Söderhamn/Märsta/Gävle/Uppsala 2021-02-08
Mattias Benke, Gun Eriksson, Roberth Krantz, Kerstin Ramdén

Fastställd av den kyrkopolitiska valkonferensen den XX mars 2021

Socialdemokratiskt valprogram för
Uppsala stift för perioden 2022 – 2025
Socialdemokratin och Svenska kyrkan
Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska
kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag,
några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser
tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar
ska få delta på lika villkor. Kyrkan ska finnas till och vara öppen för alla – detta är en
av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.
Vi vill därför
• att Stiftet fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats
finns för alla
• att det lokala församlingslivets närvaro i hela stiftet ska säkras och utvecklas
• att Stiftsgården i Undersvik fortsätter att vara en naturlig mötesplats i stiftet
och utvecklas för att attrahera ytterligare besökare och verksamheter

En nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje,
skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap.
Socialdemokraterna vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. För att utveckla
verksamhet i den riktningen vill vi socialdemokrater stärka det omfattande
frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland
förtroendevalda på alla nivåer. I ett mångreligiöst sammanhang är det viktigt att
Svenska kyrkan främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund inom stiftet.
Vi vill därför
• att Stiftet ska arbeta aktivt med att verksamheten inom församlingar och
pastorat ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för
församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva
undervisning, utöva diakoni och mission
• att Stiftet ska ta fram en form för ekonomiskt stöd till församlingar och
pastorat för verksamheter som möter människor på flygplatser, fängelser,
högskola/universitet, sjukhus och liknande institutioner
• att Stiftet ska även fortsatt medverka till att ”jourhavande präst” kan fungera
tryggt och kontinuerligt
• att Stiftet ska stötta församlingar och pastorat i pågående religionsdialoger
och bidra till att fler sådana dialoger kommer till stånd
Socialdemokraterna i Gävleborg
Vågskrivargatan 5 vån 3, 803 20 Gävle
026-68 82 30

Socialdemokraterna i Uppsala län
Kungsgatan 111 A vån 3, 753 18 Uppsala
018-65 66 40
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Det lokala församlingslivet

Hela Sverige delas in i församlingar. Församlingar och pastorat är den grundläggande
nivån i Svenska kyrkan. Den demografiska utvecklingen och det minskade
medlemsantalet innebär nya och förändrade förutsättningar för församlingar och
pastorat men även för stiftet. Den lokala indelningen i församlingar och pastorat
måste anpassas till de nya förutsättningarna och en ökad samverkan och
indelningsändringar kommer att krävas.
Vi vill därför
• att Stiftet verkar för att fler ideella ska tas i anspråk för genomförande av
verksamhet både på stifts- och församlings/pastorats nivå
• att Stiftet verkar för en ökad anslutning till samverkan genom bland annat
stiftets Servicebyrå, gemensam IT-plattform (GIP), gemensamma
administrativa system (GAS) och nationellt lönecenter
• att Stiftet intensifierar arbetet med att säkerställa att församlingar och
pastorat har goda förutsättningar att klara den grundläggande uppgiften
genom ändamålsenliga församlingsindelningar

Svenska kyrkan – ett föredöme som arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, något annat kan vi
socialdemokrater aldrig acceptera. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när
det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial
arbetsmiljö. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och
måste ständigt utvecklas.
Vi vill därför
• att Stiftet regelbundet genomför undersökningar bland medarbetare i den
egna organisationen gällande både fysisk- och psykosocial arbetsmiljö.
Resultatet ska följas upp och ligga till grund för ständiga förbättringar av
arbetsmiljön
• att Stiftet främjar församlingar och pastorat att regelbundet genomföra
undersökningar gällande både fysisk- och psykosocial arbetsmiljö
• att Stiftet inom sin verksamhet tar emot praktikanter och anställer
sommarjobbare bland ungdomar samt verkar för att församlingar och
pastorat gör på samma sätt
• att Stiftet inom sin verksamhet ställer krav om kollektivavtal och/eller sociala
krav vid upphandling och främjar församlingar och pastorat att göra
detsamma
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Kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och ickediskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Det finns präster som inte vill
arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer. Detta är för oss en förlegad
och omodern hållning. Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja
viga även par av samma kön och tjänstgöra med kvinnliga kollegor.
Vi vill därför
• att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska
behandlas lika i Stiftets verksamheter
• att stiftskansliet ska genomgå certifiering enligt modellen ”Regnbågsnyckeln”
• att Stiftet genom sin tillsyn säkerställer att diskriminering inte förekommer i
församlingar och pastorats verksamheter

