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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 16/4 och 1/5 2020.

Några fler fysiska möten och andra fysiska aktiviteter i Vänsterpartiet Skövdes regi 
kommer det inte att bli den närmaste tiden på grund av covid-19-pandemin. När 
verksamheten kommer att återupptas som vanligt är just nu oklart.

Vill du att Vänsterpartiet Skövde ordnar aktiviteter på webben så länge covid-19-
pandemin pågår? Har du förslag på sådana aktiviteter? Hör av dig i så fall.

Medlemsavgift

Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem.

APRIL 2020

Styrelsemöte

16/4 var det styrelsemöte. Bland annat diskuterades en skolpolitisk vision för Skövde 
kommun.

Styrelsemöte

28/4 var det styrelsemöte. Bland annat togs beslut om att ge Kvinnohuset Tranan 
ett bidrag apropå att kvinnor är mer utsatta än vanligt under covid-19-pandemin och 
antogs en skolpolitisk vision för Skövde kommun, som kan läsas här: Skolpolitisk vision 
2025.

1 MAJ 2020 MED VÄNSTERPARTIET SKARABORG

På grund av covid-19-pandemin skedde årets 1 maj-firande med Vänsterpartiet 
Skaraborg på webben.

Närmare bestämt sändes ett panelsamtal med distriktsordförande Malin Pettersson, 
riksdagsledamoten Jessica Thunander, regionpolitikern Erik Kyrkander och Ung 
Vänsters Vilhelm Rudiløkken från Vänsterpartiet Falköpings studio. Emil Estebanez, 
också han distriktsordförande, ledde panelsamtalet. Niina Palm och Ludvig Nordholm 
underhöll.

Vill man se hela panelsamtalet kan man gör det här: 1 maj med Vänsterpartiet 
Skaraborg.

http://skovde.vansterpartiet.se/2020/05/01/4433/
http://skovde.vansterpartiet.se/2020/05/01/4433/
http://www.niinapalm.se/
https://www.facebook.com/LudvigSki
https://www.facebook.com/watch/live/?v=521202638537139
https://www.facebook.com/watch/live/?v=521202638537139


Från vänster Ludvig, Niina, Malin, Jessica, Erik och Vilhelm.

Jonas Sjöstedts 1 maj-tal

Jonas 1 maj-tal diskuterades. Bland annat tyckte panelen att det, som Jonas föreslog i 
talet,  är en bra idé att ge vårdpersonal en extra semestervecka som kompensation för 
insatserna under covid-19-pandemin. Det är något konkret och inte bara en klapp på 
axeln, som Erik uttryckte det.

När det gäller apoteken konstaterades det att just in time-leveranser inte fungerar 
eftersom andra länder kan rekvirera beställda varor och att tillgängligheten för många 
minskar eftersom många apotek på landsbygden läggs ner.

Erik sa: ”Marknadslogiken är ju lösningen på en sådan här kris om man gör tvärt om.”

Malin sa: ”Jonas Sjöstedt sa det ganske bra själv: att inte ens högerpolitiker vill ha 
högerpolitik i en kris.”

Jonas tal kan ses på youtube.com och läsas på vansterpartiet.se.

Läget just nu

Jessica pratade lite om hur läget är just nu. Hon sa bland annat:

1 maj är över hundra år av kamp. Vi önskar varandra glad 1 maj, men jag kan inte 
vara glad. Jag är arg om jag ska vara helt ärlig. Det vi ser idag är att det inte är de 
rika som drabbas hårdast utan vi ser klassklyftorna på ett helt annat sätt nu.

Det är vårdpersonalen, det är hemtjänstpersonalen, de i äldreomsorgen, de 
som jobbar i butiker, i kollektivtrafiken, det är de som är i frontlinjen som utsätts 
för riskerna. Många av oss andra kan sitta hemma och jobba och vara relativt 
trygga.

Nu lägger man utredningar om ännu sämre anställningstrygghet och om 
marknadshyror. Vi ser också att trångboddhet är en riskfaktor, och det är inte de 
med högst inkomster som bor trångt, och i det läget vill man höja hyrorna ännu 
mer.

Vikten av diskussion och organisering

Jessica pratade också om vikten av diskussion och organisering. Hon sa bland annat:

Vänsterpolitik är viktig. Det är viktigt att vi organiserar oss och kämpar 
tillsammans, att vi för ut budskapet, att vi faktiskt diskuterar det här vid 

https://www.youtube.com/watch?v=T9bZGwZGxFo
https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostdets-tal-pa-forsta-maj/


köksborden där hemma, på arbetsplatsen, överallt och hela tiden.

Den fackliga organiseringen är viktigare än någonsin. Det har funnits en aktiv 
vilja från högern att sänka facken. De genomförde regeländringar och så vidare 
under sin tid vid makten. Folk har köpt detta och är inte med i facket och är inte 
med i A-kassan och så vidare. 

Det är viktigare än någonsin att organisera sig fackligt och kämpa för sina 
rättigheter, för de är inte självklara. Vi är på tillbakagång. Vi är snart tillbaka 
hundra år bakåt. Vi kommer inte att ha kvar dem om vi inte kämpar för dem.

