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STYRELSE, REVISOR OCH VALBEREDNING

Styrelsen för Vänsterpartiet Skövde har under verksamhetsåret 2018-03-25 – 
2019-03-03 utgjorts av:

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

Revisor har varit:

 Ø  Ingmarie Torstensson

Valberedning har varit:

 Ø  Rickard Ornblad

FÖRETRÄDARE

Företrädare för Vänsterpartiet Skövde var fram till valet:

 Ø  Kristofer Barta (andre ersättare i Kommunfullmäktige)
 Ø  Gabryjel Blom (ordinarie i Kommunfullmäktige)
 Ø  Carlos Bobadilla (gruppledare och ordinarie i Kommunfullmäktige samt 

ersättare i Barn- och utbildningsnämnden)
 Ø  Dag Fredriksson (ersättare i Kommunstyrelsen)
 Ø  Elizabeth Fredriksson (första ersättare i Kommunfullmäktige samt ordinarie 

i Vård- och omsorgsnämnden)

Företrädare för Vänsterpartiet Skövde har efter valet varit:

 Ø  Isabell Ankarström (ordinarie i Kommunfullmäktige samt ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden)

 Ø  Gabryjel Blom (gruppledare och ordinarie i Kommunfullmäktige samt 
ordinarie i Socialnämnden)

 Ø  Carlos Bobadilla (ordinarie i Barn- och utbildningsnämnden)
 Ø  Dag Fredriksson (ordinarie i Kommunfullmäktige, ordinarie i 

Kommunstyrelsen samt ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott)
 Ø  Elizabeth Fierro Fredriksson (andra ersättare i Kommunfullmäktige samt 

ordinarie i Servicenämnden)
 Ø  Mats Kristiansson (ersättare i Bygglovsnämnden)
 Ø  Rickard Ornblad (förste ersättare i Kommunfullmäktige samt ersättare i 

Vård- och omsorgsnämnden)



KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-03-26. Bland annat anmälan av medborgarförslag om ny vänstad till 
Skövde och medborgarförslag om skridskoåkning på Boulognersjön, svar på 
medborgarförslag om sinnesstig på Billingen (besvarad) och motion om att 
satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen (besvarad) samt beslut 
om utdelning av medel från Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond för 
gestaltning av parkeringshuset Modes fasad.

2018-04-23. Bland annat svar på medborgarförslag om storbildsskärm 
under fotbolls-VM (avslag) och ett antal årsredovisningar (Skövde kommun, 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Skaraborgsvatten och Avfallshantering Östra 
Skaraborg).

2018-05-21. Bland annat anmälan av medborgarförslag om en naturlig 
samlingsplats efter skolan, om en dansbana med tak i Boulognerskogen 
och om fler laddplatser för elbilar i Skövde samt årsredovisning 2017 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

2018-06-20. Presentation av och debatt om förslag till budget för Skövde 
kommun från Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet samt beslut om att anta Alliansens förslag till budget för 
Skövde kommun (Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig).

2018-09-24. Bland annat inlämning av medborgarförslag om digital skärm som 
visar vattentemperatur vid Boulognersjön och om markering av cykelvägar 
i Södra Ryd (överklämnas till kommunstyrelsen för beslut), information om 
patientnämndsarbete, redovisning av resultat från enkät från revisorskollegiet, 
diskussion och beslut om motion från Liberalerna om att tillskapa föreningshus 
(avslag), diskussion och beslut om motion från Vänsterpartiet om att avveckla 
Skövde flygplats (avslag) samt diskussion och beslut om motion från 
Vänsterpartiet om att värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur (avslag).

2018-10-15. Bland annat val av kommunfullmäktiges presidium, anmälan av nya 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, inlämning av medborgarförslag 
om spontanidrott på gärdet i Källgården, om att Skultorp ska få en egen 
ortsadress och om att personal inom vård och omsorg ska få köpa lunch och 
middag till reducerat pris på boendet samt val av valberedning.

