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Vänstern i Skaraborg är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Skaraborg

Rödgrönt  
styre i Västra  
Götaland
Carina Örgård blir Vänsterpartiets regionråd  
med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.  

Sida 3

För ett  
solidariskt  
Skaraborg

Vänsterpartiet Skaraborg har 
efter valet ökat sitt medlems
antal med över 10 procent.
Varför söker sig så många till 
oss i Vänstepartiet?

Människan är orolig, känslan 
av hopplöshet tar över och när 
den känslan landat så får en 
ett behov av att organisera sig 
och sluta upp tillsammans med 
andra människor för att säga 
att det är nog nu.

Känslan av att vi behöver gå 
samman med likasinnade är 
stark.

Tillsammans kan vi stå upp 
emot rasism, kämpa för 
jämställdhet, driva det feminis
tiska samhället framåt och ta 
ett krafttag för att värna vårt 
klimat och vår natur!

Det går inte att blunda och 
tänka på vad som är bäst för 
mig längre.

Vi står på denna jorden tillsam
mans och det är tillsammans vi 
måste kämpa för att överleva.

Det handlar faktiskt om att 
överleva nu, samhället går mot 
mörkare tider och Vänsterpar
tiet vill vara den stabila, trygga 
organisationen där folket kan 
samlas och göra skillnad.

Att vi blir flera är ett tecken på 
att motståndsrörelsen behövs.

Gå med du också, vi står starka 
tillsammans och kan göra 
skillnad!

Lisa Wallenstein
Vänsterpartiet Skaraborg

Det är tid  
att gå  
samman…

KRÖNIKA

Vänsterpolitiken  
– den enda som tar 
ansvar  
Läs Annika Holméns tankar  
om en stark vänsterfront.

SID 2

Varför medlem  
i vänsterpartiet?
Vi frågar 4 nyblivna medlemmar 
om varför de valt att gå med  
efter valet. 

SID 2
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet  
Skaraborg
E-post:  
skaraborg@vansterpartiet.se

I mörkret finns dock strimmor av ljus.   
I Skaraborg som i hela landet ökar medlemsan-
talen i Vänsterpartiet. Vi blir fler och fler som 
vill stödja och kämpa för ett solidariskt Sverige. 
I Västra götalandsregionen har Rödgrön ledning 
med S, V och Mp inlett arbetet för en jämlik vård, 
god arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan. 

Vänsterpartiet är med och styr i fem av de 
kommuner i Västra Götaland där det politiska 
styret är klart i början av november. Tre av dessa 
är i Skaraborg. 

”Mojnande högervind” var SOM-institutets 
bedömning av svenska folkets inställning till  
viktiga samhällsfrågor i början av året. Deras 
undersökningar visar att svenskarna blir mer och 
mer negativt inställda till privat regi inom sjuk- 
vård och äldreomsorg. Över 60% tycker det är ett  
dåligt förslag att tillåta vinstutdelning i skatte-
finansierad vård, skola och omsorg. 

Detta visar ett stöd för några av de viktigaste 

beståndsdelarna i Vänsterpartiets politik. Hälften 
av de som svarat på undersökningarna tycker att 
det är ett dåligt förslag att minska den offentliga 
sektorn. 

I början av november presenterade Vänsterpar-
tiet en rapport som beskriver vad vi vill med den 
ekonomiska politiken på fem till tio års sikt. Den 
visar att Vänsterpartiet, som enda parti i Sveriges 
riksdag, har en politik för att inte bara bibehålla 
nuvarande nivå utan även förstärka välfärden. 

Vänsterpartiet har stöd i den folkliga opinionen 
för viktiga delar av vår politik och ett genomarbe-
tat ekonomiskpolitisk program. Här finns styrka 
att hämta och med stöd av varandra kan vi ta oss 
an minoritets- och majoritetsstyren, oppositions-
arbete, medlemsvärvning och -vård samt debatten 
i sociala medier, på insändarsidor och vid fika-
bord. Vänsterpartiet har politiken för en ny start i 
Sverige. 

Svallvågorna efter valnatten börjar klinga ut och pusselbitarna 
i det svenska politiska landskapet faller på plats. I Rosenbad 
har en konservativ regering flyttat in med gulbrun flytthjälp till 
priset av offrade liberala och medmänskliga värderingar. 

LEDARE

Hemsida: 
skaraborg.vansterpartiet.se

Facebook: 
Vänsterpartiet Skaraborg

Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

”Egon Christensen 
Mariestad

– Det är det enda partiet som 
står för alla människors 

lika värde. Det är något 
som jag ville bidra med 
för oss alla och för att 
kunna se mina barn i 
ögonen utan att skäm

mas. Då finns det inget 
annat parti.

Marie Schnell
Skövde

– För att allting kändes 
så nattsvart efter valet. 

Det är så mörka tider, 
och det går inte längre 
att bara stå vid sidan 
av och titta på. Den råa 

tonen i samhällsdebat
ten skrämmer mig verk

ligen.

Mikael Pettersson  
Tidaholm

– Av den anledningen att 
fascismen växer sej 

erbarmligt stark som 
en farsot över världen 
. De känns viktigt att 
försvara demokrati 

och allas lika värde och 
att alla ska ha chans till 

bostad och mat och dräg
ligt arbete.

Tim Stahel 
Skövde

– Jag valde att gå med i 
Vänsterpartiet för att jag 

ville göra min röst
hörd lokalt, och Vän
sterpartiets värde
ringar nästan helt 

stämmer med
mina egna.

FRÅGA 4
Varför valde du  
att gå med i  
Vänsterpartiet  
denna höst?

