under pandemiåret – eller möjligen rekommendationsåret – 2020 fick vi erfara 
både framgångar och motgångar. En framgång är att vaccinering mot covid-19 
kunde påbörjas i Sverige redan under slutet av 2020 trots att experterna räknat 
med att det skulle dröja betydligt längre. En motgång är att det ungefär samtidigt 
kom en andra våg av covid-19 i Sverige trots att experterna trott att vi skulle 
slippa det.

Vänsterpartiet Skövde har förstås påverkats av pandemin och rekommendatio-
nerna från Folkhälsomyndigheten med flera. Årsmötet som skulle hållits i mars 
2020 fick ställas in, liksom de årligen återkommande arrangemangen grillkväll 
hos Dag och Elizabeth i Häggum i juni samt kväll på restaurang, tidigare kallat piz-
zakväll, i december. Medlemsmöten och andra aktiviteter övergick under hösten 
till att vara digitala, men i oktober kunde vi i alla fall göra ett studiebesök på Sköv-
des reningsverk vid Stadskvarn.

Låt oss hoppas att vaccineringen mot covid-19 i Sverige fortskrider enligt planen 
och att alla över 18 år erbjudits vaccinering innan sista juni i år och att vi gradvis 
kan återgå till ett mer normalt liv, inte minst med tanke på valkampanjen inför 
valet till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 2022, då vi givetvis 
vill kunna möta våra potentiella väljare fysiskt.

STYRELSE, REVISOR OCH VALBEREDNING

Styrelsen för Vänsterpartiet Skövde har under perioden utgjorts av:

Ø	Mats Kristiansson (ordförande)
Ø	Ali Brohi (sekreterare under 2019)
Ø	Annika Holmén (kassör)
Ø	Isabell Ankarström (ordinarie)
Ø	Gabryjel Blom (ordinarie)
Ø	Carlos Bobadilla (ordinarie)
Ø	Elizabeth Fierro Fredriksson (ordinarie)
Ø	Dag Fredriksson (ordinarie)
Ø	Erik Karlsson (ersättare)
Ø	Lotta Paulsson (ersättare)

Revisor har varit:

Ø	Ingmarie Torstensson

Valberedning har varit:

Ø	Ida Gunnarsson
Ø	Rickard Ornblad 



FÖRETRÄDARE

Företrädare för Vänsterpartiet Skövde har under perioden varit:

Ø	Gabryjel Blom (gruppledare, ordinarie i Kommunfullmäktige och ordinarie i
 Socialnämnden)
Ø	Isabell Ankarström (ordinarie i Kommunfullmäktige till och med februari
 2021 samt ersättare i Kultur- och fritidsnämnden till och med januari 2020)
Ø	Carlos Bobadilla (andre ersättare i Kommunfullmäktige från och med mars
 2021 samt ordinarie i Barn- och utbildningsnämnden)
Ø	Elizabeth Fierro Fredriksson (andra ersättare i Kommunfullmäktige till och
 med februari 2021, första ersättare i Kommunfullmäktige från och med
 mars 2021, ordinarie i Servicenämnden och ersättare i Vård- och omsorgs-
 nämnden från och med november 2020)
Ø	Dag Fredriksson (ordinarie i Kommunfullmäktige, ordinarie i Kommun-
 styrelsen, ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt nämndeman)
Ø	Erik Karlsson (ersättare i Bygglovsnämnden från och med mars 2020)
Ø	Mats Kristiansson (ersättare i Bygglovsnämnden till och med januari 2020,
 ersättare i Kultur- och fritidsnämnden från och med februari 2020)
Ø	Rickard Ornblad (förste ersättare i Kommunfullmäktige till och med
 februari 2021, ordinarie i Kommunfullmäktige från och med mars 2021,
 ersättare i Vård- och omsorgsnämnden till och med oktober 2020 samt
 nämndeman)
Ø	Mia Nortunen (vigselförättare)

MOTIONER

Kommunfullmäktigegruppen har under perioden lämnat in dessa motioner:

Ø	Förslag till budget för Skövde kommun 2019
Ø	Bättre halkbekämpning
Ø	Koldioxidbudget för Skövde kommun (tillsammans med S och MP)
Ø	Flytta La Mano-statyn till Garpaparken för att hedra de Spanienfrivilliga,
 särskilt de från Skövde (tillsammans med S)
Ø	Inrätta ett naturreservat i Skultorp
Ø	Ansöka om att göra Skövde kommun till försökskommun med kommunala
 läkare
Ø	Öka sjukskötersketätheten i äldreomsorgen

Motionerna kan hämtas på webbplatsen skovde.vansterpartiet.se.

SAMVERKAN MED S OCH MP

Efter valet 2018 ingick Vänsterpartiet Skövde i en valteknisk samverkan ihop med 
Socialdemokraterna i Skövde och Miljöpartiet de Gröna i Skövde på initiativ av 
Vänsterpartiet Skövde.

