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Valresultatet blev inte vad vi hoppats på. 
Trots att många i vårt förbund har gjort 
goda insatser i valrörelsen så lyckades vi 
inte nå det resultat som vi önskat. När tre 
stora partiapparater, som är uppbyggda av 
statliga, regionala och kommunala medel, 
sattes in för att mobilisera sina resp. väljare 
och lyckades åstadkomma en rejäl ökning 
av antalet röstande, så minskade övrigas 
möjligheter att nå ut. Detta markerar än 
mer behovet att partipolitiken bör bort från 
kyrkovalet. 
Jag vill passa på att tacka alla våra 
medlemmar för den insats ni gjort under 
valrörelsen. Varje insats har varit värdefull 
för att vi fått de röster och de mandat vi 
ändå uppnått.
Som Lennart Sacrédeus noterar i sin 
valanalys, så påverkas resultatet av valet 
till kyrkomötet och stiftsfullmäktige av om 
vi ställer upp i valen till kyrkofullmäktige. 
Finns det lokala listor med personer 
som väljarna har förtroende för, så tar de 
gärna valsedlar för samma grupp i stifts- 
och kyrkomötesvalet, även om man inte 
känner någon på de valsedlarna. Om alla 
som röstade på oss i de lokala valen också 
röstade på oss i stifts- och kyrkomötesvalen 
innebär det att 34 % av våra röster i 
kyrkomötet kommer från de församlingar/
pastorat där vi också deltar i det lokala 
valet. Vårt arbete i förbundet under den 
kommande mandatperioden bör med 
denna kunskap bli att vi måste försöka finna 
sympatisörer i ytterligare församlingar/
pastorat som är villiga att ställa sig till 

förfogande för lokalt engagemang. På 
många håll har våra sympatisörer ”lurats” 
in i olika former av samlingslistor, och 
därmed inte profilerat sig för ”En levande 
kyrka”. I mindre församlingar/pastorat 
är det kanske OK under förutsättningar 
att det är helt opolitiska listor. Men där 
”allianspartierna” gör en gemensam lista 
i kamp med S och SD, så ger det signaler 
att den vanliga politiken påverkar också 
oss. Ofta är Centerpartiet med på en sådan 
samlingslista. Vad säger det om oss andra 
tre som säger oss vara oberoende av våra 
”ursprungspartier? Låt oss nu börja med att 
se till att vi får medlemmar som kan satsa 
lokalt inför nästa val. Då kommer det också 
att ge resultat i antalet röster i stifts- och 
kyrkomötesvalet.
När det gäller jämförelsen för 
kyrkofullmäktigevalen 2013 är det inte 
möjligt att göra den helt korrekt. Det 
har skett pastoratsregleringar, antalet 
mandat har förändrats i vissa fullmäktige 
och troligen ställde vi då upp i några 
församlingar/pastorat där vi nu inte hade 
några kandidater.
Än en gång tack för goda insatser och en 
önskan om att vi tillsammans fortsätter att 
verka för en levande kyrka.

Bertil Olsson 
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Församlingsvalen framtiden hos KR för En levande kyrka
Det finns inga genvägar till framtiden för 
oss i KR för En levande kyrka. Vad kan vi 
lära av årets kyrkoval?
Med sju ledamöter (-5) i kyrkomötet, 
totalt 25 (-12) invalda i tolv av Svenska 
kyrkans 13 stiftsfullmäktige samt 91platser 
i 43  lokala kyrkofullmäktigeförsamlingar, 
finns företrädare från Kristdemokrater för 
En levande kyrka (KR) fortsatt kvar på de 
tre nivåerna där beslut fattas om Svenska 
kyrkans verksamhet, inriktning och 
trosförmedling. Men visst: vi är klart färre.
Tillbakagången, den andra stora i 
rad, är tveklöst smärtsam, från 18 
kyrkomötesledamöter 2009 till tolv 
senast och nu sju. Bakom detta ligger 
att var sjunde Levande kyrka-väljare 

