
Antaget av Socialdemokraterna i Mark på Arbetarekommunens årsmöte den 6 mars 2021 

Vi Socialdemokrater går till val i Svenska kyrkan på:  

 

En öppen och välkomnande folkkyrka 

Alla ska vara välkomna till kyrkan 

• All verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.  

• All barnverksamhet ska vara avgiftsfri. 

• Inga avgifter ska vara kopplade till konfirmation 

Kyrkan – självklar och enkel att nå när den behövs 

• Göra det lättillgängligt med dop, konfirmation, vigslar, begravningar. 

• Församlingshemmen som används ska tas tillvara också för det lokala civilsamhället. 

• Kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse. 

Stärkt kulturarbete 

• Stimulera den ideella musikverksamheten. 

• Kyrkan ska välkomna externa kulturarrangörer. 

• Kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna. 

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt 

Stärkt socialt arbete 

• Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet. 

• Medmänniskor ges stöd utifrån deras behov. Utveckla kyrkans roll i välfärden. 

• Utveckla diakonin till att bli en viktig del i vårt samhälle 

Säg ifrån när människovärdet kränks 

• Stå upp för HBTQ-personers rätt och motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd. 

• Stå upp mot rasism och religionsförtryck. 

• Det internationella engagemanget ska vara fortsatt starkt. 

Vårda skapelsen och vår miljö. 

• Andelen miljömärkt el som används av Svenska kyrkan ska öka varje år. 

• Kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader ska renoveras på ett sätt som både slår 

vakt om kulturvärden och minimerar miljöbelastningen. 

• Fairtradevaror ska vara en självklarhet i hela Svenska kyrkan. 

En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare  

Stärk människan 

• Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

• Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både människan och kyrkan. 

• Utveckla ett jämställt ledarskap. 
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Ungdomar och framtidens kyrka 

• Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser. 

• Satsa på aktiviteter för unga i kyrkan, exempelvis ledarutbildning. Samarbeta med 

folkrörelser och föreningar.  

• Fler unga ska bli förtroendevalda i Svenska kyrkan. 

Handla etiskt och med socialt ansvar 

• Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i kyrkans upphandlingar. 

• Upphandlingsriktlinjer som är enkla och tydliga utarbetas. Svenska kyrkan ska stödja det 

lokala och nära. 

Kortfattat om röstning 

• Du kan rösta om du har fyllt 16år på valdagen och är medlem i Svenska Kyrkan och finns 

upptagen i röstlängden. 

• Röstkort sänds ut omkring den 30 augusti. Du måste kunna legitimera dig när du röstar. 

• Röstkortet har information om vilken vallokal i ditt valområde du kan rösta i. 

• Har du inte fått röstkort eller om det har försvunnit, så kontakta behörig på 

pastorsexpeditionen i god tid, där du bor, så har du rätt att få ett dubblettröstkort. 

• Det går också att beställa dubblettröstkort via kyrkovalets webbplats,  

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

• Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 6 september- 19 september. 

• Röstning kan även göras via brev eller genom bud. 

• I Kyrkovalet görs val till tre olika nivåer, Kyrkofullmäktige, Stift och Kyrkomöte. 

• Den 19 september har alla vallokaler öppet klockan 18.00-20.00. 

• Pastors/församlingsexpeditioner har information om öppettider på röstmottagningsställen, 

material för brev eller budröstning och öppettider för vallokaler. 

• Kravet är att du måste ha röstkort och kunna legitimera dig när du ska rösta. 

Tillsammans är vi en stark röst för allas lika värde!  

Bli medlem direkt i Socialdemokraterna  

SMSa SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) tiosiffrigt personnummer till 72 456 

http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