Tack vare denna samverkan så har vi numera ordinarie ledamöter i Kommunsty-



relsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Servicenämnden, 
ersättarplatser i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kultur- och fritidsnämnden, 
Vård- och omsorgsnämnden och Bygglovsnämnden samt två nämndemän vid 
Skaraborgs Tingsrätt, Dag Fredriksson och Rickard Ornblad, som tillsattes under 
verksamhetsåret.

Vänsterpartiet har också av länsstyrelsen fått i uppdrag att utse en borgerlig 
vigselförrättare. Till denna post valdes Mia Nortunen.

Samverkan med S och MP har varit framgångsrikt under 2019, då vi nu har ge-
mensamma gruppträffar inför varje möte i Kommunfullmäktige och inför de flesta 
nämndernas sammanträden. Under 2020 så har detta samarbete fördjupats, och 
vi har börjat ha gemensamma gruppmöten även inför Kommunstyrelsens sam-
manträden, där vi först har egna möten för att sedan samlas för ett gemensamt 
gruppmöte.  

Vänsterpartiet har skrivit flera insändare gemensamt med S och MP, både allmänt 
från gruppledarna och från nämnderna i mer specifika frågor, till exempel om det 
extrema kommunala penningslöseriet i Billingensatsningen, samt en gemensam 
motion om att kommunen ska göra en koldioxidbudget för att minska klimatpå-
verkan.

I kommunfullmäktige agerar vi nu som en drivande opposition mot den allt mer 
försvagade alliansen, som indirekt stöder sitt minoritetsstyre på Sverigedemo-
kraterna.

Samverkan med S och MP har fungerat mycket bra och är uppskattat av alla 
parter.

ÅRSMÖTE 2019

3/3 2019 var det årsmöte i kommunfullmäktigesalen i Skövde stadshus med 
sedvanligt innehåll. Ny i styrelsen var Ali Brohi. Till ordförande valdes Mats Kris-
tiansson, till sekreterare Ali Brohi och till kassör Annika Holmén. Till ordinarie 
ledamöter i styrelsen valdes Isabell Ankarström, Gabryjel Blom, Carlos Bobadilla, 
Elizabeth Fierro Fredriksson och Dag Fredriksson. Till ersättare i styrelsen valdes 
Erik Karlsson och Lotta Paulsson. Till revisor valdes Ingmarie Torstensson. Till val-
beredare valdes Ida Gunnarsson och Rickard Ornblad. Vår riksdagsledamot Jessi-
ca Thunander från Falköping var mötesordförande. Ragnar Hülsemann underhöll. 

MEDLEMS- OCH STYRELSEMÖTEN

Vänsterpartiet Skövde hade under perioden åtta medlems- och styrelsemöten, 
nio medlemsmöten och fem styrelsemöten.

Vid ett medlems- och styrelsemöte hade vi besök av Hyresgästföreningen och 
vid ett medlemsmöte besök av integrationssamordnaren Charlotta Brink.



Under 2019 låg fokus på valet till Europaparlamentet och på att hantera det 
ökande antalet nya medlemmar, under 2020 på att hålla igång verksamheten 
under covid-19-pandemin.

WEBBMÖTEN

Under perioden har det varit tre webbmöten: ett med Jonas Sjöstedt om valet till 
Europaparlamentet, ett med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson om Vänsterpar-
tiets skuggbudget och Vänsterpartiets roll som oppositionsparti samt ett med 
Jonas Sjöstedt och Hanna Cederin, sammankallande i programkommissionen, om 
partistyrelsens respektive programkommissionens förslag inför kongressen.

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2019

Inför valet till Europaparlamentet ordnades en föreläsning om EU med Anna 
Fransson, samhällskunskapslärare med speciellt intresse för EU.

17-25/5 2019 var det valkampanj inför valet till Europaparlamentet med bord och 
vissa dagar tält i Kyrkparken.

Valaffischer sattes upp, och ett antal personer kontaktades via telefon.

STUDIECIRKLAR OCH STUDIEBESÖK

Vid två träffar lärde vi oss mer om att skriva motioner och vid en träff mer om 
Vänsterpartiets organisation.

19/10 2020 var det studiebesök på Skövde reningsverk vid Stadskvarn.

STUDIERESA TILL BRYSSEL

18-20 mars åkte två medlemmar från Skövde till Bryssel på en distriktsanordnad 
studieresa till EU-parlamentet. Den innehöll bland annat en träff med V-EU-
parlamentarikern Malin Björk och från andra partier som tillhör samma partigrupp 
– Gröna Vänstern (GUE/NGL) –  med lobbyistvandring, möte med Via Campesina 
och Europeiska Jordens Vänner samt ett obligatoriskt besök med Allmän EU-info. 
Det finns en pdf-fil med en reseberättelse på vår webbplats: Dagbok studieresa 
Bryssel 2019-03-18 – 20. Filen visas i en webbläsare eller hämtas till din dator 
beroende på dina inställningar.

