
upphöra. Det är principiellt betänkligt att ha olika regler för olika religiösa 

samfund och att staten ensidigt bestämmer villkoren för en enskild kyrklig 

organisation. Statens lagstiftning om kyrkan gör det svårt att reformera 

kyrkans organisatoriska uppbyggnad. 

 

Ekonomi, förvaltning och arbetsgivaransvar   
I församlingarnas och pastoratets verksamhet är det nödvändigt med en 

tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Det är viktigt att klargöra 

rollfördelningen mellan och inom grupperna av anställda och 

förtroendevalda. Det är väsentligt att pastoratet har stabil ekonomi och har 

god arbetsgivar-, chefs- och ledarkompetens. Möjligheterna till 

effektivisering av pastoratets och församlingarnas administration, inklusive 

ekonomi, ska kontinuerligt prövas, något som är helt nödvändigt i den 

situation kyrkan i dag står i. POSK anser att uppdraget som ledamot i 

församlingsråd inte ska vara arvoderat. Generellt ska återhållsamhet med 

arvodering av förtroendeuppdrag iakttas. Däremot bör man få ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 

 

POSK anser att all förvaltning av egendom i Svenska kyrkan ska göras i 

enlighet med dennas grundläggande värderingar. Att förvalta Guds gåvor är 

ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer. POSK menar att det 

betyder att all egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktig, 

effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarigt sätt. 

 
POSK behövs för framtiden. 
Det finns många frågor att arbeta gällande kyrkans utveckling och 

församlingarnas liv och verksamhet under de närmaste åren. Viktigast av 

allt är förstås de grundläggande frågorna, formerna för församlingarnas 

grundläggande uppgift att fira gudstjänst, undervisa samt bedriva diakoni 

och mission. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor i 

focus, reflektera över kyrkans roll i samhället och göra kyrkan synlig. 

POSK är med och bygger den kyrka som Karlstad behöver, och ser till att 

den finns där den behövs. 

POSK hoppas få ditt förtroende för mandatperioden 2014-2017. 

Ge POSK din röst i kyrkovalet den 15 september 2013. 

 

Mer information: 
Webbsida: www.posk.se/karlstad 

Information om Kyrkovalet: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

 
Handlingsprogram POSK i Karlstad 2014 - 2017 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att 

Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i 

gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. 
 

POSK vill att Svenska kyrkan ska 

•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning 

•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod 

•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv 

•    respektera individen och glädjas åt mångfalden 

•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet 

•    vara en brobyggare mellan kyrkor 

•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro 

 

Kyrkans grundläggande uppgift och verksamhet 
Svenska kyrkan är en folkkyrka, en öppen kyrka och därför är det angeläget 

att skapa relationer med så stora delar av befolkningen som möjligt och ge 

alla möjlighet att upptäcka vad kyrkan står för och kan bidra med i 

människors liv. POSK anser att varje människa är en gåva och en resurs i 

församlingen och varje församling är en viktig del av Svenska kyrkan.  Att 

bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste 

uppgift.  Viktiga komponenter i detta arbete är kyrkliga handlingarna vid 

avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, 

begravning – och själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, 

kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället.  

 

Svenska kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett 

levande gudstjänstliv som centrum. Gudstjänsten är hela församlingens 

gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. 

Det är angeläget med en bredd i gudstjänstformerna och att det i finns en 

mångfald av uttryckssätt för olika åldrar, erfarenheter och livssituationer.  

 



Musik i olika former är idag viktig i människors liv, från tidigaste ålder, 

livet ut. Musiken bör få en än mer framträdande plats i gudstjänsten och i 

övrig församlingsverksamhet. 

 

I det nybildade pastoratet i Karlstad behöver varje församling även 

fortsättningsvis medarbetare med bred och djup kompetens och starkt 

engagemang i kyrkan Tillsammans med frivilliga skall de ges möjlighet att 

arbeta i enlighet med församlingens grundläggande uppgift; att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  

 

Det ska finnas, och behövs, många som tar ansvar och gör ideella insatser 

inom olika områden i kyrkans verksamhet. POSK vill värna om det ideella 

engagemanget och ta till vara de frivilligas olika kompetenser samt 

stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, 

inflytande och ansvar. Lekmännens åtaganden och engagemang är en 

grundläggande och nödvändig förutsättning för kyrkans utveckling. 

