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KYRKOVAL(S)BLADET 21 
 Kyrkoval söndag 19 september 2021

Hur vi socialdemokrater inom Umeå Arbetarekommun vill utveckla 
Svenska kyrkan och det samhälle vi alla lever i och har ansvar för.

Svenska kyrkans grundvärderingar känns naturliga 

för oss socialdemokrater. Därför ställer  vi upp i  

kyrkovalet med beteckningen Arbetarepartiet 

Socialdemokraterna och med  kandidater som 

delar socialdemokratins vision om ett rättvist 

solidariskt och hållbart samhälle.

Ingen kommer undan politiken!

UMEÅ

Vi socialdemokrater vill  
att Svenska kyrkan ska

Erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv  
och möta var och en i öppen och  

tillåtande dialog om livsfrågor och vägar till tro.
Förmedla hopp om en bättre värld och kämpa för 
ett hållbart samhälle med jämlilkhet och solidaritet.

Samhällsinformation från Socialdemokraterna Umeå
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VÅRT ENGAGEMANG I Svenska kyrkan 
bottnar i den djupa insikten om kraften som 
skapas när människor tillsammans med an-
dra får ge uttryck för sin tro, sina drömmar, 
tankar, och idéer om något större än sig 
själva.
 
VI ÄR 16 socialdemokrater som här presen-
terar det kyrkopolitiska program som under 
vintern arbetats fram i lokala studiecirklar 
och möten inom Umeå Arbetarekommun.

DESSUTOM SKRIVER 12 s-ordföranden 
i kommunens nämnder om aktuell politik 
inom sina ansvarsområden, vilka på olika 

sätt ger förutsättningar för civilsamhället, 
däribland Svenska kyrkan, att verka i kommu-
nen. Naturligtvis påverkas också alla invånare 
i kommunen av de politiska besluten. 

Svenska kyrkan inom Umeå kommun
FÖRSAMLINGEN ÄR GRUNDEN i kyr-
kans verksamhet där den grundläggande 
uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva un-
dervisning samt utöva diakoni och mission.
Inom Umeå kommun finns nio församlingar 
med sammanlagt omkring 80.000 medlem-
mar och 250 anställda.
 
SEX FÖRSAMLINGAR UMEÅ stad, Umeå 
lands, Teg, Tavelsjö, Ålidhem och Umeå Ma-
ria bildar en större enhet, Umeå pastorat. 

Holmsunds, Hörnefors och Sävar-Holmöns 
församlingar ingår inte i något pastorat. 

KYRKOFULLMÄKTIGE ÄR HÖGSTA be-
slutande organ på lokal nivå. På stiftsnivå är 
motsvarande stiftsfullmäktige och på natio-
nell nivå är kyrkomötet högsta beslutande 
organ. 

UNDER EN VECKA utan coronarestriktio-
ner inbjuder församlingarna till offentliga 

SVERIGE ÄR KÄNT för sina studieförbund, 
folkrörelser och föreningar. Dessa berikar 
många människors liv, men de kan inte till-
fredsställa människors behov i alla stycken 
och har inte heller ekonomiska förutsätt-
ningar att göra det.

DÄRFÖR HAR KOMMUNERNA och Svens-
ka kyrkan i olika avseenden utifrån lagar och 
förordningar fått 
ansvaret för 
alla som vistas i 
kommunen och 
församlingen.

FLERA KANDI-
DATER, SOM 
ställer upp på 
de olika nomi-
neringsgrupper-
nas valsedlar, är 
även förtroen-
devalda i kom-
mun eller regio-
ner, ja till och med i riksdagen. 

DESSA KANDIDATERS SAMHÄLLSSYN, 
människosyn, livssyn och uppfattning om 
den kristna tron är densamma oberoende 
av i vilket beslutsorgan de befinner sig. 

DÄRFÖR ÄR DET naturligt för oss social- 
demokrater att stå på listor med beteck-
ningen Arbetarepartiet Socialdemokraterna, 
oavsett om det är en lista till kyrkofullmäk-
tige, kommunfullmäktige eller något annat 
beslutande organ. 

BETECKNINGEN LÄNGST UPP på valse-
deln är en tydlig deklaration på vad våra 
kandidater står för, nämligen det som ingår 
i såväl den kristna livssynen som i vår sam-
hällssyn om människans lika värde, rättvisa, 
solidaritet, omsorg och omtanke.

arrangemang för alla åldrar som gudstjäns-
ter, mässor, konserter och samtal. 

EN VIKTIG KONTAKT med medlemmarna 
är de gudstjänster som kallas förrättningar: 
dop, vigsel och begravning.

VIDARE GÖRS HEMBESÖK och besök på 
två kriminalvårdsanstalter och häktet. Umeå 
pastorat har ett särskilt ansvar för den kyrkliga 
verksamheten på NUS och Universitetet.

”Ingen kommer undan politiken, för att man är konventionell”, sjöng Marie Bergman. 
Längre fram i texten med en tydlig skärpning: ”Ingen kommer undan politiken, för att 
man är servil och snäll”. Vi socialdemokrater redovisar öppet vår ideologiska grund för 
vårt engagemang i såväl kyrkopolitik som i den kommunala politiken.

Våra kandidaters 
samhällssyn,

människosyn, livssyn 
och uppfattning om 
den kristna tron 

är densamma i vilket 
beslutsorgan de än 

befinner sig i.

Vi socialdemokrater vill att  
Svenska kyrkan ska styras demokratiskt

I vår kommun finns ingen  
plats för demokratins fiender

Vi socialdemokrater vill 

att Svenska kyrkan ska  
styras demokratiskt på alla  

nivåer med direktval till  
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 

och kyrkomötet.

Några av de 16 socialdemokrater som presenterar det kyrkopolitiska programmet.
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Umeå kommun fortsätter att växa
Umeå är norra Sveriges  
befolkningsrikaste kommun. 
Och staden fortsätter växa.

SEDAN UMEÅ UNIVERSITET invigdes 1965 
har kommunens befolkning fördubblats. Nu 
130 224 invånare (dec. 2020) med medelål-
dern flera år lägre än riksgenomsnittet.

HÄR FINNS MÅNGA växande företag 
inom framför allt bioteknik, medicin, infor-
mationsteknologi, miljö och energi.

UMEÅ ÄR EN kunskapsstad, en frilufts-
stad,  med en stor breddverksamhet inom  
ungdoms- och idrottsföreningar, samt med 
framgångsrik elitidrott. 

UMEÅ ÄR EN mångkulturell stad som väl-
komnat invandrare från hundratalet nationer. 

KOMMUNENS HÄLSO- OCH sjukvård, äldre-
omsorg, utbildning, kommunikationer, och ren-
hållning, som några  exempel, skulle inte fung-
era utan dessa internationella förstärkningar.

UMEÅ KOMMUN STYRS av Socialdemokra-
terna i Umeå tillsammans med Miljöpartiet.

