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Verksamhetsberättelse för POSK 2017 
POSKs ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt oberoende grund åta sig 
förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan och vi arbetar för att det i kyrkliga val väljs personer som 
lever i kyrkans gemenskap och därmed har insikt i kyrkans frågor. POSK vill tjäna som forum 
för informationsutbyte och samverkan i kyrkliga frågor och vill stimulera till samverkan mellan 
olika kyrkliga traditioner.  

2017 i sammanfattning 
Årets som helhet präglades av kyrkovalet i september.  
    Under början av 2017 låg fokus i hög grad på kandidatnomineringar, som slutfördes till 18 
april. Det nya digitaliserade Grupp- och kandidatsystemet krävde en del tid för stöd till  
stiftsföreningar och lokalgrupper.  
    Den kyrkopolitiska debatten startade ovanligt tidigt, redan under våren, och POSK var med 
bra i den debatten. Mot slutet av valrörelsen fick partierna, särskilt S och SD, stort genomslag i 
främst radio-tv och lyckades i stor utsträckning med sitt mål att göra valet till en fråga om 
kampen dem emellan. Att SD befarades få ökat inflytande bidrog också i hög grad till att 
valdeltagande ökade kraftigt; i kyrkomötesvalet från 12,76% till 19,08%.  
    Utifrån dessa förutsättningar gick valet ändå bra för POSK. Vi ökade antalet röster i 
kyrkomötesvalet med 61 500 och gick därmed från 38 till 43 mandaat i kyrkomötet. I sju av de 
tretton stiftsfullmäktigevalen ökade vi också antalet mandat.  

Styrelsen 
Styrelsen har träffats för styrelsemöte sex gånger under året  

• 21 januari i Solna, i samband med Kyrkodagarna 
• 21-23 april i Knivsta  
• 13 maj i samband med årsmötet i Hallsberg  
• 19-20 augusti i Lövbråten, Tibro  
• 2 oktober i Uppsala, i samband med Kyrkomötet  

 
Däremellan har styrelsen haft fortlöpande kontakter i form av e-postkorrespondens.  

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Hallsberg den 13 maj. Årsmötet samlade 67 medlemmar, varav 40 ombud och 
27 övriga deltagare, från 11 av de 13 stiftsföreningarna.  
    I samband med årsmötet avtackades i sin frånvaro den avgående styrelseledamoten Anneli 
Rosén.  
    Årsmötesdagen avslutades med en valupptakt där styrelsen och informationsgruppen 
informerade om planerad materialproduktion, annonsering, stöd för skrivande av debattartiklar 
med mera.  
 
Vid årsmötet valdes följande styrelse: 
Hans-Olof Andrén, Göteborg, ordinarie, Ordförande (omval, 1 år)  
Marie Rydén Davoust, Eskilstuna, ordinarie (nyval, 2 år) 
Per Lindberg, Skara, ordinarie (omval, 2 år) 
Victor Ramström, Kalmar, ersättare (omval, 2 år) 
Lisa Tegby, Umeå, ersättare (nyval, 2 år)  
Anna Lundblad, Linköping, ersättare (fyllnadsval 1 år) 
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Kvar i styrelsen till och med årsmötet 2018 är: 
Anders Roos, Stockholm, ordinarie  
Nils Gårder, Lund, ordinarie  
Mats Rimborg, Göteborg, ersättare  
Erik Eckerdal, Uppsala, ersättare  
 
Till revisorer omvaldes Stefan Linderås, Göteborgs stift och Bertil Persson, Stockholms stift, 
med Agneta Gustavsson och Ingegerd Langevik, Strängnäs stift, som ersättare.  
 
Styrelsen har delat upp ansvaret för kontakt med stiftsföreningarna enligt följande: 
Göteborgs stift  Mats Rimborg  
Härnösands stift  Lars-Gunnar Frisk  
Karlstads stift  Per Lindberg  
Linköpings stift  Anna Lundblad  
Luleå stift   Lars-Gunnar Frisk  
Lunds stift   Nils Gårder  
Skara stift   Per Lindberg  
Stockholms stift  Anders Roos  
Strängnäs stift  Marie Rydén Davoust  
Uppsala stift   Erik Eckerdal  
Visby stift   Erik Eckerdal  
Västerås stift  Marie Rydén Davoust  
Växjö stift   Victor Ramström  