... en rapport visar att  
Vänsterpartiet, som enda 
parti i Sveriges riksdag, 
har en politik för att inte 
bara bibehålla nuvarande 
nivå utan även förstärka 
välfärden.

V vill förstärka  
välfärden

Annika Holmén, Skövde
Ledamot Regionfullmäktige
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partiets största ansvarsområden i Röd-
Grön Ledning, där regionen har cirka  
56 000 anställda. 

– Marknadsvården är ett stort problem 
idag. Det hoppas vi kunna ändra på nu, 
genom att korta vårdköerna, bygga upp 
bättre arbetsmiljö för att behålla per-
sonalen, visa tillit till professionen och 
erbjuda jämställda löner bland  
annat, säger Maria Adrell.

Även ersättande regionråd Louise 
Jeppsson är omvald, till en roll där hon 
fortsätter arbetet med ansvar för regional 
utveckling och kollektivtrafik. 

– Vi ser fram emot att börja arbeta 
tillsammans med våra representanter 
för Vänsterpartiet i RödGrön Ledning 
när alla är på plats efter årsskiftet, säger 
Carina Örgård. 

Vänsterpartiet i nytt 
styre i regionen

”– Det känns tryggt 
att vi tre partier bott
nar i samma värde
grund om feminism, 
grön omställning 
och antirasism. Det 
kommer att behö
vas de kommande 
åren, säger Carina 
Örgård.

”– Marknadsvården 
är ett stort problem 
idag. Det hoppas 
vi kunna ändra på 
nu, genom att korta 
vårdköerna, bygga 
upp bättre arbets
miljö för att behålla 
personalen, säger 
Maria Adrell.

● Carina Örgård är omvald till  
regionråd och gruppledare och kommer 
att fortsätta arbetet med hälso- och sjuk-
vårdsfrågor de kommande åren. Social-
demokraternas gruppledare och regionråd 
är Helén Eliasson som också blir region-
styrelsens ordförande, och Miljöpartiets 
gruppledare och regionråd är Madeleine 
Jonsson. Samarbetet går under namnet 
RödGrön Ledning.  

– Det känns tryggt att vi tre partier 
bottnar i samma värdegrund om femi-
nism, grön omställning och antirasism. 
Det kommer att behövas de kommande 
åren, säger Carina Örgård, som kom-
mer att fortsätta ansvara för hälso- och 
sjukvårdsfrågor den kommande mandat-
perioden. 

Till ordinarie regionråd valdes även 
Maria Adrell från Alingsås och hon blir 
dessutom ordförande i personalutskottet 
i Västra Götalandsregionen. Personal-
frågorna kommer att vara ett av Vänster-

Den här mandatperioden 
kommer Vänsterpartiet att 
styra Västra Götaland i  
minoritet tillsammans med 
Socialdemokraterna och  
Miljöpartiet. 

Kvinna –  
Liv – Frihet

Den islamistiska diktaturen i Iran  
mördade Jina Mahsa Amini och i  
upproren som följt har miljoner unga, 
studenter och kvinnor i alla åldrar  
gått ut i massprotester med revolu
tionära krav på att diktaturen ska  

störtas och politiska fångar friges. 
 Vänsterpartiet står bakom och stödjer 
det iranska folkets kamp för frihet och 
demokrati.
 Say her name: Mahsa Amini! Frihet för 
det iranska folket.

Arbete, akassa och 
lika villkor för alla
Avtalsrörelsen är igång 
samtidigt som infla-
tionen ligger på 10%. 
Högerregeringen vill 
pressa tillbaka arbe-
tarna. Människor riske-
rar i kristider att förlora 
sina jobb och få en för-
sämrad arbetsmiljö. Det 
är viktigare än någonsin 
med en stark fackfören-
ingsrörelse.

Stoppa  
hyvlingarna 
Arbetsgivare kan idag 
plocka bort timmar och lön 
för arbetare från en dag 
till en annan vilket skapar 
otrygghet. Vi vill ändra lagen 
om anställningsskydd för 
att motverka hyvling av den 
anställdes sysselsättnings
grad.

Lika villkor  
för alla
Vänsterpartiet säger nej till 
alla förslag om särskilda låg
lönejobb för unga och nyan
lända. Vänsterpartiet säger 
nej till alla sådana förslag 
som pressar ned lönerna för 
alla, vi vill att lagstiftningen 
kring utstationering ändras 
så att svenska löner och vill
kor gäller fullt ut för alla som 
arbetar i Sverige.

Regionala 
skyddsombud 
2021 dog 44 arbetare på 
sin arbetsplats. De regionala 
skyddsombuden är viktiga i 
arbetet med att förebygga 
arbetsplatsolyckor. Vänster
partiet vill ge dem mer stöd 
och ökad tillträdesrätt.

Utbilda flera 
Trots stor arbetslöshet 
är det få idag som får en 
arbetsmarknadsutbildning. 
Vi vill försvara och utvidga 
stödet till arbetsmarknads
utbildningar så att fler får 
arbete.

Höj a-kassan 
Vi behöver en stark akassa, 
men också en trygg försäk
ring för dem som tvingas in i 
arbetslöshet. Vänsterpartiet 
driver en offensiv antikris
politik som skapar arbete åt 
alla och trygghet även mel
lan jobben.

Rödgrön ledning i region Västra Götaland

Maria AdrellCarina Örgård



I en allt kallare värld behövs det en
varm motståndsrörelse...

Välkommen till
VÄNSTERPARTIET

SKARABORG
 

Tillsammans gör vi skillnad