VI SOCIALDEMOKRATER I UMEÅ satsar 
på att fördjupa den lokala demokratin bland 
annat genom att utveckla hela vår kommun 
till ett hållbart och jämlikt samhälle, där alla 
människor har makten att kunna forma sam-
hället och sina egna liv – det är vårt Umeå.

HÅLLBARHET HANDLAR NATURLIGTVIS 
om miljö och klimat, men lika mycket om 
det sociala, om att tillgodose människors 
grundläggande behov utan att överskrida 
jordens resurser. 

ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE oavsett kön, 
nationalitet, sexuell läggning är för oss  
socialdemokrater en grund för att Umeå 
kommun ska klara av omställningen till ett 
hållbart samhälle.

UMEÅ VÄXER OCH vi är, enligt rikspolisens 
egna bedömningar, den största svenska 
kommun som inte har något utsatt område. 
Så vill vi att det ska förbli!

I år är det 100 år sedan Sveriges riksdag beslutade att införa allmän och lika rösträtt.  
Men demokratin måste ständigt försvaras och utvecklas. I flera västeuropeiska demokratier 
har högerextrema krafter försökt etablera sig. Umeås invånare har vid flera tillfällen tydligt 
visat att i vår kommun finns ingen plats för demokratins fiender. Det är jag stolt över!

Umeå växer 
och vi är den 

största svenska 
kommun som inte 

har något 
utsatt område.

Så vill vi 
att det ska förbli!

FÖR ATT UNDVIKA framväxten av utsatta 
områden har vi under namnet ”Umeå växer 
tryggt och säkert” etablerat ett samarbete 
mellan Polis, Umeå kommun och förenings-
liv, inklusive Svenska kyrkan.

DET FINNS MYCKET att göra när vi social-
demokrater vill bygga en stad där vi sätter 
den sociala hållbarheten främst med mer 
förebyggande arbete i våra kommunala 
verksamheter och blandad bebyggelse för 
att minska segregationen. 

UMEÅ SKA FORTSATT vara en bra stad att 
leva och bo i och därför vill vi slå vakt om 
att Umeå kommun ska vara socialt hållbar!

Väven invid Umeälven är den senaste av Umeå kommuns kulturbyggnader. 

TEXT
Hans Lindberg 

kommunstyrelsens  
ordförande
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TEXT
  Janet Ågren  

komunalråd, ordförande 
kommunstyrelsens 
planeringsutskott

Vi socialdemokrater vill 

prioritera bort alla tendenser  
till att vår folkkyrka,  

Svenska kyrkan, förvandlas  
till föreningskyrka.
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Vår kommun Umeå är till för alla
VÅR KOMMUN UMEÅ ska vara till för alla. 
Den omvandling som nu sker kan skapa 
nya möjligheter till gröna ytor och sociala 
mötesplatser för rekreation och fritid, men 
också för fler bostäder.

STÄDER STÅR FÖR cirka 70 procent av 
alla globala utsläpp av växthusgaser. Dess-
utom växer de snabbt. I Sverige beräknas  
93 procent av befolkningen bo i städer 
2050, motsvarande siffra för Europa är  
cirka 85 procent. 

STÄDER ÄR DÄRFÖR viktiga möjliggörare 
för hållbar utveckling och i att hantera kli-
matkrisen. Städer måste också klara av att 
hantera de sociala utmaningarna.

DET ÄR VIKTIGT att det i alla stadsdelar 

och kommundelar finns en bra blandning 
av olika bostäder, samt service och arbets-
platser så att de blir levande. 

ALLA SKA KÄNNA sig trygga att röra sig i sitt 
bostadsområde och ta del av Umeås hela ut-
bud. Det är därför Umeå kommun under lång 
tid främjat jämställdhet i stadsplaneringen. 
Det innebär att när Umeå nu byggs ut ska det 
vara tryggt för kvinnor, barn och unga. 

UMEÅBORNA ÄR VÅRA viktigaste med-
skapare. De är ju vi som bor i kommunen 
som vet vad som behöver förbättras och 
tillföras. Därför är det starka medborgaren-
gagemanget nödvändigt för planeringen 
och utvecklingen av Umeå kommun.

STÖD FÖR VÅR vision om folkkyrkan 
finns i lagen om Svenska kyrkan §2: 
”Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, 
som i samverkan med en demokratisk  
organisation och kyrkans ämbete bedriver 
en rikstäckande verksamhet”. 

ALLA SOM BESÖKER Svenska kyrkan ska 
därför vara välkomna och bemötas med  
respekt, såväl den sökande, den troende 
som den tvivlande.

SVENSKA KYRKAN SKA erbjuda tillgäng-
liga mötesplatser och gemenskap för alla, 
ingen ska missgynnas eller kränkas. 

FRIVILLIGARBETET SKA STÄRKAS för att 
slå vakt om det engagemang som finns på 
alla nivåer.

FÖR OSS ÄR och har jämställdhetsfrågan 
varit en viktig del av kyrkopolitiken. Från 
kampen för kvinnors rätt att prästvigas, till 
dagens kamp för arbete mot diskrimine-
ring och förtryckande strukturer. Nu kräver 
vi ett tydligt ja till att viga samkönade par 
från prästkandidater för att få prästvigas. 

SVENSKA KYRKAN ÄR en röst för utsat-
ta. Vår kyrka är den största medlemsorga-
nisationen i civilsamhället och gör skillnad 
när den höjer rösten mot orättvisor, utan-
förskap och växande klyftor. Den, medlem 
eller inte, kristen eller ateist, ska få stöd om 
hen behöver.

FOLKKYRKAN GER UPPRÄTTELSE och 
hjälp åt utsatta människor, i fängelser, sjuk-
hus och äldreboenden. 

KYRKAN TAR KAMPEN för en humanare 
flyktingpolitik samt förbättrad integration 
av invandrare i samhället.

Vi värnar den öppna  
och demokratiska folkkyrkan

Jari Prosi och Marie-Louise Nilsson, Umeå stadsförsamling, är starka förespråkare  
för en demokratisk öppen folkkyrka.
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Ökade satsningar på  
äldreomsorgen i kommunen

Längtan efter gemenskap

ETT NYTT VÅRD- och omsorgsboen-
de med 120 platser planeras att stå klart 
2023 på Västteg. Utöver det bygger AB 
Bostaden 140 lägenheter i form av senior-
boende/trygghetsboende i anslutning till  
Västegs vård- och omsorgsboende.

DET FINNS OCKSÅ planer på att under 
nästa mandatperiod bygga fler vårdplatser 
på Haga. Hittills under innevarande man-

datperiod har 33 seniorboende/trygghets-
boendelägenheter färdigställts på Berg-
hem via AB Bostaden.

UMEÅ KOMMUN HAR haft ett välfunge-
rande samarbete med regionens hälso- och 
sjukvård under coronatiden. 

ATT VI BEHÖVER fortsätta bygga en stark 
och sammanhållen välfärd blev uppenbart i 
hela Sverige under pandemin.

DE KOMMUNER OCH regioner som inte 
har en sammanhållen välfärd med erfaren 
personal, goda arbetsvillkor och möjlighe-
ter till samordning, var särskilt sårbara. 