Informatörerna 
Arbetsuppgifterna för informatörerna Lars-Gunnar Frisk och Linda Cigéhn består i att bistå 
styrelsen med informationsfrågor och organisationsutveckling och att i övrigt planera och 
praktiskt förbereda styrelsemöten och övriga POSK-arrangemang. Informatörerna ska synliggöra 
POSKs verksamhet genom sociala medier, inklusive blogg och webbsidan. En viktig del är stöd 
till stiftsföreningar och lokalgrupper med råd och besök i grupper och stiftsföreningar.  
    Linda är placerad i Solna och Lars-Gunnar i Umeå. Under 2017 har Lars-Gunnar tjänstgjort 
50% under jan-feb, 75% mars-juli, 100% aug-sept, 75% i okt och 50% nov-dec. Linda Cigéhn 
har tjänstgjort 50% under hela året.  
    Lars-Gunnar Frisk har haft som huvudsaklig uppgift att arbeta med POSKs organisation inför 
valet 2017, råd och stöd till stiftsföreningar/lokalgrupper, POSK-bulletinen, vårt deltagande i 
valdebatter, fortsatt utveckling av vår webbplats, och med informationsframställning och grafisk 
produktion.  
    Linda Cigéhn har under året haft huvudansvaret för sociala medier, inklusive bloggen. Där har 
tyngdpunkten legat på att nå ut med POSKs budskap inför kyrkovalet. Linda har medverkat vid 
informationsgruppens alla träffar och har, i nära samarbete med informationsgruppen, bland 
annat gett ut en valtidning. Under året har Linda sett till att utöka POSKs sociala medienärvaro 
genom att starta officiella konton på YouTube och Instagram.   
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Kyrkomötesgruppen 
POSK har under mandatperioden 2014-2017 haft 38 mandat i kyrkomötet. De valda ledamöterna 
träffades vid de två kyrkomötessessionerna under vecka 40 och 47 i Uppsala.  
Kyrkomötesgruppen träffades även lördag-söndag 13-14 maj, i samband med årsmötet i 
Hallsberg 13 maj.  
 
En stor del av vårt kyrkopolitiska inflytande och påverkan sker genom ledamöterna i 
kyrkostyrelse, råd, utredningar och utskott.  
     I kyrkostyrelsen har Anna Lundblad, Nils Gårder och Erik Sjöstrand varit ordinarie 
ledamöter, och ersättare har varit Katarina Wedin och Sofia Särdquist. Carina Etander Rimborg 
har varit andra vice ordförande i kyrkomötet.  
    I internationella rådet har POSK representerats av Katarina Wedin, med Lisa Tegby som 
ersättare. I Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har Anders Roos suttit, med Ola Isacson som 
ersättare. Bertil Persson har varit ordförande i Kapitalförvaltningsrådet. 
 
I kyrkomötet 2017 var den största frågan givetvis kyrkohandboken. Mot bakgrund av kritiken 
mot kyrkohandbokförslagets musik, inte minst från kyrkomusikerhåll, hade POSK-gruppen i 
kyrkostyrelsen föreslagit att enbart texterna i förslaget skulle antas, och att kyrkostyrelsen skulle 
få i uppdrag att återkomma med ett bearbetat förslag till liturgisk musik till de antagna texterna. 
Tills detta sker skulle musiken i förslaget få användas.  
    Detta förslag hade fallit i kyrkostyrelsen, och vid novembersessionens början stod det klart att 
det också skulle falla med mycket bred marginal i kyrkomötet. POSKs kyrkomötesgrupp tog då 
ett initiativ och erbjöd de andra stora grupperna att POSK var berett att rösta för förslaget i sin 
helhet i utbyte mot ett uppdrag till kyrkostyrelsen att återkomma med dels en revision av den 
klassiska gudstjänstmusiken (musik A), dels kompletterande liturgisk musik i fler genrer. 
Arbetet skulle ske genom att en kommitté av sakkunniga musiker tillsätts med uppdraget att 
självständigt efter en öppen inbjudan välja ut och bearbeta musiken. Detta initiativ togs mycket 
positivt emot av kyrkomötet som beslutade helt i enlighet med vårt förslag.  
    Ett annat viktigt ärende under året var den nya regleringen av kyrkomusiker i kyrkoordningen. 
Befattningarna kantor, organist och försteorganist blir nu anpassade efter dagens 
utbildningssystem, ett efterlängtat beslut i en fråga som POSK länge drivit. POSK hade dock 
önskat att domkapitlets behörighetsprövning återförts och att stiftsstyrelsen skulle bestämma hur 
många kyrkomusiker som ska finnas i varje pastorat. 
 