2018-10-29. Bland annat inlämning av medborgarförslag om cykelgarage 
eller cykelparkering med tak och om att anlägga en discgolfbana, inlämning av 
motion från Socialdemokraterna om att studie- och yrkesvägledare ska komma 
in tidigare i barnens skolgång (senast i åk 3) samt debatt om och antagande av 
Skövde kommuns delårsrapport.

2018-11-26. Bland annat interpellation från S om att utöka antalet 
utbildningsplatser och lägga mer resurser på de tekniskt inriktade 
gymnasieprogrammen i Skövde, strategisk plan med budget 2019-2021 
(föredragning av de olika partiernas budgetförslag; Alliansens budgetförslag 
ställdes mot Socialdemokraternas dito och antogs med 29 för och 24 mot; 
8 ledamöter avstod; S, V, MP och SD reserverade sig), föredragning av och 



debatt om detaljplaner för Billingehus (antogs; Vänsterpartiet reserverade sig), 
revidering av och debatt om landsbygdsprogram för Skövde kommun (antogs; SD 
reserverade sig), antagande av reglementen för de olika nämnderna samt val till 
nämnder och styrelser.

2018-12-10. Bland annat anmälan av medborgarförslag om att skapa en typ 
av mötesplats för människor och medborgarförslag om handlingsplan för 
identifikation av och stöd till särskilt begåvade elever samt debatt och beslut om 
höjning av nettolokaltaxan.

2019-01-28. Bland annat anmälan av medborgarförslag om is- och snöfri gångväg 
för promenader vid Bilingehus, medborgarförslag om lägenhet som familjehem 
och socialtjänst kan boka åt barn och föräldrar som inte har någon annanstans 
att umgås och motion från S om att undersöka möjligheten för gymnasieprogram 
med inriktning spelutveckling, debatt och beslut om motion om busstrafik, 
turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på 
dagtid (återremkiss) samt beslut om ny policy för representation ( ja).

2019-02-25. Bland annat anmälan av medborgarförslag om att starta 
DigidelCenter i Skövde, medborgarförslag om att förbjuda motorfordon på is, 
medborgarförslag om fortsatt filindelning från Aspörondellen till Rydsrondellen, 
medborgarförslag om hundrastgård i Hentorp, medborgarförslag om att upphäva 
beslutet om nedläggning av Varola skola (överlämnat till kommunstyrelsen 
för beslut efter ajounering för partivisa överläggningar), motion om gratis 
kollektivtrafik för ålderspensionärer från Vänterpartiet samt motion om 
trelärarsystem från Vänterpartiet.

MOTIONER

Kommunfullmäktigegruppen har under verksamhetsåret lämnat in dessa 
motioner:

 Ø Förslag till budget för Skövde kommun
 Ø Gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer
 Ø Införande av trelärarsystem

ÅRSMÖTE 2018

25 mars 2018 var det årsmöte på Lassagården med sedvanligt innehåll. Nya i 
styrelsen var Dag Fredriksson och Lotta Källström. Till ordförande valdes Mats 
Kristiansson (nyval), till sekreterare Gabryjel Blom (omval) och till kassör Annika 
Holmén (omval). Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Isabell Ankarström, 
Carlos Bobadilla, Elizabeth Fierro Fredriksson och Dag Fredriksson. Till ersättare i 
styrelsen valdes Erik Karlsson och Lotta Paulsson. Till valberedare valdes Rickard 
Ornblad. Vi fastställde också en valplattform för höstens val och tog en bild för 
att visa att vi stödjer kurderna i Afrin. Bille Karlsson var ordförande. Bo Karlsson 
underhöll.



MEDLEMS- OCH STYRELSEMÖTEN

Vänsterpartiet Skövde hade under verksamhetsåret åtta medlems- och 
styrelsemöten. Fokus låg i stor utsträckning på valkampanjen innan valet och på 
effekterna av valresultatet efter valet. Fokus har också legat på att ta hand om 
alla nya medlemmar.

WEBBMÖTEN

24 maj 2018 var det webbmöte med partisekreterare Aron Etzler och biträdande 
partisekreterare Hanna Gedin.

18 augusti 2018 var det valupptakt med tal av Jonas Sjöstedt.

20 september 2018 var det eftervalstal av Jonas Sjöstedt.