I UMEÅ KOMMUNS budget för 2022 ge-
nomförs också satsningar på äldreomsor-
gen och personalens villkor, genom att 10 
milj kr tillförs i ett första steg för att öka 
grundbemanningen och att införande av 
rätten till heltid fortsätter.
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TEXT
Carin Nilsson 

ordförande  
äldrenämnden

Vi socialdemokrater vill 

att det diakonala arbetet  
stärks så att människors  

ensamhet och isolering bryts.

Birgitta Jonsson, 
Sävar-Holmöns  
församling,   
beskriver möjlighe-
terna att tillvarata 
Klockarbacken  
i Sävar för alla 
åldrar.
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NÄR PANDEMIN ALLTMER klingar av är det 
viktigt att Svenska kyrkan och andra organisa-
tioner i samhället tar vara på den längtan efter 
gemenskap som många känner. 

ATT ÅTERUPPTA ATT fira mässa eller fysis-
ka gudstjänster på äldreboenden är exempel 
på att det börjar återgå till det normala.

MEN DET GÅR att göra mer för de äldre 
inom det diakonala området. Sävar-Holmöns 
församling har påbörjat ett gemensamt ar-
bete med idrottsklubben och äldreboendet 
genom att tillvarata Klockarbacken, området 
bakom församlingsgården Klockargården.

DÄR FINNS MÖJLIGHETER för människor 

i alla åldrar att samlas, odla sin egen potatis, 
älsklingskrydda eller solrosor.

LÄTTILLGÄNGLIGT FÖR MÅNGA av de 
äldre i församlingen finns närmast äldrebo-
endet en scen med tak för uppträdande och 
gudstjänst. På Klockarbacken kan alla, oav-
sett ålder, ha en stund i närvaro med Gud.
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I EN TID där populismen och extremis-
men ökar i vårt samhälle, och många stäl-
ler grupp mot grupp, är det viktigt att vi 
har en kyrka som inte ställer människor 
mot varandra. Svenska kyrkan ska med 
respekt stå upp för religionsdialog och 
tolerans.

STÄNDIGT MÅSTE KAMPEN mot islamo-
fobi och antisemitism tas. I den kampen ska 
Svenska kyrkan vara en god förebild och stå 
upp mot rasism och religionsförtryck. Dia-
log och samverkan ska vara en självklarhet 
för Svenska kyrkan.

KUNSKAP, FÖRSTÅELSE OCH solidaritet 
är nödvändiga för att människor med olika 
tro ska leva tillsammans. Svenska kyrkan 
har en viktig uppgift i att utveckla och 
förmedla kunskap om hur vi som kristna 
kan förstå andra religiösa traditioner och 
främja de goda mötena över religions-
gränserna.

VI VILL ATT kyrkan aktivt deltar i arbetet 
för integration i samhället. Rasism, anti-
semitism och islamofobi ska bekämpas. 
Varje gång en människa, eller en grupp 
av människor, förtrycks eller kränks med 
hänvisning till etnicitet eller religion, ska 
Svenska kyrkan säga ifrån. 

KYRKAN SKA FRÄMJA och vidareutveckla 
en aktiv religionsdialog för att öka förståel-
sen mellan olika trosutövare.

VI I SVENSKA KYRKAN behöver därför ar-
beta vidare för öppenhet, demokrati, mänsk-
liga rättigheter och tolerans tillsammans 
med alla goda krafter inom olika kyrkor och  
religioner.

Religionsdialog nödvändigt  
i vårt mångreligiösa samhälle
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Interreligiösa rådet för samråd och samverkan
DET INTERRELIGIÖSA RÅDETS syfte är 
att skapa förutsättningar för interreligiös 
samverkan, dialog och kommunikation i 
samhällsgemensamma frågor. 

RÅDET SKA VERKA för ett tryggare sam-
hälle, för att skapa goda möten över religi-
onsgränserna, för ökat samarbete och ökad 
förståelse för varandra samt för att stärka 
religionens positiva kraft i samhället. 

UMEÅ ÄR IDAG en mångkulturell kommun 
som har medborgare från över hundra olika 
länder och med olika religiös bakgrund.

DÄRFÖR ÄR DET viktigt för mig som  
socialdemokratisk företrädare att betona 

TEXT
 Tomas Wennström

ordförande
   personalnämnden,

   interreligiösa rådet
Umeå kommun

TEXT
 Lena Engman  

Karlsson  
ordförande  

tekniska nämnden

och arbeta för rådets möjligheter att öka 
kunskapen, förståelsen och behovet av ge-
mensamt samarbete mellan olika religiösa 
trossamfund och företrädare. 

EN AV INTERRELIGÖSA rådets viktigaste 
uppgifter är att öka förståelsen och kun-
skapen om olika kulturer och trossamfund. 

Vi socialdemokrater vill 

 främja fördjupad  
religionsdialog 

 mellan trossamfund och  
uppmuntra till förståelse  

i stället för konflikt.

Vi socialdemokrater vill 

att Svenska kyrkan ska  
skapa fler möjligheter för 

människor att mötas.

Astrid Wolff  Feychting, Ålidhem, betonar vikten av goda möten över religionsgränserna.

Därför anordnade rådet bland annat en ut-
bildning för 130 gymnasielärare om Sverige 
som ett av Europas mest mångreligösa län-
der i Umeå under 2021.

Kyrkan ska finnas där människor finns

Nydalaområdet är verkligen en oas i Umeå
MÅNGA UMEÅBOR HAR länge engage-
rat sig i Nydalaområdets framtid och drivit  
på i frågan, en fråga som är viktig för oss 
socialdemokrater.

NYDALAOMRÅDET ÄR VERKLIGEN en 
oas i Umeå. Här finns närhet till fantastisk 
natur och upplevelser på egen hand eller i 
grupp. Flera förslag på utveckling av Nyda-
laområdet är nu beslutade.
 
EN NY UTSIKTSPLATS på Kärleksberget 
och en vid Noret ska anläggas. Bryggor och 
grillplatser ska ses över och ett nytt lusthus 
byggas vid Kärleksviken. Mellan Kärleksvi-
ken och KFUM görs en vandringsstig längs 
sjön. I sydost, vid Tomtebo gård, byggs en 
ny bilväg till Kyrkstugan och KFUM. 

DEN GAMLA VÄGEN blir därmed helt bil-
fri. Vid området där Tomtebo strand byggs 
ska stigarna och kopplingarna ner till sjön 
förbättras.

AV DE KOMMUNÄGDA stugorna runt 
sjön bevaras 14 till 17 stycken. Alla dessa 
stugor ska rustas upp eller byggas om. För-
eningslivet och civilsamhället ska erbjudas 

att nyttja anläggningar och stugor för egna 
aktiviteter, gemenskap och events. Förfrå-
gan kommer att gå ut till föreningar för att 
få veta  deras intresse att nyttja och verka 
i stugorna.

FÖR 20 ÅR sedan tog vi socialdemokra-
ter initiativen som ledde till utbyggnad av 
kyrkstugan. 

