Kyrkovalskonferens för stiftsfullmäktigeledamöter
Minnesanteckningar för Västerås Stifts ledamöter nedplitade av Maria Lagerman
Introduktion inför kyrkovalet – Örebro den 18 april 2009
Psalm 303, Sköldingepsalmen
Valbara kandidater i alla i Strängnäs valkretsar kallade.
Inbjudit valbara kandidater i Örebros del av Karlstad stift och alla valbara kandidater i Västerås
stift.
Cirka 42 personer varav från Västerås Stift: Ulla Nordlien, Kjell Munther, Sonya Lindell, Jörgen
Eklund, Birgitta Eklund, Nicklas Gustafsson, Britt Sandström, Anna-Kay Törnqvist, Lars Rydje,
Maria Lagerman, Håkan Jansson, Grete Morud-Almkleven, Margot Störling (?), Kickie Strömgren,
Ulla-Britt Emanuelsson. (hoppas jag fick med alla?)
Laurentiusgårdens omständigheter och boendeförhållanden presenterades av dess VD Niklas. Får
från 2009 ett bidrag på 400 000 kr för en personal. 2,75 % tjänster finns nu. Annika 100% med kök
och städ, Katrin husmor med aktiviteter och service. Man köper vaktmästartjänster av
kyrkogårdsförvaltningen inne och ute.
Lars Jonsson, Södertälje, ersättare i kyrkostyrelsen och sammankallande idag.
Introduktion
Argumentträning
Valanalys
Kyrkopolitiskt program
Valmanifest
Valplan
Stiftsprogram
EU-valet
Roger Junggren, distriktsombudsman och landstingspolitiker Sörmland och valledare.
7 juni första valet i oppositionsperiod. Sahlins första val som partiledare. Viktigt att hon får
framgång för partiets skull. Dags att sluta leden kring partiet för att nå den valframgång vi är värda.
Jobbkris leder till välfärdskris. I EU-parlamentsvalet gäller ”Jobben först”, klimatet den tredje
punkten.
Folkrörelsekampanjarbete som metod. Dörrknackning, även om man inte kan EU! Ha med någon
som kan mycket, det räcker att hänvisa till dess plats. Telefonen. Ring alla förtroendevalda i facket
tex. Hemma-hos-träffar med fika och företrädare. Inte torgmöten men möten på torget!
Fem målgrupper för att också vinna de andra valen: Nr 3&4 får valsedelsförsändelser hemskickade
i hela Sverige. AK fått en lista vart de ska skickas.
3: Manliga förvärvsarbetare i medelåldern, metallare.
4: Kvinnliga välfärdsarbetare i övre medelåldern.
20 april startar vårkampanjen över första maj.
20 maj startar förtidsröstningen. Gör utåtriktade aktiviteter. Bjud in pressen så det syns. Alla
kandidater redan uppbokade.
Sverigedemokraterna ska bemötas med den människo-, kunskaps- & samhällssyn de står för.
Varför röstar man ens på dem?
Sluta klä oss i säck och aska.
Lyssna på kritiken men slut leden.
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Lars Jonsson – Introduktion
Presentation av organisationen i kyrkan och Strängnäs stifts valkretsar.
Egendomsnämnderna är i princip självägande stiftelser.
Domkapitlets tillsyn över ämbetsbärarna varav några (3) ledamöter väljs av fullmäktige, prästerna,
biskopen och jurist. Fastställer församlingsinstruktionerna och kan till och med meddela den till
församlingen, men ska tas av kyrkoherde och kyrkoråd.
Strängnäs har Biskopsvisitation vart 12 år, Domprostvisitation vart 12 år, Stiftet besöks av
kyrkoråden vart 6:e år.
Stiften har mycket indelningsändringar och främjande av församlingsverksamhet, mycket
utbildningar, stöd och rådgivning samt valansvar.
2550 församlingar under 1900-talet. Efter 2010 är det 1464 stycken. 1845 församlingar i förra
valet.
Karl Strandberg myntade begreppet den dubbla eller gemensamma ansvarslinjen – ämbetsnivån
och förtroendevalda.
Biskopen borde vara likt kyrkoherden en självskriven ledamot i styrelsen men skulle inte behöva
vara ordförande i både stiftsstyrelse och domkapitel, men det finns inget gehör för det i
kyrkomötet.
Församlingsförbundet finns ännu i varje stift med representantskap från alla ekonomiska enheter.
Förbundsstämman ska ändra organisationen. Juridisk kompetens och avtalspart för kollektivavtal.
Juristerna sitter numera i Uppsala.
Uppsala Stiftsfullmäktige har möten 3 gånger och 5 dagar
Västerås har 2 gånger och 3 dagar – 8 öre. Bara beredningsutskott (där CBY inte funnits med, som
enda biskop utan plats i ”AU”)
Strängnäs har 4 öre – Olika beredningsutskott. Stiftsstyrelsen 7 gånger/år, Domkapitlet 10 ggr.
Göte Karlsson, Katrineholm – Öppna kyrkan.
21 juni 2000 antogs vårt kyrkopolitiska program som gäller än.
Måste ha med programmet i valarbetet. Det är vad vi står för.
Kritiken sa det var konservativt, flummigt och utan innehåll och för långt.
Frihet – Jämlikhet – Solidaritet som grund.
Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin
Demokrati – självklarhet i en folkkyrka
Frihet, jämlikhet, solidaritet
Svenska kyrkan som en av vårt lands största kulturbärare
Församlingslivet
Ekonomi
Svenska kyrkan som arbetsplats
Lars första namn på Strängnäslistan till KM, Vanja, Göte, Solveig Lundström, Timmy
Varför rösta på s i kyrkovalet? – Hur skiljer vi från de andra?
Frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet!
Öppen och demokratisk folkkyrka – för alla
Kyrka i takt med tiden – vara med att påverka hela utformningen
Olle Burell, socialdemokraternas gruppledare i Kyrkomötet
Kul att få möta folk från Västerdalarna till utmarker som Södertälje.
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Valresultat i procent
Sossarna
C
Fp
Kd
Mp
M
Posk
V
Övriga