Ett tillgängligt kulturliv

Svenska kyrkan äger och förvaltar ett stort kulturarv i form av kyrkor, inventarier och
miljöer med anor från 1000-talet och framåt. Dessa ska användas, vårdas, utvecklas
och vara tillgängliga för verksamhet och spontana besök. Väldigt många av kyrkorna
har sevärdheter i form av målningar, skulpturer och textilier som bör tillgängliggöras
och visas upp. Kyrkogårdarna utgör också i sig ett kulturarv som ska vårdas. Utöver
kyrkor och kyrkogårdar har Svenska kyrkan ett mycket rikt immateriellt kulturarv i
form av musik, till exempel mässor som skrivits för speciella tillfällen, i
församlingarna och pastoraten. Musikverksamheten lockar också andra besökare att
finna vägen till kyrkorummet och kyrkans verksamheter.
Vi vill därför
• att Stiftet främjar församlingar och pastorat att hålla sina kyrkor öppna för
besökare så långt möjligt
• att Stiftet främjar församlingar och pastorat att göra sina lokaler och resurser
tillgängliga för övrigt föreningsliv som delar kyrkans syn på människors lika
värde och rätt
• att Stiftet aktivt arbetar för att underlätta att Uppsala Domkyrka kan hållas
öppen och tillgänglig genom att ett annat sätt att finansiera drift och
underhåll av denna nationalhelgedom kommer till stånd
• att Stiftet främjar arbetet i församlingar och pastorat gällande musik-, köroch konsertverksamhet

Tillsammans värnar vi miljön och klimatet

Vi socialdemokrater har under lång tid verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt ansvar
i miljö- och klimatarbetet. Det behövs en beslutsamhet att ställa om verksamheten så
att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. Denna inställning ska prägla
allt Svenska kyrkan gör som organisation men också vara ett förhållningssätt i
kontakten med leverantörer och övriga delar av civilsamhället. Svenska kyrkan ska gå
före och vara ledande inom grön omställning.
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Vi vill därför
• att Stiftet inom förvaltningen av prästlönetillgångarna bedriver verksamheten
genom hållbara metoder i skogsbruket
• att Stiftet inom utarrenderingen av jordbruksmark så långt möjligt
eftersträvar hållbart brukande av jorden
• att Stiftet ska genomgå kyrkans miljödiplomering för sin egen verksamhet
• att Stiftet aktivt främjar församlingar och pastorats klimatarbete för att öka
antalet miljödiplomerade enheter

En socialt hållbar kyrka i hela världen
Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Kyrkan visade
under pandemin 2020 – 2021 att man klarade att ställa om verksamheten.
Omställningen bidrog till att fler kunde nå kyrkans verksamheter i andra former till
exempel genom webbsända gudstjänster. På det sättet blev också verksamheter som
gudstjänster, både från den egna församlingen och resten av landet, tillgängliga för
fler. Pandemin har också tvingat kyrkan att finna nya arbetssätt och arbetsformer
vilket säkerligen kommer att sätta sin prägel också på vardagen efter pandemin. Här
har stiftet en viktig roll för församlingar och pastorats omställningsarbete.
Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Vi lever i
en tid där klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa. Vi
vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där
menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla. Kyrkans roll i kriser och
orostider har också tydliggjorts genom pandemin, det måste även fortsatt finnas en
beredskap för andra större och mindre händelser. Internationell solidaritet och ett
målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas.
Vi vill därför
• att Stiftet söker ett utökat samarbete med offentlig sektor och
frivilligorganisationer och främjar församlingar och pastorat att göra
detsamma
• att Stiftet främjar arbetet hos församlingar och pastorat i syfte att genom
diakonalt arbete bryta människors ensamhet och isolering
• att Stiftet tar initiativ till fler internationella samarbeten för egen del och
främjar ett ökat internationellt samarbete bland församlingar och pastorat