DEN ÄR IDAG ett av de populäraste be-
söksmålen längs vägen runt Nydalasjön. Här 
erbjuds en plats för möten och gemenskap, 
med gudstjänster, fika, kulturevenemang, 
vila och vacker utsikt, samt sol och bad.

VIDARE SAMVERKAR FLERA föreningar 
med Svenska kyrkan om olika aktiviteter  
i stugan. 

NU VILL VI socialdemokrater i Svenska  
kyrkan bygga ut kyrkstugan för att kunna 
bjuda fler besökare plats. 

SÄRSKILT ANGELÄGET KÄNNS det nu 

när Tomtebo växer och allt fler personer  
intresserar sig för naturupplevelser.

MED DEN FÖRBÄTTRADE infrastruktur 
som nu anläggs i Tomtebo gård och som 
kyrkstugan ansluts till blir det nu också 
möjligt att förlänga säsongen med öka-
de öppettider och ett utökat utbud av 
program.

Roland Samuelsson, Ålidhems församling, vill göra det möjligt att bjuda in fler besökare till kyrkstugan.
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När barnen är  
trygga blir världen säker

VÅRA BARN OCH unga är huvudpersoner 
i Svenska kyrkan. Kyrkan ska alltid finnas vid 
barnens sida - oavsett vem du är och var du 
är – är du alltid välkommen till oss. 

SVENSKA KYRKAN INOM Umeå kommun 
ska fokusera på hållbara långsiktiga trygga 
arbetssätt när det gäller barn och unga. 

MED BARNKONVENTIONEN SOM grund 
arbetar vi socialdemokrater för att barns 

I UMEÅ KOMMUNALA skolor har vi både 
hög kompetens hos lärare och höga studie-
resultat för eleverna. Det är vi socialdemo-
krater både glada och stolta över. 

MEN KLYFTORNA I samhället ökar och så 
även mellan elever. Den utvecklingen måste 
motverkas. Lika rätt till kunskap och utbild-
ning är en fråga om demokrati och jämlikhet. 

STORA SKILLNADER I utbildning skapar 
klyftor. Skolan ska vara jämlik, alla elever 
ska utvecklas utan att elevens bakgrund 
sätter hinder. Det förutsätter en skola som 
fördelar resurser och tid efter elevernas be-
hov av stöd, är öppen för alla och bekostas 
gemensamt.

DEN ENSKILT VIKTIGASTE framgångsfak-
torn för ungdomar är att få lyckas i skolan. 
Därför ska vi investera  ytterligare och ska-
pa en jämlik skola där alla elever ska nå kun-
skapsmålen.

VI BESLUTADE NYLIGEN om en kraftig ut-
byggnad av förskolan och grundskolan för 

Vi vill ha en jämlik utbildning och ett  
samhälle där ingen står utanför arbete

Frälsarkransen 
inspirerar vid 
konfirmationslä-
ger. Den är ett 
modernt radband 
med 18 pärlor i 
olika färger och av 
olika betydelser, 
skapat av Martin 
Lönnebo. Bilden 
är från sommarens 
konfirmationslä-
ger vid kyrkan på 
Norrbyskär. 

att möta befolkningstillväxten och det öka-
de behov av platser. Investeringarna mot-
svarar 1,2 miljarder de närmaste fyra åren.
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TEXT
Moa Brydsten 

ordförande  
för- och grundskole- 

nämnden

Vi socialdemokrater vill 

att Svenska kyrkans barn- och ung-
domsverksamhet görs mer tillgänglig 
för alla unga, inte minst genom att all 

barn- och ungdomsverksamhet  
ska vara avgiftsfri.

rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och 
runt om i världen. När barnen är trygga - 
blir världen också säker! 

FÖR OSS SOCIALDEMOKRATER i 
Umeå är det självklart att alla aktivite-
ter riktade mot barn och unga ska vara 
avgiftsfria. Oavsett om du vill sjunga i 
barnkör eller konfirmera dig så ska alla 
kunna delta om du vill – pengar ska inte 
avgöra detta.

I BARNKONVENTIONEN FASTSLÅS: ”Alla 
barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Ingen får diskrimineras”.

I FÖRSAMLINGSRÅDEN KOMMER vi 
socialdemokrater att aktivt verka för att 
barn och unga lyfts fram i församling-
ens arbete med Barnkonventionen som 
grund. I den betonas också att alla barn 
har rätt till andlig utveckling.

Charlotte Lundkvist, Umeå Maria

Ett engagerat lokalsamhälle  
är en otrolig kraft för kulturen
EN AV UMEÅS stora framgångsfaktorer 
och tillgångar är det breda föreningslivet i 
kommunen. Tillsammans samlar kultur- och 
fritidsföreningarna tusentals unga och vux-
na i olika aktiviteter som också når ut till tu-
sentals umebor. 

DET GER INTE bara en mångfald utav 
kulturella uttryck utan även flera vägar in 
i olika former av skapande. Där finns det 
möjlighet att växa och utvecklas inom sitt 
fält, inte minst tack vare samarbetet mellan 
föreningslivet och institutioner.

BARN OCH UNGA är en särskilt prioriterad 
målgrupp när det kommer till kultur, ska-
pande och kulturella upplevelser. Där har 
kommunen en tydlig roll för att skapa möj-
ligheter och förutsättningar för en jämlik 

tillgång till kultur oavsett var i kommunen 
en bor eller vilka ekonomiska förutsättning-
ar som finns i familjen. 

DÄR ÄR BÅDE biblioteken och kultursko-
lan viktiga aktörer. Men trots detta når vi 
inte alla. Ett engagerat lokalsamhälle är en 
otrolig kraft för att stärka allas tillgång till 
kultur. Genom de egna intressena och en-
gagemanget skapas en kultur för och av de 
som berörs. Därför är det en viktig uppgift 

De första levnadsåren är viktiga för en människas 
framtida liv. Svenska kyrkan ger sitt bidrag till 
att barn och ungdomar får en trygg uppväxt 
genom att fortsätta med och utveckla  
såväl kvantitativ som kvalitativ barn- och  
ungdomsverksamhet.

MÖTESPLATSER FÖR BARN och unga är viktiga. Det finns fle-
ra goda exempel på samarbete mellan olika aktörer i Umeå. 
Samarbetet mellan församlingar och fritidsgårdar är ett. Verk-
samheten sommartid på Kyrkstugan är ett annat gott exempel.

FLERA STUDENTER FLYTTAR för högskolestudier till Umeå, 
och inte sällan långt hemifrån. Kanske är det för första gången 
en trygg uppväxtmiljö lämnas. I sådana fall är det mycket bety-
delsefullt att våra församlingar och Kyrkan på Campus kan ge 
studenterna en trygghet och agera välkomnande.

VI SOCIALDEMOKRATER ANSER det viktigt att unga får för-
troendet att vara delaktig och att känna sig välkommen i Svens-
ka kyrkan. 

ATT UNGA GES ansvar i olika roller, som till exempel ledare, 
förtroendevald eller vikten av att bli lyssnad på av äldre, är be-
tydelsefullt för att känna delaktighet och ha inflytande i sitt en-
gagemang. Det visar att barn och ungdomar är huvudpersoner 
i Svenska kyrkan.