27,9
16,3
6,0
6,7
1,7
17,8
13,6
1,1
8,9

Jämför kyrkovalssiffrorna för riksdagsvalet 2006. Mobiliseringsgraden går att jämföra mellan
partierna. 11,6 % av de som röstade på oss i riksdagsvalet deltog också i kyrkovalet för oss, C
mobiliserade 29,6% av sina riksdagsröster till kyrkovalet. Om vi hade deras mobiliseringsgrad
skulle vi ha 48 % i KM.
S hade egen lista i 50 % av församlingarna.
Dalarna 14,9, Västmanland 10,1, Örebro 9,1, Göteborg 7,0, Värmland 16,0, Gävleborg 15,1,
Södermanland och Stockholms län 14,2. Genomsnitt 11,6 %.
Lekeberg 5,4, Hallsberg 9,5 – Där finns utvecklingspotential.
Arboga 12,1, Kungsör 5,8, Västerås 8,9, Norberg 13,3,
Potential röstberättigade 21 400 i Västerås tex, Köping 5091, Norberg 1210.
Malung 22,2, Falun 12,5, Rättvik 16,8, Orsa 10,3, Ludvika 17,2, Smedjebacken 16,2, Gagnef 10,3,
Avesta 13,8, Borlänge 14,9, Hedemora 18,6 (kyrkkaffe vid systembolaget och utskick via mp/v),
Potentialen i Dalarna Borlänge 9 800, Falun 9 000, Ludvika 5 725 personer.
Vi låter faktiskt posk bedra våra egna väljare – smygborgerlig lista mot partipolitik och för att den
som går i kyrkan ska bestämma. Vill ge biskoparna rösträtt och i strukturfrågor hamnar vi ofta
olika. Något av de anställdas parti.
De ”otåliga” bildade Öppen kyrka – vänsterflanken
Högerflanken bildade senare Frimodig kyrka.
Sammanlagt cirka 10 000 socialdemokrater som har förtroendeuppdrag i svenska kyrkan. Många
finns på samlingslistor (har ju bara egna listor i 50 % av församlingarna)
12-punktsprogrammet
Frihet
1. Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!
- Förena goda kyrkliga traditioner med människors egna önskemål.
- Respektera vars och ens livssituation och relation till kyrkan.
- Utforma system för att kvalitetssäkra alla kyrkliga högtider.

1. Viktigaste frågan för merparten av medlemmarna där största delen inte möter kyrkan annat än i
de kyrkliga handlingarna. Det krävs system för att kyrkan ska fungera!
2. Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!
- Låt begreppet äktenskap omfatta såväl samkönade som särkönade par.
- Garantera allas rätt till kyrklig vigsel i den egna hemförsamlingen.
- Utbilda de anställda och förtroendevalda i HBT-bemötande.