Den framtida välfärden

Erik pratade om den framtida välfärden. Han sa bland annat:

Jag vill att vi som politiker tar mer ansvar. Jag vill ta mer ansvar för det som 
händer i väldfärden. Att lägga ut det på privatiseringar gör att man får luften fri. 
Nästa gång vill jag sitta i majoritet och ta fullt ansvar för våra verksamheter och 
vad de gör, för på så sätt tror jag att vi får den bästa välfärden.

Som det är nu är det på en stor del av ställena där det inte har fungerat så för att 
vi inte haft någon demokratisk kontroll. Vi har köpt tjänsten äldreomsorg, men vi 
har inte sett hur den utförs, och det har inneburit att man har gjort många tokiga 
saker utanför vår kontroll men med våra gemensamma pengar.

Ungas plats i framtiden

Vilhelm pratade om ungas plats i framtiden. Han sa bland annat:

Jag tror många som är med i Ung Vänster ofta är väldigt oroliga och väldigt 
osäkra på sin plats i framtiden. Nu med coronakrisen så sparkar företag ofta 
många människor. Många är unga människor, och då blir det ännu mer oro för vår 
plats i framtiden.

Vi har också fått en stor förväntan på oss, vi ungdomar, att vi på något sätt ska 
fixa miljökrisen efter de äldre generationerna.

Jessica sa att det inte är de unga som har makten och att det är de vuxnas ansvar att 
bromsa klimatförändringen.

Malin sa att politiken sedan lång tid tillbaka inte har en vision utan bara tittar på det 
man har nu – inte det man vill ha imorgon. Hon sa vidare att man skjuter problemet 
framför sig och tänker att ungdomarna ska ta hand om det sedan men att vi måste 
göra det tillsammans.

Frågor från tittare

Panelsamtalet avslutades med några frågor från tittare, bland annat dessa:

Västtrafik kommer att göra om biljettsystemet så att längre resor blir billigare och 
kortare resor dyrare. Åker man inom Skövde tätort höjs ett 30-dagarskort från 535 
till 695 kr. Det är en höjning med 30 %. Går det att agera i frågan? Det blir svårt för 
långtidsarbetslösa och andra med dålig ekonomi att ha råd att åka kollektivt.



Erik sa att man accepterat det nya systemet men att det finns massor med brister och 
att man egentligen vill ha gratis kollektivtrafik.

Biträdande finansminister Per Bolund har föreslagit att företag måste ha en buffert för 
att klara kriser. Hur tänker Vänsterpartiet kring detta?

Jessica sa att hon tycker det låter rimligt – åtminstone när det gäller stora aktiebolag – 
men att det är svårt att begära det av enmansföretag med små marginaler.

Hur kan vi få berättelsen i krisen att handla om praktisk solidaritet istället för splittring 
mellan grupper i samhället?

Malin sa att berättelsen är här och nu, att det finns många exempel på att man ställer 
upp för varandra och att solidariteten och sammanhållningen är mycket starkare nu.

Jessica sa att vi behöver lyfta exempel på att människor i kris är solidariska och visa på 
att det inte bara är företag som vill ha pengar samtidigt som de har aktieutdelning.

Underhållning

Niina Palm och Ludvig Nordholm spelade egna låtar, Niina bland annat ”Den sista 
välfärdsarbetaren” och ”Vildblomman” och Ludvig bland annat ”Mammons marionett” 
och ”Visa till den moderna miljöpartisten”. Niina och Ludvig finns också på Spotify.

Ludvig. Niina.

DIGITALA FILMKVÄLLAR MED VÄNSTERPARTIET MARIESTAD

Den som så önskar kan vara med på Vänsterpartiet Mariestads digitala filmkvällar. De 
äger rum varje onsdag kl. 20:00 tills vidare. Event finns på Vänsterpartiet Mariestads 
facebooksida. Kontakta Britta Wänström på britta.wanstrom@vansterpartiet.se om du 
vill vara med i diskussionen på Messenger medan filmerna visas.

De filmer som visats hittills är:

Push
Chockdoktrinen
Kan vi göra det själva?
2040 – Framtidsfilmen
Doughnut Economics

https://www.facebook.com/vansterpartietmariestad/
https://www.facebook.com/vansterpartietmariestad/
mailto:britta.wanstrom%40vansterpartiet.se?subject=
https://www.svtplay.se/video/25104314/push
https://youtu.be/vdIwRZ1PI3w
https://youtu.be/ru0ylJIHsYg
https://www.svtplay.se/video/25034974/2040-framtidsfilmen
https://youtu.be/qYpkRkPjZnM


SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2020 års sammanträden äger rum dessa 
datum:

 Ø Onsdag 15 juni
 Ø Måndag 28 september
 Ø Torsdag 26 oktober
 Ø Måndag 30 november
 Ø Måndag 14 december

Mer information finns här: Skövde kommunfullmäktiges sammanträden.

ÅTERKOPPLING

Har du frågor om eller synpunkter på Vänsterpartiet Skövde? Vill du ha med något 
speciellt i nästa nyhetsbrev? Har du förslag, till exempel på något du tycker att 
Vänsterpartiet Skövde borde göra under covid-19-pandemin eller motioner till 
kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/