SVENSKA KYRKAN SKA låta unga få lära sig mer om det 
kristna livet och utforska sin tro. Därför är kyrkomötets sats-
ning på undervisning och lärande viktig att följa upp inom alla 
församlingar.

KYRKAN SKA VARA närvarande genom hela livet och det är 
flera unga människor som vill ta vara på detta. Det ska vara själv-
klart att unga får komma till tals i kyrkan. För de unga ska det 
också kännas naturligt att söka stöd hos kyrkan.

för kommunen att skapa förutsättningar för 
föreningslivet att stärkas och utvecklas.

ETT STARKT FÖRENINGSLIV är en vital 
del för demokratin i samhället. 

TEXT
Helena Smith 

ordförande 
Kulturnämnden

Vi socialdemokrater vill 

att unga får ökat förtroende  
att vara delaktiga med tydligt 

ansvar i Svenska kyrkan.
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Utveckla arbetet  
med barn och ungdomar

Elin Nejne, Teg och Erik Vikström, Ålidhem,  vill ge unga ökat förtroende 
och delaktighet i Svenska kyrkan.
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Behovet av stöd till  
barn och ungdomar ökar

Ideellt arbete inom Svenska kyrkan 
viktigt inom det diakonala området

NÄR UMEÅ VÄXER så ökar också antalet barn 
och ungdomar som behöver samhällets stöd. 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT Umeå 
ska vara en kommun där alla barn får en 
trygg uppväxt och därför ser socialtjänsten 
nu över nya arbetssätt. 

VI HAR I vår budget skjutit till resurser för 
att socialtjänsten ska arbeta mer förebyg-
gande och hösten 2021 görs nya satsningar.

DET VI GÖR nu från socialtjänstens sida 
är att förstärka hjälpen till barn och unga.  
Vi anställer fler socialarbetare och flyttar 
ut dem närmare barnen och deras föräld-
rar för att tidigt kunna erbjuda ett stöd.

STÖDET TILL FAMILJER stärks och en ny 
enhet inrättas för att kunna erbjuda mer 
föräldrastöd och utbildningar.

DROGBEHANDLARE ANSTÄLLS FÖR att 
stötta ungdomar och unga vuxna 12-22 år 
att uppnå och behålla drogfrihet. 

SAMARBETET MED ANDRA myndigheter 
stärks för att ge ett sammanhället stöd till 
familjer där ungdomar är på väg in i miss-
bruk och kriminalitet.

SOCIALTJÄNSTEN SKA BLI ännu bättre 
på att arbeta nära skolan. Under året görs 
ett försök med att anställa ”skolfältare” 
som finns i skolmiljö. Förhoppningen är att 
det ska leda till att fler unga klarar skolan.

Carina Aminoff, Umeå landsförsamling, vill öka ideellt arbete inom diakoni.
.

TEXT
Andreas Lundgren

ordförande, individ
och familjenämnden  

Umeå kommun

TEXT
Ari Leinonen 

ordförande 
fritidsnämnden

Jag går nu en kurs 
inom Umeå landsför-
samling om ideellt arbe-
te och att vara kyrka i 
samhället. 

NU SER JAG stora behov av 
frivilliga insatser inom kyrkans 
verksamhet inte minst när det 
gäller socialt arbete för att 
motverka psykisk ohälsa och 
ensamhet bland både yngre 
och äldre personer. 

VI SER TILLTAGANDE klyftor i 
Sverige med oro, ensamhet och 
missbruk som följd. Barn och 
ungdomar riskerar att drabbas 
hårdast vilket kan leda till ett liv 
i utsatthet. 

SVENSKA KYRKAN MÅSTE 
därför slå larm när stat, kom-
mun och region inte tar sitt an-
svar för välfärden.

BARN OCH UNGDOMAR är 
huvudpersoner i Svenska kyr-
kan. Vi ska arbeta för att de ska 
bli sedda, respekterade och 
känna att deras människovärde 
är okränkbart.

Vi socialdemokrater vill

att Svenska kyrkans roll i  
välfärdsbygget förstärks genom 

att samarbetet med offentlig 
sektor och frivilligorganisationer 
ökas i syfte att hjälpa och stötta 

alla människor i utsatta lägen.

Vi socialdemokrater vill

att lägerverksamhet för, i första  
hand, barn och ungdomar  

utvecklas och att lägergårdar  
får fortsätta vara trygga platser  

för social och andlig tillväxt.

UMEÅ HAR ALLA möjligheter att fortsät-
ta vara en kommun  som håller ihop. Att 
investera i våra barn och ungdomar är att 
investera i framtiden.

Ett rikt föreningsliv förenar  
människor och utvecklar vår demokrati

Norrbyskär och Tavelsjö  
med unika sommarläger
PÅ SOMMARÖN NORRBYSKÄR, 4 mil 
söder om Umeå stadskärna, drivs nu den 
tidigare skolkyrkan som lägergård. Kon-
firmationslägren samlar ungdomar från 
främst Umeå Pastorat och Hörnefors för-
samling. Ett konfirmationsläger består 
vanligtvis av 30-talet konfirmander och 10 
unga ledare samt personal. Det pågår om-
kring två veckor.

UNGDOMARNA ERBJUDS EN unik kultur-
miljö i den tidigare skolan med kyrka, lek-
tionssalar, matsal och sovsalar i de tidigare 
lärarbostäderna.

ANLÄGGNINGEN FÖRVALTAS AV Stiftel-
sen Norrbyskärs Ungdomsgård som bildad-
es 1968 av Svenska kyrkans församlingar i 
södra Västerbotten. Den marknadsförs nu 
under namnet Kyrkans lägergård.

CHRISTER FREDRIKSSON (s) stiftelsens 
ordförande och ordförande i Hörnefors för-
samlings kyrkofullmäktige berättar: – Här 
får ungdomar fördjupade kunskaper om 
den kristna tron och samtidigt lära sig ta 
ansvar för varandra och för lägergården. 
Många konfirmander och unga ledare kom-
mer gärna åter till gården för vigsel, dop 
och besök vid sina barns läger.

LÄGERGÅRDEN I SVEDJAN Tavelsjö var 
ett tag barnkoloni. Den förvärvades 1975 av 
dåvarande Umeå kyrkliga samfällighet. Nu 
ägs och drivs den av Umeå Pastorat.

EN RIK FRITID med ett aktivt föreningsliv 
är en del av vårt samhälles generella väl-
färd. 

VÅR KOMMUN SKULLE vara andefattig 
under kvällar, helger, semestrar och lov om 
vi från kommunens sida inte hade priorite-
rat och gett förutsättningar för våra invåna-
re att ta eget ansvar för att engagera sig i 
olika föreningsverksamheter.

SAMHÄLLET FÅR MED detta engage-
mang ett viktigt sammanhållande socialt 
kitt mellan människor. Detta kan aldrig poli-
tiken besluta eller kommendera fram. 