090418 Kyrkovalskonferens

www.gammelbo.se/stift.htm

Sid 3 (5)

2. Ny äktenskapslag redan antagen. Vigsel på entreprenad. Staten äger äktenskapsbegreppet i
juridisk mening. Läronämnden kommer lämna ett utlåtande. Nio biskopar emot och fyra för. Breda
linjen är kyrkomötesbeslutet där en stor majoritet är för vigselrätt. Moderaterna har tagit internt
beslut om vigselrätt. Fisk och stora delar av posk är för med. Ledamöter får hem böcker för att
frånsäga sig vigselrätten. Läronämnden kanske kommer kalla det för en ordningsfråga.
3. Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!
- Markera att kyrkorna är hela folkets – och därmed också statens – angelägenhet.
- Framhåll att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla.
- Utveckla nya former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka.

3. 460 miljoner i kyrkobyggnadsbidrag förslår inte långt. Sällan mer än 50 % av
renoveringskostnaderna.
Jämlikhet
4. Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!
- Förstärk arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och fackföreningar.
- Främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer.
- Sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare.

4. Utopi om man trodde SKTFs och DNs skrivande. Gott arbetsmiljöarbete driver man tillsammans
med personalen.
5. Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!
- Sprid kunskap om Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka.
- Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund.
- Var aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.

5. Om vi inte förmår förklara att vi ska vara en kyrka för fler än ljushåriga så är vi inte
socialdemokrater.
6. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan!
- Välj verksamhetsformer som inte utestänger grupper med svag ekonomi.
- Stoppa den växande kommersialiseringen av livets stora högtider.
- Bredda utbudet av gudstjänster, konserter och annan kultur.

6. Om inte vi förmår lyfta fram klassklyftorna så vem ska göra det då.
Solidaritet
7. Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!
- Stöd systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans.
- Bedriv påverkansarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning.
- Reagera mot muren på palestinsk mark och andra brott mot folkrätten.

7. Självklar punkt.
8. Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar!
- Skapa en ny lokal nivå som möjliggör bevarande av den lokala samhörigheten.
- Slå vakt om Svenska kyrkans interna, solidariska utjämningssystem.
- Uppmuntra och underlätta samverkan på lokal och regional nivå.

8. Aktuell i stora delar av landet. Tex Skaraborg som snart har fler kyrkor än invånare.
9-12. Är bra lokala punkter att utveckla
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9. Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!
- Ta fasta på kyrkans erfarenhet av att återupprätta människors värdighet.
- Satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin.
- Skapa platser där människor finner ro och kan växa tillsammans.
Hållbarhet
10. Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!
- Erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan.
- Låt barnverksamheten präglas av öppenhet och demokratisk fostran.
- Satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation.
11. Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete!
- Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats.
- Utveckla arbetsformer som lockar 40-talisterna som nu går i pension.
- Stärk samarbetet med andra folkrörelser och den offentliga sektorn.
12. Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad!
- Var aktiv i det internationella, ekumeniska arbetet för hållbar utveckling.
- Investera i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler och verksamhet
- Framhåll vars och ens personliga ansvar för Skapelsens överlevnad.

5,7 miljoner röstberättigade, även 16-åringar.
700 000 röstade i senaste valet
Vi är störst i kyrkan och ska förbli. 29 %
12.000 får chans att kandidera.
Kyrkovalet stärker partiet
30-35 % av gudstjänstbesökarna är socialdemokrater
40.000 ungdomar konfirmeras årligen. Tänk om SSU kunde värva var tionde = 4.000 medlemmar.
Stiftsprogrammen
Västerås Stifts program Leva Tillsammans presenterades av Lars Rydje.
Radioprogram i Dalarna
Valupptakt med CYB
Ungdomsträffar
Valstuga
Lokala flygblad med en eller ett par punkter ur stiftsprogrammet
20 april finns en mall att använda på sossarnas hemsida.
Valplan: Minska valskolket från 88 till 85 % så ökar kyrkovalsdeltagandet.
Hur når vi våra väljare? Åtgärder?
Telefonpåverkan till s-medlemmar
Kom ihåg barnbarnen
PRO-kontakter
Stå vid macken
Bussreklam
Facebook
Kyrkans ungdom-kontakt
Erbjud bilskjuts
Torgmöten
Följa upp idén om samarbete med mp/v
Distriktskongress/förtroenderåd
AK-möte om kyrkovalet
Övertyga vad kyrkan står för – ofta ett alternativ – medmänniskotanken – lokal motor.
Visa praktiskt vad vi kan och har åstadkommit
Dela upp AKs medlemmar och är de inte med själva får dom fixa en röst
Bearbeta s-föreningarna att arbeta för röstning
Brev med metalls och kommunals medlemsutskick
Beställt adresser till alla förstagångsväljare – erbjuda en boklott att hämta på AK.
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