 

Det är väsentligt att prioritera barns och ungdomars möjligheter att få och 

kunna utvecklas inom kyrkan. De ska få kunskap om kristen tro, traditioner 

och värderingar samt dela kyrkans gemenskap och liv. En god förankring i 

kyrkans värdegrund bidrar på sikt till förståelse för andra kulturer, för 

mångfalden i vårt samhälle och i världen i övrigt. Känslan av samhörighet 

med kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och 

ungdomstiden.  

 

Arbete med konfirmander behöver stärkas, särskilt genom arbete med 

rekrytering och uppföljning. De unga ledarna i konfirmandarbetet ska 

stödjas och lyftas fram. Vuxna och ungdomar ska tillsammans utveckla 

formerna för församlingens ungdomsverksamhet. Kontakterna mellan kyrka 

och skola bör utvecklas för att leda fram till goda samverkansmöjligheter. 

 

POSK betonar vikten av att kyrkan noga följer utvecklingen inom 

välfärdssektorn och i samhället i övrigt samt överväger och tar sitt ansvar i 

ett föränderligt samhälle. POSK vill ta tillvara, utveckla och stärka den nya 

diakonala samverkan mellan församlingarna vilken har vuxit fram under de 

senaste åren. 

 

POSK menar också att det är viktigt att fortsätta och även utveckla de 

ekumeniska kontakter och samarbeten som i dag finns mellan Svenska 

kyrkan och andra kyrkor och samfund. 

POSK anser att kyrkans internationella arbete är viktigt och att arbetet med 

opinionsbildning bör fortsätta på olika nivåer inom kyrkan. Rekrytering och 

utbildning av internationella ombud i församlingen är väsentlig för 

medlemmarnas engagemang i och utveckling av det internationella arbetet. 

Det är betydelsefullt att lära av och stödja internationella kontakter och 

anslå medel till internationell diakoni och mission. Ambitionen är att 

administrativa kostnader i Sverige ska finansieras av kyrkoavgiften, inte av 

insamlade medel. 

 

Demokrati och organisation 
De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom kyrkan utgör 

en rikedom och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika 

uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. POSK anser att 

demokrati ska vara en tydlig del av Svenska kyrkans identitet och vill 

betona vikten av kyrkans föredöme när det gäller att respektera individen 

och glädjas åt mångfalden. Vi ska arbeta mot rasism och främlings-

fientlighet och vara tydlig i sin kommunikation om detta inom och utom 

kyrkan.  

 

POSK är emot särbehandling på grund av kön, både när det gäller anställda 

och frivilliga uppdrag i kyrkan. För oss är det en självklarhet att det finns 

diakoner, präster och biskopar av båda könen i kyrkan. För POSK är det 

självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i 

kyrkan och i POSK. Vi söder kyrkomötets beslut att det är möjligt att ingå 

äktenskap mellan personer med samma kön genom vigsel i kyrkan. Samtal 

mellan företrädare för olika erfarenheter, traditioner och uppfattningar bör 

stödjas och uppmuntrar.  

 

Utformningen av kyrkans demokratiska system kan skifta över tid. Kyrkans 

nuvarande valsystem är komplicerat och kostnadskrävande. POSK ser med 

glädje på de möjligheter som införts att vara förtroendevald i valfri 

församling i Karlstad. Församlingsråden bör få behålla församlingarnas 

ansvarstagande. Församlingens medlemmar ska välja församlingens 

styrelse. POSK arbetar för förändring till indirekta val till stiftsfullmäktige 

och kyrkomötet så att ledamöterna har starkare förankring i församlingarna. 

Detta leder också till ett enklare och därmed billigare valsystem. 

 

Processen med den förändrade relationen mellan stat och kyrka behöver 

fortsätta så att separationen fullbordas. POSK anser därför att de  

allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över kyrkan måste 