Till kyrkomötet inlämnades 158 motioner, och POSKare medverkade i 39 av dessa. 36 motioner 
hade en POSKare som huvudmotionär, varav 5 hade medmotionärer från andra grupper eller 
biskopar. Av motionerna bifölls (helt eller delvis) 10 st:  
– Ekumeniskt möte år 2025, 100 år efter Stockholmsmötet (Anders Roos m fl.) 
– Möjlighet för kyrkoherde att återkalla förordnandet för en präst att vara ledamot i ett – 
församlingsråd (Thomas Jansson m fl.) 
– Markera mot inhuman behandling av ensamkommande barn (Gunvor Torstensson m fl.) 
– Uppdrag åt kyrkostyrelsen att ordna poddandakter och poddgudstjänster samt plattform för 
församlingarnas poddverksamhet (Hans-Olof Andrén) 
– Utredning av begreppet ’pastoral’ (Hans-Olof Andrén medmotionär) 
– Fem motioner om detaljer i kyrkohandboken (Torvald Johansson m fl, Boel Johansson, Hans-
Olof Andrén). 
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Flera motioner ledde till uppdrag till kyrkostyrelsen:  
– Konsekvensanalys av direkta och indirekta val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige (tre 
motioner: Nils Gårder, Hans-Olof Andrén m fl, Anna Lundblad medmotionär)  
– Översyn av reglerna för medlemskap (Hans-Olof Andrén medmotionär)  
– Former för ny gudstjänstmusik (tre motioner: Torvald Johansson m fl., Ola Isaksson, Hans-
Olof Andrén m fl.).  
 
Vid valet fick POSK 43 mandat, en ökning med 5. Den nyvalda kyrkomötesgruppen samlades 
för första gången i Stockholm den 28 oktober, och det nya kyrkomötets valsammanträde ägde 
rum direkt efter den andra kyrkomötessessionen i november. Följande POSKare valdes: 
– Andra vice ordförande i kyrkomötet: Carina Etander Rimborg 
– Kyrkostyrelsen: Erik Sjöstrand, Nils Gårder och Marie Rydén Davoust. Ersättare: Sofia 
Särdquist och Torvald Johansson.  
– Revisionen: Gunvor Hagelberg (ordförande) och Fredrik Nilsson.  
    Sedermera valde kyrkostyrelsen till Internationella rådet Lisa Tegby med Celina Falk som 
ersättare, och till SKUT-rådet Anna Lundblad (ordförande) med Mattias Rosenqvist som 
ersättare. Bertil Persson omvaldes som ordförande i Kapitalförvaltningsrådet, och Sofia 
Särdquist valdes till vice ordförande i det nyinrättade Rådet för administrativ samverkan. 

Kyrkodagar 
POSK anordnade sina kyrkodagar i Solna, i januari 2017.  
Temat kretsade kring POSKs tre huvudfrågor i kyrkovalet: Bryt partipolitiseringen, Mångfald 
och respekt och Kyrkomusikens kraft. Inbjudna talare var Peter Sjunnesson, Sven-Erik Brodd och 
Oloph Bexell.  
    I samband med dagarna i Solna spelades ett stort antal korta videoappeller in med de 
medlemmar som önskade, filmer som sedan kunde användas i valarbetet.  
    Ett sextiotal POSKare närvarade, från tolv stiftsföreningar. Stort tack till Solna församling och 
POSK i Solna som ställde upp med frivilliga krafter.  

Informationsgruppen 
POSKs informationsgrupp har haft följande sammansättning:   

• Anders Roos, sammankallande, Stockholms stift 
• Kristofer Runow, Stockholms stift 
• Helena Taubner, Skara stift 
• Sofia Bergman, Uppsala stift  
• Carina Etander Rimborg, Göteborgs stift 

I gruppen har ingår även informatörerna Linda Cigéhn och Lars-Gunnar Frisk. 
 
Informationsgruppen har under 2017 haft två fysiska möten:  
20 januari  heldagsmöte i Solna, i anslutning till Kyrkodagarna.  
12 maj  heldagsmöte i Hallsberg, i anslutning till POSKs årsmöte därstädes.  
Därutöver har gruppen haft flera telefonmöten och även kommunicerat via e-post och en sluten 
Facebookgrupp.  
Från slutet av våren och fram till valet var informationsgruppen alltmer aktiv, inte minst med 
produktionen av valtidning och annat informationsmaterial, utformning och innehåll i annonser, 
och i sociala medier. Ju närmare valet desto mer operativ var infogruppen, och fungerade som en 
ytterst värdefull resurs som komplement till informatörernas arbete.  
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Organisationsutskottet  
POSKs Organisationsutskott har under året haft följande ledamöter:   

• Ulla Birgersdotter, Stockholms stift  
• Lars Jakobsson, Stockholms stift  
• Anders Brunnstedt, Västerås stift  
• Mats Rimborg, Göteborgs stift 

I utskottet ingår även informatören Lars-Gunnar Frisk.  
 