BÅDE 2018 OCH 2020 utsågs Umeå av 
SVT till Sveriges bästa idrottsstad. År 2019 
kom Umeå på andra plats. 

I ÅR 2021 utsågs vi åter till Sveriges bästa 

idrottsstad. I dessa beslut ligger inte bara 
våra framgångar på elitnivå, utan också 
jämställdheten och bredden på eliten och 
bredden på föreningsidrotten. Vi har ett 
mycket starkt förenings- och idrottsliv som 
resulterar i riktigt duktiga idrottare.

PÅ FLERA PLATSER i kommunen finns 
många platser där äldre och yngre tränar 
långt in på kvällarna, i lag eller individuellt.

DET SOM GJORT mig på extra gott humör 
denna sommar är att lägerverksamhet och 

idrottsskolor åter är i full verksamhet. Där 
får unga ledare ta stort eget ansvar. 

LEDARNAS ANSVARSTAGANDE stärker 
den egen förmågan och utvecklar demo-
kratin, inte bara inom våra idrotts- och 
ungdomsorganisationer, utan också i vårt 
samhälle. Det är den egna organisationens 
medlemmar som stärker denna för vårt 
samhälle så ovärderliga utveckling.
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ÅKE JONSSON (s) är ledamot i Tavelsjö 
församlingsråd: – Jag och min fru har bott i 
Tavelsjö 47 år. Vi värnar starkt för lägergår-
den. Den har ett unikt vackert läge med ut-
sikt över sjön. Naturligtvis är det en upple-

velse för barn och ungdomar från Umeå att 
komma på läger hit och samtidigt få upple-
va en levande landsbygd inpå storstan. 

LÄGERGÅRDARNA är andliga växtplatser. 
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 Christer Fredriksson, Hörnefors församling,  är ordförande för Stiftelsen Norrbyskärs  
Ungdomsgård.
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Miljöfrågan i ett Umeå som växer
VÅR GEMENSAMMA UPPGIFT är att kom-
binera att fler människor bor i Umeå kom-
mun och att samtidigt minska våra gemen-
samma utsläpp.

FÖR ATT VI alla ska må bra och trivas i vår 
kommun behöver vi god status på vårt vat-
ten och vår luft, samt på den mat vi äter. 

DETTA KAN TE sig självklart och vi  
socialdemokrater lägger stora resurser på 
att få dessa tre att harmonisera med den 
ökande befolkningen.

ALLA SKALL VARA välkomna till Umeå kom-
mun och de som väljer att bo här ska får en så 
bra kvalité på miljön att de vittnar om att Umeå 

är den plats de vill fortsätta bo, leva och verka i.

FÖR ATT NÅ detta använder vi oss av Ag-
enda 2030 och övergripande lokala mil-
jömål med handlingsplaner för hur de ska 
förverkligas. 

ETT TYDLIGT BEVIS på att vi kan förbättra 

miljön i ett Umeå som växer är den förbätt-
ring av kvalitén på Nydalasjöns vatten som 
vi nu har. 

DETTA HAR MÖJLIGGJORTS genom att 
kommunen och privatpersoner har samver-
kat och tagit särskilt stor hänsyn till sjön. 

Fackets uppgift är att fördjupa demokratin
FÖR OSS SOCIALDEMOKRATER är det 
viktigt att vår politik utformas i nära dialog 
med de fackliga organisationerna. 

VÅR FACKLIG–POLITISKA SAMVERKAN 
gör att vi är närvarande ute på arbetsplat-
serna för att fånga upp de frågor som är 
viktiga för arbetstagarna. Där vi kan ska vi 
föra en politik som har relevans för arbets- 
tagarnas vardag.

VI VILL STÄRKA arbetstagarnas rätt till en 
bra arbetsmiljö och där vi styr ska vi föra en 
föredömlig arbetsgivarpolitik. Det ska även 
gälla vid upphandlingar och köp av tjänster. 

ARBETSGIVAREN HAR DET yttersta an-
svaret för arbetsmiljön. Tillsammans med 
personalen och deras fackliga företrädare 
ska ett förebyggande, systematiskt arbets-
miljöarbete bedrivas. 

ARBETSPLATS- OCH SKYDDSOMBUD 
fyller en viktig funktion som länk mellan 
personal och arbetsgivare. Detta särskilt 
när fysiska risker, psykosociala eller organi-
satoriska faktorer som skapar problem och 
ohälsa uppmärksammas och påtalas. 

ARBETSMILJÖARBETET SKA SKE regel-

bundet och det är därför viktigt att avsät-
ta tid och lämna utrymme för uppgiften.  
Ingen ska behöva uppleva oro, rädsla eller 
hot om repressalier på sin arbetsplats.

REGERINGEN HAR FATTAT beslut om en 
proposition om genomförandet av EU:s vis-
selblåsardirektiv. 

FÖRSLAGET INNEBÄR ATT skyddet för 
den som larmar om missförhållanden på sin 
arbetsplats förstärks ytterligare och innebär 
att det införs en tydlig ordning för hur rap-
porter om missförhållanden ska tas om hand. 

FÖRSLAGET OMFATTAR BLAND annat 
arbetstagare, arbetssökande, volontärer 
och praktikanter. Lagen föreslås träda i 
kraft 17 december 2021.

ETT SÅDANT BESLUT välkomnas natur-
ligtvis av oss socialdemokrater inom Svens-
ka kyrkan.

UNDER DEN SENASTE mandatperioden 
har vi socialdemokrater fått gehör i Umeå 
Pastorats kyrkoråd för vårt krav på att kollek-
tivavtal och krav på social hållbarhet ska vara 
självklara vid Svenska kyrkans upphandlingar.

Krav på schysta villkor ska tillämpas på alla 
led i leverantörskedjan.

MED SOCIALDEMOKRATISK POLITIK ska 
arbetstagarna kunna flytta fram sina posi-
tioner för att främja god arbetsmiljö med 

jämställda arbetsvillkor utan diskriminering, 
öka arbetstagarnas inflytande på sina ar-
betsplatser och få en god löneutveckling.

Facklig verksamhet ska  
utveckla Svenska kyrkan
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TEXT
Alejandro Caviedes 

ordförande Umeå 
Arbetarekommun

TEXT
Andreas Sjögren 

ordförande 
miljönämnden

Vi socialdemokrater vill 

att ett strategiskt och  
förebyggande arbetsmiljöarbete 

ska fortsätta utvecklas inom  
Svenska kyrkan.

Vi socialdemokrater vill 

att Svenska kyrkan ska gå före 
med ansvar för god och hållbar 

miljö enligt Agenda 2030.
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Skapelsen kan räddas

Titti Ådén, Tegs 
församling, vill 
som arbetsgivarre-
presentant  
utveckla det 
fackliga arbetet i 
Svenska kyrkan.

KYRKAN HAR UR ett teologiskt perspektiv 
ett särskilt ansvar för skapelsen. Vi tror att 
människan getts ett tydligt ansvar för att 
vårda och bevara allt levande. Vi behöver 
hela skapelsen!