23 januari 2019 var det tal av Jonas Sjöstedt om det aktuella politiska läget och 
det kommande EU-valet.

VALKAMPANJ

3 april 2018 var det utbildning i Skövde Stadshus under ledning av 
Grayson Lookner, som varit Bernie Sanders kampanjorganisatör. Ett 50-tal 
vänsterpartister från Skaraborg deltog.

22 april 2018 var det valskola på Axevalla Folkhögskola.

Valstugan på Hertig Johans torg var bemannad alla dagar 27/8 - 8/9. Vi 
valkampanjade också i Ryds centrum två halva dagar.

Vänsterpartiet Skövdes valplattform, VätterVänsterns valtidning och valsedlar 
delades ut till närmare 1 000 hushåll.

Ett antal personer kontaktades via telefon.

Valaffischer sattes upp på tjugo olika platser i Skövde kommun.

9 september 2018 anordnades en välbesökt valvaka på Scandic Billingen.

STUDIECIRKLAR

Tre gånger har vi träffats för att diskutera Kommunistiska manifestet av Karl 
Marx och Friedrich Engels.

En gång har vi träffats för att lära oss mer om att skriva motioner och 
debattartiklar. Vi kommer att träffas ytterligare två gånger under våren 2019 för 
att göra detta.



UTÅTRIKADE AKTIVITETER

Vi hade under verksamhetsåret Röd lördag åtta gånger. Vi var på Hertig Johans 
torg sex gånger och i Södra Ryds centrum två gånger. Vi delade ut flygblad och 
pratade med intresserade.

1 maj 2018 var det 1 maj-firande i Skövde med tal av Vasiliki Tsouplaki, 
riksdagsledamot, Bille Karlsson, förstanamn på regionlistan, och Gottfrid Nilsson, 
ordförande för Ung Vänster Skaraborg. För underhållningen stod Helle Malmborg 
och Loke. 1 maj-firandet fortsatte i Falköping med tal och underhållning av Helle 
Malmborg, Loke och Partiet.

30 september 2018 deltog några vänsterpartister från Skövde och övriga 
Skaraborg i Skövde Pridefestivals parad.

INFORMELLA MÖTEN

10 juni 2018 var det grillkväll hos Dag Fredriksson och Elizabeth Fierro 
Fredriksson i Häggum.

Två gånger var det möte med öppen diskussion för nya medlemmar och andra 
intresserade.

6 december 2018 var vi och åt på Orient Palace.

WEBB OCH PRESS

Föreningens verksamhet har dokumenterats på webbplatsen skovde.
vansterpartiet.se, på Facebook i den öppna gruppen ”Vänsterpartiet Skövde” och 
i nyhetsbrev. Flera medlemmar i Vänsterpartiet Skövde har också varit aktiva i 
andra grupper på Facebook. Ett antal debattartiklar och pressmeddelanden har 
också publicerats i bland annat Skaraborgs Allehanda.

VÄTTERVÄNSTERN

Vi deltog i nätverket VätterVänstern på två möten, i Askersund och Skara. 
Nätverket beslöt i Skara att bilda en fokusgrupp, där Skövde pf deltar, vilken 
bland annat ska försöka lyfta Vätternfrågan till våra riksdagsledamöter. Inför 
valet delade vi ut en massa av VätternVänsterns kampanjtidningar som vi också 
deltagit i arbetet med att ta fram.

Under året kom vår motion om att värna Vätterns natur, dricksvatten och miljö 
upp i kommunfullmäktige, men fick tyvärr inget genomslag.



MEDLEMMAR

31 december 2018 hade Vänsterpartiet Skövde 70 medlemmar. Det är 30 
medlemmar fler än 31 december 2017.

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

____________________________________ ____________________________________
Mats Kristiansson Gabryjel Blom

____________________________________ ____________________________________
Annika Holmén Isabell Ankarström

____________________________________ ____________________________________
Carlos Bobadilla Elizabeth Fierro Fredriksson

____________________________________ ____________________________________
Dag Fredriksson Erik Karlsson

____________________________________
Lotta Paulsson