försvann i kyrkomötesvalet, där vi fick 
4.702 färre röster.
Tillbakagången från tolv till sju invalda 
hade dock stannat vid en minskning med 
två ledamöter - ifall valdeltagandet förblivit 
oförändrat. När en nomineringsgrupp som 
vi får 14,55% färre röster - och samtidigt 
valdeltagandet stiger med hela 40 % - blir 
dock smällen hård.
Medan KR tidigare hade två ledamöter 
från Luleå och Stockholms stift finns 
vi i kyrkomötet numera med en enda 
företrädare i vart och ett av de sju stift där 
vi fortsatt valdes in. I valkretsarna och 
stiften Härnösand, Strängnäs och Skara 
försvann vi bort, förra gången i Västerås 
och Karlstad.
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I stiftsvalen ser det ungefär likadant ut: 
31.647 röster år 2013 reducerades med 
ytterligare 4.649 i årets kyrkoval. I stiften 
Skara, Västerås och Lund höll dock KR 
de mandat vår nomineringsgrupp hade 
tidigare.
Det senare är positivt, likaså att Västerås 
stift faktiskt ökade sitt röstetal med 
15% till kyrkomötet till följd av att 
haft flest kandidater (36) av samtliga 

nomineringsgrupper, ställa upp i 
två nya församlingar, regelbundna 
telefonsammanträden om valrörelsen, 
många nya valarbetare på sociala medier, 
även utanför våra kandidatled, samt 
mediaframgångar – men helt utan 
annonseringskostnader.
Stora plustecken för Levande kyrka är att ha 
tagit plats i åtta nya lokala kyrkofullmäktige 
som Ovansjö-Järbo i Uppsala stift, 
Trollhättan i Skara stift, Västerås och 
Mora i Västerås stift, Höllviken i Lund 
stift, Falkenberg i Göteborgs stift, Södra 
Lappland i Luleå stift, samt Farsta i 
Stockholms stift.
Utöver detta har röstetalet för KR ökat 
i ytterligare 14 församlingar, nämligen i 
Danmark-Furbo och Vattholma i Uppsala 
stift, Stora Tuna (Borlänge) med Torsång 
i Västerås stift, Växjö och Jönköping i 
Växjö stift, Lövestad i Lunds stift, Öckerö 
i Göteborgs stift, Karlstad, Brålanda och 

Preliminärt valresultat 2017 - Kyrkomötet
2017 2013

Röster Procent Mandat Röster Procent Mandat
Uppsala 1865 2,36 1 2123 3,79 1
Linköping 2077 3,99 1 2277 6,11 1
Skara 1420 2,61 0 1673 3,86 1
Strängnäs 1350 2,38 0 1956 5,06 1
Västerås 1505 2,43 0 1316 2,99 0
Växjö 2700 4,44 1 3111 6,38 1
Lund 3246 2,77 1 3686 3,91 1
Göteborg 2857 2,48 1 3341 3,78 1
Karlstad 1025 2,49 0 1199 3,91 0
Härnösand 1490 3,63 0 1885 5,98 1
Luleå 3092 5,41 1 4047 9,00 2
Stockholm 4990 2,72 1 5705 4,85 2
Totalt 27617 2,98 7 32319 4,76 12



 

Hammarö i Karlstads stift, Nederluleå och 
Nordmaling i Luleå stift, samt Enskede-
Årsta och Västerled i Stockholms stift.
I åtta församlingar röstar fler än var 
tioende kyrkoväljare på Levande kyrka 
(KR): Lövestad i Lunds stift 35,18%, 
Brålanda i Karlstads stift 28,08%, Södra 
Lappland i Luleå stift 20,61%, Öckerö 
i Göteborgs stift 17,00%, Nordmaling 
i Luleå stift 16,43%, Nederluleå i Luleå 
stift 13,09%, Västerled i Stockholms stift 
11,69% samt Sävar-Holmön i Luleå stift 
10,41%. Här är vi stora och har djupt 
förankrade, dugliga lokala kandidater, 
med ledaregenskaper att dra med andra, 
som kyrkans medlemmar vill stödja.
Vägen tillbaka går med dessa församlingar 
som fina förebilder. KR bara måste ställa 
upp i fler församlingsval - och på det sättet 
ha fler kandidater och aktiva, mer lokalt 
förankrade. Lärdomen är att det inte räcker 
att bara ställa upp till kyrkomöte samt 