BEHOVEN MÄRKS NU tydligare än nå-
gonsin, när många djur- och växtarter ho-
tas, samtidigt som bränder och översväm-
ningar härjar på många håll runt världen.

ALLT FLER INSER att vi står mitt i en kli-
matkris. Här kan ett engagemang inom 

Svenska kyrkans miljöarbete bidra till ökad 
kunskap hos landets invånare och därige-
nom sätta press på våra politiker 
att agera på största allvar.

FÖR MIG GER det framtidstro att 
engagera mig i församlingsrådet 
på Mariehem och besluta om att 
delta i kyrkans miljödiplomering. 
Samtidigt är jag med i socialdemo-
kraternas  internationella miljöar-
bete, med ett projekt i Zimbabwe 
som stöds av Palmecentret.

VI ÄR MED I ETT NÄTVERK med lokala or-
ganisationer som jobbar med utbildning för 

hållbar utveckling i Södra Afrika. 
I samband med den mycket 
svåra översvämningen i Zim-
babwe april 2019 samlade vi in 
pengar som räckte till åtta vat-
tenrenare som vi tog med när 
vi redan i maj samma år kunde 
åka till Harare. Där fördelades 
vattenrenarna till de mest be-
hövande.

– Mitt engagemang i Svenska kyrkan och det socialdemokratiska partiet går hand i hand när det gäller miljö- och klimatfrågor, berättar
Dennis Larsson, Umeå Maria församling.

Allt fler inser  
att vi står  
mitt i en  

klimatkris.



14 15

Umeå växer och behovet av bostäder ökar

Svenska  
kyrkan  
är en stor 
kulturbärare
I HOLMSUNDS FÖRSAMLING har vi tre 
kyrkor som är olika till utseende och ålder. 
Två kyrkor finns i Holmsund och en i Obbola.

SOM OBBOLABO ÄR det naturligt att den 
kyrkan står mig närmast. Där har vi aktivi-
teter för alla åldrar, öppen förskola, after  
school, ungdomskvällar och under skollo-
ven olika aktiviteter.

ALL DENNA VERKSAMHET för barn och 
ungdomar har oftast inslag av sång och mu-
sik. Dessutom gudstjänster med barnkörer. 
Många av dessa barn blir längre fram ung-
domsledare och deltar i konfirmationsgrup-
per.  

MUSIKUTBILDNING FÖR BARN- och unga 
kan också vara en väg för dessa in i ett 
framtida yrke.

DEN KULTURGÄRNING KYRKAN gör går 
inte att kort beskriva. Mycket görs idag och 
vi socialdemokrater vill att den ska få fort-
sätta att växa.

NÄR JAG BESÖKER andra församlingar 
inom vår kommun känner jag starkt att 
Svenska kyrkan är en stor kulturbärare. 
Kyrkobyggnader är vårt gemensamma kul-
turarv med plats för många körer och ett 
brett utbud av musik, utställningar och teo-
logiska samtal.

DET ÄR BRIST på bostäder i stora delar av 
landet, så även i Umeå kommun och inom 
alla typer av bostäder.

I KOMMUNEN FÅR vi en ökning av med-
borgare 80 år och äldre på över 60 pro-
cent de närmaste tio åren. Då behoven av 
stöd och hjälp ökar är det viktigt att det 
finns alternativ i form av olika typer av bo-
enden. 

BYGGNADSNÄMNDEN HAR ANTAGIT 
ett antal detaljplaner i Sävar, Berghem, Ta-
velsjö, Holmsund, och fler är på gång.

LYCKAS VI MED att det byggs fler seni-
orboenden i våra kommundelar kommer vi 
också att få lediga större bostäder där unga 
familjer kan flytta in. Inte minst viktigt på 
landsbygden. Det hänger ihop.

ATT PLANERA ETT samhälle kräver lång-
siktighet och förmåga att väga samman alla 
aspekter och intressen. Vi ska bygga håll-
bart i alla avseenden, ekonomiskt, ekolo-
giskt och socialt. 

DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN ligger i att 
vi planerar för att få en bra blandning av oli-
ka boendeformer i alla delar av kommunen. 
Det motverkar segregation och social oro. 

NÄR VI KOMPLETTERAR i en stadsdel tit-
tar vi efter vad det finns för lite av. Det är 
bra inte minst för de seniorer som vill bo 
kvar i sin hemtrakt men byta boendeform. 
Jag säger det igen, det hänger ihop.

KYRKORNA OCH ALLA kyrkogårdar har 
också ett viktigt kulturvärde som ger möj-
lighet till upplevelser, stillhet och kontakt 
med tidigare generationers miljö. 

SVENSKA KYRKANS OLIKA former av 
kultur stärker både människor och vårt 
samhälle. Svenska kyrkan är också en av 
Sveriges största kulturarrangörer

TEXT
Mikael Berglund 

ordförande 
byggnadsnämnden

TEXT
Peter Vigren 

ordförande 
gymnasie- och vuxen- 
utbildningsnämnden

Framtida utmaningar  
ger möjligheter

DET VIKTIGASTE SKÄLET till att alla elev-
er måste klara gymnasiet är för att vi soci-
aldemokrater vill ha ett bildat samhälle där 
förståelsen för sig själv och sin omgivning 
är så djup och bred som möjligt.
 
ETT SAMHÄLLE DÄR människor i allmän-
het kan respektera och lita på varandra. Där 
folk har vett att försvara demokratiska vär-
den och inte dras med av populistiska utfall 
eller starka karismatiska ledare.

DET ANDRA UPPDRAGET som skolan 
måste fylla är branschernas stora behov av 
att rekrytera utbildad arbetskraft.

VI HAR INTE råd att ha nyanlända eller 
gamla svenskar utanför arbete eller studier. 

Den befolkning vi har i dag i Umeå och Väs-
terbotten räcker inte till att täcka behoven 
av arbetskraft i framtiden.

TILLGÅNGEN PÅ LÄRARE är bara ett ex-
empel. I Umeå väntas antalet elever inom 
grundskolan och gymnasiet öka med 6 000 
de kommande tio åren. 

EN NY GYMNASIESKOLA, Maja Be-
skow, startade hösten 2019 på Berghem.  
Ytterligare en behöver invigas redan om 
några år.

Ett samhälle där människor respekterar och litar på varandra 

Vi socialdemokrater vill

att statens stöd till vårt  
gemensamma kulturarv, 
 kyrkor och kyrkogårdar,  

garanteras även i framtiden.

Levi Bergström, Tegs församling, beskriver viktiga utmaningar och kyrkopolitska frågor.

Vad skiljer social- 
demokraterna från 
andra nominerings-
grupper?
Det finns tydliga skillnader mellan vår 
och andra nomineringsgrupper. Här 
följer några av de frågor vi driver.
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Kristina Jonsson, Holmsunds församling, framför klockstapeln vid Obbola kyrka.

VI HAR SOM Folkkyrka ansvar att erbju-
da kyrklig verksamhet för alla som vistas i 
Umeå kommun, inte bara för trogna guds-
tjänstbesökare. 