Merparten av POSKs organisationsutveckling under mandatperioden sker mellan valåren.  
Under valåret har fokus varit helt utåtriktat och utskottets verksamhet har därför varit vilande.  
 

Kyrkovalet 17 september: 
Vid kyrkovalet 2017 ökade valdeltagande i kyrkomötesvalet i hela landet från 12,76 procent 
2013 till 19,08 procent 2017. Detta innebar att bara för att bibehålla vår röstandel behövde vi 
kraftigt öka vårt röstetal.  
    Vi lyckades också öka antalet röster från 103 665 röster 2013 till 165 171 röster 2017. 
Röstandelen ökade från 15,26 procent 2013 till 17,06 procent 2017.  
    Detta resultat innebar att vi ökade från 38 till 43 mandat i kyrkomötet. Ökningen med 5 
mandat fördelade sig med 2 mandat i Stockholms stift och vardera ett mandat i Karlstads, 
Linköpings, och Visby stift. I Visby stift tog vi vårt första mandat, och därmed har vi nu 
kyrkomötesrepresentation i samtliga stift.  
 
Stift 2013 2017 
 Röster % Mandat  Röster % Mandat  
Göteborgs stift 12448 14,09 5 19863 15,90   (+1,81) 5 
Härnösands stift 2790 8,86 1 5141 12,11   (+3,25) 1 
Karlstads stift 3783 12,33 1 6092 14,49   (+2,16) 2  (+1) 
Linköpings stift 9949 26,70 4 14265 26,70   (+/-0) 5  (+1) 
Luleå stift 7835 17,43 3 11750 19,83   (+2,40) 3 
Lunds stift 11097 11,77 4 16682 13,68   (+1,91) 4 
Skara stift 8119 18,73 3 10508 18,79   (+0,06) 3 
Stockholms stift 14965 12,72 5 31781 16,18   (+3,46) 7  (+2) 
Strängnäs stift 6826 17,65 3 10734 18,32   (+0,67) 3 
Uppsala stift 8743 15,60 3 14129 17,28   (+1,68) 3 
Västerås stift 8134 18,50 3 11444 17,98   (-0,52) 3 
Växjö stift 8247 16,93 3 11352 18,21   (+1,28) 3 
Visby stift 729 17,72 0  1430 24,60   (+6,88) 1  (+1) 
Hela riket 103665 15,26 38 165171 17,06   (+1,80) 43 
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OBS: I nedanstående tabell står årtalen i annan ordning än i de två övriga tabellerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten i stiftsfullmäktigevalen följer i stort sett samma mönster. I Stockholms stift mer än 
fördubblade POSK sitt röstantal och i Visby stift blev det nära en fördubbling.  
 
 Stift 2013 2017 
 röster % mandat röster % mandat 
Göteborgs stift 12485 14,13 13 19886 15,92   (+1,79) 13   (+/-0) 
Härnösands stift 3087 9,87 6 5111 12,01   (+2,14)   7   (+1) 
Karlstads stift 3817 12,43 10 6196 14,71   (+2,28) 10   (+/-0) 
Linköpings stift 9718 25,93 17 14329 26,78   (+0,85) 18   (+1) 
Luleå stift 7690 17,04 9 11591 19,41   (+2,37) 10   (+1) 
Lunds stift 11478 12,16 8 17281 14,16   (+2,00)   9   (+1) 
Skara stift 8588 19,74 14 10658 19,04   (-0,70) 13   (-1) 
Stockholms stift 14541 12,36 11 31679 16,15   (+3,79) 17   (+6) 
Strängnäs stift 6845 17,67 11 10924 18,65   (+0,98) 11   (+/-0) 
Uppsala stift 9039 16,11 11 14266 17,45   (+1,34) 13   (+2) 
Visby stift 864 21,71 11 1626 28,34   (+6,63) 14   (+3) 
Västerås stift 8569 19,44 15 11848 18,59   (-0,85) 14   (-1) 
Växjö stift 8180 16,66 9 11498 18,42   (+1,76)   9   (+/-0) 

 
För styrelsen 
/Hans-Olof Andrén 
ordförande 

 