stiftsfullmäktige – och hoppa över den 
lokala församlingen där kyrkan byggs.
I stift som Stockholm (65,3%), Luleå 
(64,9%), Västerås (42,55%) och Uppsala 
(41,18%) utgör rösterna i de lokala 
församlingsvalen för Levande kyrka (KR) 
så mycket som runt hälften av det totala 
röstetalet till kyrkomötet. Så läggs en 
stabilare grund, för framtiden, i Levande 
kyrkas (KR) FEM-arbete för Familjens 
trosförmedling, Ekumenik inåt och utåt 
samt Människovärdets försvarare.
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Preliminärt valresultat 2017 - Stiftsfullmäktige
2017 2013

Röster Procent Mandat Röster Procent Mandat
Uppsala 1879 2,38 2 2123 3,78 3
Linköping 1961 3,76 3 2359 6,29 4
Skara 1348 2,47 2 1579 3,63 2
Strängnäs 1272 2,24 1 1852 4,78 3
Västerås 1452 2,34 2 1327 3,01 2
Växjö 2632 4,32 2 2844 5,79 3
Lund 3046 2,59 2 3455 3,66 2
Göteborg 2786 2,42 2 3279 3,71 3
Karlstad 1061 2,57 2 1228 4,00 3
Härnösand 1447 3,51 2 2067 6,61 4
Luleå 2981 5,18 3 3943 8,74 4
Stockholm 5135 2,80 2 5593 4,75 4
Totalt 27000 25 31649 37

Lennart Sacrédeus
Mora, ordförande Västerås stiftskrets och  
KR:s nationella valberedning.



Efter kyrkovalet och före kyrkomötet
Det slutliga resultatet från valet är ännu inte 
klart, men som det ser ut nu går vi back med 
fem mandat, tyvärr och får endast sju. Vi får 
utvärdera detta efter hand. Men nu måste 
vi förbereda oss inför kyrkomötet då vi ska 
besluta om den nya kyrkohandboken som 
det varit mycket arbete med och tal om. 
Över 50 motioner handlar om 
kyrkohandboken och gudstjänstutskottet 
har redan haft sammanträden. De kommer 
att ha ännu ett extra sammanträde på 
måndag 2/10. Kyrkohandboken kommer 
troligen att bli antagen med en del 
justeringar, men det mesta kommer att 
gå igenom och vi kommer att ha en ny 
kyrkohandbok med början till pingst 2018. 
Till årets kyrkomöte har vår grupp lagt 
fyra motioner. Jag har lagt motioner om 
”Valideringsinstrument för rekrytering 
och antagande av präster”, ”Motionsrätt 
till kyrkomötet för stiftsstyrelser” och 
”Snabbare registrering av vigsel”. Bertil 
har lagt en motion om att ”Bevara kyrkans 
mångfald!” Dessutom har jag skrivit på en 
POSK-motion: ”30 ledamöter i utskotten.” 
Utöver kyrkohandboken, årsredovisning, 

