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Nomineringar till DÅK 

Alla föreningar som inte har nominerat ombud till distriktsårskonferensen i april har nu en 

sista möjlighet att nominera och vi vill ha in era namn senast den 18/12 till expen, adressen är 

skelleftea@socialdemokraterna.se 

Det brukar bli en hel del avhopp i sista minuten så vi ser gärna att vi ha en lång lista med 

namn på intresserade till denna konferens 

Några datum att ha koll på 2023 

 Måndagar 
16.00 

Måndagar 
18.00 

Måndagar  
18-20 

 AU Styrelse Repskap 

Januari 16 30 - 

Februari 20 27 13 

Mars 20 27 13 - årsmöte 

April 24 24 17 

Maj 22 29 15 

Juni 19 19 5 ev 

 

Majoritetsöverenskommelse 

Den valtekniska samverkan med V gällande fördelning av platser i styrelser och nämnder har 

varit klar länge. Majoritetsöverenskommelsen består av, förutom den valtekniska samverkan, 

ett majoritetsprogram och en arbetsordning. Förhandlingarna kring det politiska innehållet 

har utgått från partiernas valprogram. För Socialdemokraternas del finns de flesta av våra 

valprogamspunkter med i Majoritetsprogrammet. Några av dem kom inte med eftersom de 

redan är påbörjade arbeten. 

Arbetsordningen innebär i korthet: 

att samordningsansvaret vilar på majoritetsgruppen (kommunalråden),  

att vi har gemensamma gruppmöten (förutom Kommunfullmäktigegruppen) 

att nämnds- och styrelseordföringar håller sin samarbetspartirepresentant kontinuerligt 

uppdaterad 

att Majoritetsprogrammet revideras varje år 

Förhandlingsdelegationerna har bestått av Lorents Burman, Olof Nyström, Malin Berglund, 

Filip Palukka, Joakim Wallström och Agneta Hansson 

Detaljerna i programmet finns på rosenforalla.se 
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En kort sammanfattning från Kyrkomötet 2022 

Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen per år och vi sågs alla i Uppsala den 4-7 oktober, 

då skrivelser och motioner behandlades i de olika utskotten. Träff, eller som det heter session, 

två ägde rum 21-23 november, då fattas besluten. 

 

Allt finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida Kyrkomötet (svenskakyrkan.se), det går också 

att följa i webbsändning. Iaf, dagarna blev långa, tisdag och onsdag i november ända till 

midnatt, förhandlingarna och argumentationen saklig men tuff. 

1. Ett uppdrag till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i 
kyrkoordningen som innebär införande av procentspärr för val till kyrkomötet, samt 
att utjämningsmandat endast fördelas mellan de nomineringsgrupper som först 
erhållit minst ett fast valkretsmandat i någon av valkretsarna.  

2. Ett uppdrag till kyrkostyrelsen att utifrån sin egen jämställdhetsskrivelse utforma en 
gemensam strategi för en kyrka som är jämställd.  

3. Ett uppdrag till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i 
kyrkoordningen som sänker valbarhetsåldern till församlingsråd till 16 år.  

4. En uppmaning till Kyrkornas världsråd att tillsammans med aktuella medlemskyrkor 
återuppta dialogen med icke-nukleära medlemmar av Nato, och att kyrkostyrelsen ska 
ta en aktiv del i den dialogen.  

5. Förde frågan om präster som av principiella skäl inte viger samkönade par en bra bit 
framåt. Visserligen förlorade vi voteringen om diskrimineringsmotionen, men det blev 
en bra debatt och inte minst utmanades biskoparna att bli mer konkreta i sin strävan 
att alla präster med glädje ska viga samkönade par. Dialogen med biskoparna 
fortsätter, och vi fortsätter söka nya vägar för en långsiktigt hållbar lösning. Gällande 
det avslag till motion nr 83 vilken berörde vissa frågor om prästvigning och 
obehörighetsförklaring av präst. Vårt anförande i reservationen handlade om att 
motionen på intet sätt skulle ses som ett hinder för Svenska kyrkans medlemmar att 
ha olika uppfattningar i frågan om äktenskapet. Den påpekade att ingen generell 
vigselplikt skulle föreligga utan istället var att motionen var skriven i sådan anda och 
mening att avsikten var att enskilda medlemmars rätt att slippa bli diskriminerade av 
företrädare för Svenska kyrkan, antingen det handlar om en principiell vägran från 
enskilda präster att viga samkönade par eller som annan diskriminering. Vår önskan 
var att kyrkostyrelsen skulle få i uppdrag att komma med ett förslag till förändring av 
kyrkoordningen just i frågan om diskriminering men här förlorade vi tyvärr voteringen. 

6. Stoppade det sedvanliga förslaget från POSK om att utreda indirekta val till 
stiftsfullmäktige och kyrkomöte. 

7. Stoppade även ett gäng andra tokigheter från främst SD (men inte bara från dem). 
 

Gällande motionen som behandlade inrättandet av kyrkliga begravningsbyråer så ställde vi 

oss i S-gruppen tveksamma och förordade en utredning, ni har väl kanske läst om det i Norran 

senaste veckan. Vår tvekan gällde vilken påverkan ett eventuellt beslut skulle få på kyrkans 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fkyrkomotet&data=05%7C01%7C%7Ca3ce73970f8b4d1ba9bd08dad75c8bae%7C410085187d60488e8b69c3bdd728a63c%7C0%7C0%7C638059089739682518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uKXRjFhbl7Poim0MutfWhkaCnJ74hSJG1FSL7oveGEU%3D&reserved=0
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uppdrag som huvudman. Vår önskan var att där först skulle göras en riskanalys. Vi 

reserverade oss mot beslutet. 

 

Det var väl allt, vi kommer gärna ut och träffar er och pratar kyrkopolitik! Återstår bara att 

önska välsignad advents- och jultid. Vi ses på alla möjliga barrikader framöver! 

 Annika Nyman och Erik Vikström 

 

 

Expeditionens öppettider tills vidare är: 

Måndag-torsdag  8-14, lunch 11.45-12.15 

Fredag  8-11.45 

 

 