SVENSKA KYRKANS FÖRUTSÄTTNINGAR 
att i en växande kommun leva upp till de 

allt större kraven på att kyrkan ska finnas 
med verksamhet i alla kommundelar, sam-
tidigt som kyrkans ekonomiska förutsätt-
ningar blir sämre, är en stor utmaning.

VI SOCIALDEMOKRATER ÄR beredda att 
ta oss an dessa utmaningar.

Vi socialdemokrater vill 

att Svenska kyrkan ska  
fortsätta att söka nya vägar  

att nå människor i alla  
åldrar med Svenska  

kyrkans breda verksamhet.

För oss en fråga  
om att ingen ska  
diskrimineras.

Nu kräver vi ett 
tydligt ja till att viga 
samkönade par från 
prästkandidater för att 
få prästvigas.

För oss en fråga  
om förtroende.

Förtydliga och öka för-
samlingsrådens ansvar 
och befogenheter.

För oss en fråga om 
medlemsdemokrati.

Berörda medlemmar 
ska få yttra sig innan 
beslut om försäljning 
av kyrkobyggnader tas.

För oss en fråga om 
alla människors lika 
värde.

Svenska kyrkan bidrar 
med pengar till  
flyktingar och  
asylsökande.

För oss en fråga om 
solidaritet.

Permanent bostads- 
adress avgör försam-
lingstillhörigheten.

För oss en fråga  
om demokrati.

Direkta val till kyrkofull-
mäktige, stiftsfullmäkti-
ge och kyrkomötet.

För oss en fråga om 
rättvisa.

Inga avgifter inom 
barn- och ungdoms- 
verksamhet inklusive 
konfirmandverksamhet.

Vårt motiv  
till  

ställningstagande

För oss viktiga  
kyrkopolitiska 

frågor



Du bestämmer hur framtidens Svenska kyrka ser ut! 
Valet 19 september är ett värderingsval
Idag när socialdemokratins idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är hotad av grupper,  
som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande, är det särskilt viktigt med ett högt valdeltagande. 

ALLA MEDLEMMAR I Svenska kyrkan som 
har  fyllt 16 år senast på valdagen, får rösta i 
kyrkovalet. 

GENOM DIREKTA VAL väljs kyrkofullmäk-
tige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet som 
är organ lokalt, regionalt och nationellt*.  
 
*Jämför kommunfullmäktige, regionfullmäk-
tige och riksdagen som är motsvarande i de 
allmänna valen.

DU SOM ÄR röstberättigad får ditt röstkort 
per post från kyrkan runt månadsskiftet au-
gusti-september. På röstkortet framgår vilken 
vallokal du ska gå till på valdagen 19 septem-
ber. Men du kan även förtidsrösta från och 
med 6 september och den röstningen sker i  

så kallade röstningslokaler. Glöm inte att ta 
med röstkortet och legitimation.

SKILLNADERNA MELLAN KYRKOVALET 
och det allmänna valet är, förutom rösträttsål-
dern, att du får kryssa tre kandidater. Du kan 
inte heller ångerrösta. 

ÅNGERRÖSTNING INNEBÄR ATT i allmän-
na valet kan du förtidsrösta och sedan ta till-
baka din förtidsröst i vallokalen och sedan 
rösta i vallokalen. I papperstidningen finns en 
felaktig mening om namn på valsedlarna. En 
uppdaterad version av tidningen kan laddas 
ned från: umesosse.se 

VÅRA VALSEDLAR FINNS i alla röstnings- 
och vallokaler.

VAL TILL KYRKOMÖTET 

ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna
1. Levi Bergström, Umeå
2. Yvonne Stålnacke, Luleå
3. Peter Roslund, Piteå
4. Katarina Lövgren, Sorsele
5. Erik Vikström, Umeå
6. Anna Lundberg, Älvsbyn
7. Tommy Nyström, Gällivare
8. Annika Nyman, Skellefteå
9. Alf Lindén, Skellefteå
10. Ann-Charlotte Kassberg, Boden

Kyrkomötet

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna
1. Roland Samuelsson, Tomtebo
2. Titti Ådén, Böleäng
3. Glenn Sjöström, Backen
4. Marie-Louise Nilsson, Berghem
5. Levi Bergström, Teg
6. Astrid Wolff Feychting, Ålidhem
7. Jari Prosi, Berghem
8. Carina Aminoff, Backen
9. Erik Vikström, Carlshem
10. Elin Nejne, Teg

Umeå pastorat

VAL TILL STIFSFULLMÄKTIGE

ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna
1. Titti Ådén, Umeå
2. Robert Nerdal, Norsjö
3. Wiveca Andersson, Skellefteå
4. Lars Sandberg, Umeå
5. Ida Nilsson, Robertsfors
6. Alf Lindén, Skellefteå
7. Lisbeth Aronsson, Lycksele
8. Roland Samuelsson, Umeå
9. Ann-Helén Konradsson, Norsjö
10. Rickard Fräki, Skellefteå

SF - Luleå stift

Vi socialdemokrater vill 

att du, som delar de  
uppfattningar vi redovisar  

i detta valmanifest,  
ska lägga din röst på  

Arbetarepartiet  
Socialdemokraterna.

Tio första namnen på våra valsedlar
Valsedlarna med alla namn kan du se på: umesosse.se

Mer information om kyrkovalet 
kan du bland annat få från:  
Socialdemokraterna Umeå: umesosse.se 
Facebook: Socialdemokraterna Kyrkoval 
Umeå, Socialdemokraterna i Umeå 
Instagram: socialdemokraterna_i_umea

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna
1. Kristina Jonsson, Obbola
2. Denny Westerlund, Holmsund
3. Anneli Andersson, Holmsund
4. Göran Burman, Obbola
5. Ingela Nygren, Obbola
6. Bernt Lundström, Holmsund
7. Birgitta Kassman, Holmsund
8. Gunnar Nygren, Obbola
9. Leli Åström, Obbola
10. Lars Gunnar Lundström, Holmsund

Holmsunds församling

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna
1. Christer Fredriksson, Västamarken
2. Karin Lindh, Sörmjöle
3. Lars Hammarstedt, Hörnefors
4. Carina Andersson, Hörnefors
5. Sten Forsgren, Sörmjöle
6. Carin Conradsson, Hörnefors
7. Lennart Persson, Norrmjöle
8. Ann-Sofi Fällman, Hörnefors
9. Per-Erik Evaldsson, Norrbyn
10. Anna Jonsson, Norrbyn

Hörnefors församling

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ARBETAREPARTIET

Socialdemokraterna
1. Birgitta Jonsson, Bullmark
2. Fredrik Jokijärvi, Täfteå
3. Anni-Sofi Andersson, Bullmark
4. Steffan Nilsson, Sävar
5. Karin Wincent, Sävar
6. Kennard Andersson, Bullmark
7. Jannice Persson, Bullmark
8. Erik Lundholm, Sävar
9. Ewa Lundholm, Sävar
10. Tord Karlsson, Sävar

Sävar-Holmöns församling

https://umesosse.se