budget och ändringar i kyrkoordningen 
är det också en skrivelse om 
kyrkomusiker i kyrkoordningen samt om 
begravningsverksamheten. 
Nytt för i år är att kyrkomötets presidium 
lägger två egna skrivelser, den ena om 
kyrkomötets arbetsformer, min motion 
om motionsrätt till stiftsstyrelser samt 
motionen om 30 ledamöter i utskottet 
handlar om den skrivelsen. Den andra 
skrivelsen från presidiet handlar om 
kyrkomötets miljöarbete. Skrivelsen om 
kyrkomötets arbetsformer handlar mest 
om att utskotten kommer att göras om, det 
blir lika många utskott men de kommer att 
ha andra namn och uppgifterna blir något 
vidgade. 
Det går bra att läsa om motioner, skrivelser 
och arbetet i kyrkomötet på hemsidan om 
kyrkomötet:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
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Välkommen till Ordförandekonferens 20/1 2018
Stiftskretsarnas ordförande eller annan 
representant för stiftskretsarnas styrelser hälsas 
välkomna till en konferens tillsammans med 
Förbundsstyrelsen.

Strategi för vårt arbete under kommande 
mandatperiod.

Tid:  Lördagen den 20 januari 2018  
 kl. 10.00 – 14.30

Plats:  Sankta Maria alsike, Knivsta

Vägbeskrivning: Från Knivsta station 
Busshållplats öster om järnvägen norrut 
efter tunneln under järnvägen. Buss till Vrå 
Skogsväg. Kommer ni med lokaltrafiken till 
Knivsta, så gäller den biljetten ända till Alsike.

Den som kommer med bil ser skylten S:ta Maria 
strax efter att man kört av E4 mot Knivsta.

Anmälan senast 10/1 till: Bertil Olsson tel. 070-675 46 46 eller bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Karl-Gunnar Svensson
Gruppledare för 
kyrkomötesgruppen samt 
ledamot av Kyrkostyrelsen
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Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
1:e vice ordförande
Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
2:e vice ordförande
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift
m.kronback@gmail.com
Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Max Fredriksson, Luleå stift
medicinochmusik@vilhelmina.ac 
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@kristdemokraterna.se 
Ulla-Britt Sundin, Härnösands stift
ulla-britt.sundin@svenskakyrkan.se

Ersättare
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Stig-Arne Persson, Karlstads stift
stigarne.kr@live.se
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Hans Eklind, Strängnäs stift
hans.eklind@icloud.com
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Christopher Dywik, Växjö stift
christopher.dywik@kristdemokraterna.se
Adjungerade
Jarl Nordström, Förbundskassör
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A,  
193 34  SIGTUNA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@passagen.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare 
förkyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Helena Klahr Fast, Skara stift
helena.klahr@comhem.se
Moni Höglund, Strängnäs stift
monih@telia.com
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Alve Svensson, Lunds stift
alvesvensson@hotmail.com

Karl-Gunnar Svensson,  
Göteborgs stift, Gruppledare
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Birgitta Sedin, Härnösands stift
birgitta.sedin@sensus.se
Torbjörn Arvidsson, Luleå stift
torbjorn.arvidsson@crossnet.se
Helen Lindbäck, Luleå stift
helen_prast@hotmail.com
Anders Novak, Stockholms stift
anders.novak@comhem.se
Kerstin Rossipal, Stockholms stift
kerstin.rossipal@kristdemokraterna.se

Våra ledamöter i kyrkomötet:



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 363 44  LAMMHULT

www.enlevandekyrka.se

Hitta din kontakt i stiftskretsarna
Göteborg
Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Härnösand
Birgitta Sedin, 070 - 654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad
Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 076 - 051 87 00
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Linköping
Per Larsson, 070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå
Lars Palo, 073 - 073 61 95
lars_palo@bredband.net

Lund
Bankgiro 822-1038  
Alve Svensson, 070-375 76 44
alvesvensson@hotmail.com

Skara
Helena Klahr Fast, 073 - 929 50 11
helena.klahr@comhem.se

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6  
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Moni Höglund, 070 - 591 69 32
monih@telia.com

Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se

Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Växjö
Bankgiro 730-0148  
Bertil Olsson, 070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Förbundets bankgiro 5729-6048 används för de  
stiftskretsar som inte har eget bank-eller plusgiro.