DIGITALA FILMKVÄLLAR

Under perioden ordnades två digitala filmkvällar.

http://skovde.vansterpartiet.se/files/2020/02/Dagbok-studieresa-Bryssel-2019-03-18-20.pdf
http://skovde.vansterpartiet.se/files/2020/02/Dagbok-studieresa-Bryssel-2019-03-18-20.pdf


UTÅTRIKADE AKTIVITETER

Under perioden ordnades Röd lördag fem gånger på Hertig Johans torg. Vi delade 
ut flygblad och VätternVänsterns valtidning och pratade med intresserade.

På Internationella kvinnodagen 8/3 2019 deltog medlemmar i Vänsterpartiet 
Skövde i manifestationen på Kulturhustorget.

1 maj 2019 deltog Vänsterpartiet Skövde i det sedvanliga firande med 
demonstrationståg, tal av Jessica Thunander (riksdagsledamot), Eva Olofsson 
(regionråd) och Lovisa Karlsvärd (Ung Vänster) samt underhållning av Jan 
Hammarlund.

27/9 2019 deltog vänsterpartister från Skövde och övriga Skaraborg samt en 
massa andra människor i en manifestation med Fridays for future vid Skövde 
stadshus. 

28/9 2019 deltog några vänsterpartister från Skövde och övriga Skaraborg i 
Skövde Pridefestivals parad.

7/12 2019 deltog Vänsterpartiet Skövde i Vinterkalaset i Ryds Centrum.

På Internationella kvinnodagen 8/3 2020 deltog medlemmar i Vänsterpartiet 
Skövde i manifestationen i Skövde centrum och på Eric Ugglas plats.

INFORMELLA MÖTEN

16/6 2019 var det grillkväll hos Dag Fredriksson och Elizabeth Fierro Fredriksson i 
Häggum.

5/12 2019 träffades vi på Riviera för att äta och diskutera sådant som kändes 
angeläget.

WEBB

Vänsterpartiet Skövdes verksamhet har under perioden dokumenterats i tolv ny-
hetsbrev, som skickats ut till partiföreningens medlemmar. De tolv nyhetsbreven, 
liksom äldre nyhetsbrev, kan hämtas på webbplatsen skovde.vansterpartiet.se.

VÄTTERNVÄNSTERN

VätternVänstern är ett nätverk av V-partiföreningar runt Vättern eller som har 
vättervatten. Vi har deltagit i 6-7 år.

Under 2019 har vi deltagit på två möten i Motala och Falköping. Viktiga frågor 
under året har varit PFAS-föroreningarna från militären i Karlsborg (vi har bl.a. 
överklagat beslutet om att de skulle få rensa diken ut i Vättern), samarbete med 
andra partier för att driva Vätterfrågan starkare (har gjorts i t.ex. Motala och 



Vadstena med framgång), påverkan på riksdagsnivå (dock hittills utan större 
framgång), Vättern som egen juridisk enhet m.m. Vi har inte genomfört några 
stora aktiviteter, men arbetet fortsätter oförtrutet.

Under 2020 har VätternVänstern inte haft fysiska möten och bara ganska spora-
disk e-postkontakt, så aktiviteten har varit ganska låg.

En stor fråga har varit försvarets utsläpp av PFAS som överklagats, då det inte 
ville rena utsläppen utan fortsätta och till och med släppa ut mer innan bättre re-
ning införs. Regeringen upphävde beslutet att tillåta verksamheten enligt deras 
ansökan. PFAS har också uppmärksammats mycket genom en rättsprocess i Kal-
linge i Blekinge då många invånare druckit förorenat vatten från en vattentillgång 
nära försvarets flygfält där.

Vi skickade också en motion till V-kongressen om Vättern. 

Filmen ”Vättern under ytan” visades under året och vi har gjort en del reklam 
för den, vilken visar olika allvarliga utsläppskällor till Vättern, gamla och nya. Det 
är den starkt förorenade Munksjön i Jönköping med utlopp i Vättern, Aspa bruk 
och utsläpp från avloppsreningsverk i bland annat Vadstena, Visingsö och just 
Munksjön.

MEDLEMMAR

31 december 2020 hade Vänsterpartiet Skövde 68 medlemmar. Det är 10 
medlemmar fler än 31 december 2019 och 2 medlemmar färre än 31 december 
2018.

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

____________________________________ ____________________________________
Mats Kristiansson Annika Holmén

____________________________________ ____________________________________
Isabell Ankarström Gabryjel Blom

____________________________________ ____________________________________
Carlos Bobadilla Elizabeth Fierro Fredriksson

____________________________________ ____________________________________
Dag Fredriksson Erik Karlsson

____________________________________
Lotta Paulsson


