
Verksamhetsberättelse för POSK 2021 
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 reformera och förenkla kyrkans 
organisation och valsystem så att de är ett uttryck för Svenska kyrkans teologiska självförståelse.  

2021 i sammanfattning 
Kyrkovalsåret 2021 fortsatte vi att större delen av året befinna oss i en pandemi. Det innebar att vi fortsatt 
har fått hitta nya sätt att mötas på. Det har gett möjlighet till fler uppskattade digitala träffar där POSKare 
har fått samtala och lära sig mer om arbetet inför kyrkovalet. Under året har POSK fortsatt att växa med en 
mängd nya medlemmar och fler lokala grupper. Detta har resulterat i framgång i kyrkovalet i samtliga stift. 
POSK har också blivit mer synliga och uppmärksammade i nationell media än någonsin tidigare.  

Styrelsen 
Styrelsen har träffats för styrelsemöte fem gånger under året:  

• 5 februari, digitalt 
• 10 april, digitalt 
• 8 maj, digitalt 
• 21-22 augusti, i Skövde 
• 20 november, i Uppsala  

Däremellan har styrelsen haft fortlöpande kontakter i form av e-postkorrespondens. Till stor del har arbetet 
varit inriktat på att stärka POSK som organisation och göra förberedelser inför kyrkovalet. 

Ekonomi 
Under året har POSK haft intäkter på 1 528 342,70 kr, varav det allra mesta är ett mandatbidrag för POSKs 
mandat i kyrkomötet, och kostnader på 2 419 380,07 kr. Detta ger ett resultat på -891 037,37 kr vilket är 
bättre än budgeterat resultat med ca 2 000 kr.  
Efter synpunkter av årsmötet 2019 beslutade styrelsen att investera en större del av det tillgängliga kapitalet i 
fonder vilket gjordes i februari 2020. Den goda utvecklingen under 2021 resulterade i ränteintäkter från 
placeringarna på 67 538,70 kr. 

Årsmöte 
Styrelsen beslutade under våren att återigen genomföra ett digitalt årsmöte. Det hölls den 8 maj via Zoom. 
Deltog gjorde 120 medlemmar, varav 51 ombud och 69 övriga deltagare, från samtliga stift.  
Efter de vanliga årsmötesförhandlingarna genomfördes en valupptakt där POSKs arbete fram till kyrkovalet 
presenterades, detta blandat med inspiration och tips för det lokala arbetet.  

Vid årsmötet valdes följande styrelse: 
Amanda Carlshamre, Stockholm, ordförande (omval, 1 år)  
Marie Rydén Davoust, Strängnäs, ordinarie (omval, 2 år) 
Per Lindberg, Skara, ordinarie (omval, 2 år) 
Katarina Glas, Umeå, ersättare (omval, 2 år) 
Sofia Westerdahl, Kristinehamn, ersättare (nyval, 2 år) 

Kvar i styrelsen till och med årsmötet 2022: 
Nils Gårder, Lund, ordinarie 
Mats Rimborg, Göteborg, ordinarie 
Anna Lundblad, Linköping, ersättare 
Erik Eckerdal, Uppsala, ersättare 
Anders Brunnstedt, Falun, ersättare 
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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  Katarina Glas 
Karlstads stift   Sofia Westerdahl  
Linköpings stift  Anna Lundblad  
Luleå stift   Katarina Glas 
Lunds stift   Nils Gårder  
Skara stift   Per Lindberg  
Stockholms stift  Amanda Carlshamre  
Strängnäs stift   Marie Rydén Davoust  
Uppsala stift   Erik Eckerdal  
Visby stift   Per Lindberg 
Västerås stift   Anders Brunnstedt 
Växjö stift   Victor Ramström  

Informatören 
Arbetsuppgifterna för informatören Victor Ramström har bestått i att bistå styrelsen med 
informationsfrågor och organisationsutveckling och att i övrigt planera och praktiskt förbereda 
styrelsemöten och övriga POSK-arrangemang. Informatören 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 takt med att de blir fler och arbetet inför valet startat. 
Under 2021 har informatörens arbete varit inriktat på förberedelser och genomförande av kyrkovalet. Att 
hålla samman POSKs olika insatser och se till att de genomförs enligt gjord planering. Arbete har också varit 
inriktat på att vara ett stöd till stiftsföreningar och lokala grupper i deras valarbete på olika sätt.  
Som administratör för POSKs servicebyrå har arbetet under 2021 bestått i att bokföra de transaktioner som 
de 40 föreningar som under året funnits anslutna har haft.  
Victor är placerad i Kalmar och har under 2021 tjänstgjort 100%. 

Kyrkomötesgruppen 
POSK har under mandatperioden 2018-2021 43 mandat i kyrkomötet. Året 2021 blev något mer normalt för 
kyrkomötet och för kyrkomötesgruppen än vad 2020 var. Detta år fick samtliga ledamöter delta i både 
utskottsarbete och i plenum. Den första sessionen genomfördes digitalt medan vi till session två återigen 
kunde träffas på plats i Uppsala. Då kunde också de ledamöter som lämnade sitt uppdrag vid årsskiftet 
avtackas, särskilt tack riktades till Hans-Olof Andrén som slutade efter 40(!) kyrkomöten.  
Kyrkomötesgruppen har under 2021 fortsatt att genomföra digitala träffar, 9 maj, 28 juni och 28 juli, inför 
arbetet i kyrkomötet, det har bland annat handlat om information inför kyrkomötet och samråd kring 
skrivande av motioner.  

Till kyrkomötet inlämnades 99 motioner, och POSKare medverkade i 15 av dessa.  
Av de motioner som POSK medverkat i bifölls sex stycken: 
• Motion 2021:19 (Amanda Carlshamre mfl) 

Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att det årligen garanteras ett fortsatt 
ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu i dess nuvarande form och att utreda förutsättningarna att knyta 
Ungresurs.nu till nationell nivå med fortsatt regional placering. 

• Motion 2021:34 punkt 3 (Anders Brunnstedt, Per Lindberg, Peter Bernövall, Anders Roos, Sven Gunnar 
Persson, Lena Arman, Victor Backström, Inger Harlevi, Jörgen Åkesson mfl) 
Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att klarlägga hur begravningsverksamheten kan ta sin del 
av kostnaderna för anslutning av Svenska kyrkans digitala infrastruktur.  

Sida  av 2 5



 

• Motion 2021:55 (Linda Isberg, Sofia Rosenquist, Anders Roos, Mattias Rosenquist mfl) 
Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att samordna en nationell dopkampanj. 

• Motion 2021:58 (Victor Ramström, Mattias Rosenquist, Ulla Birgersdotter, Torvald Johansson, Anders 
Brunnstedt, Emma Hedlund, Sofia Rosenquist, Sten Janson, Hans-Olof Andrén, Kjell Kallenberg, Sven 
Gunnar Persson, Inger Harlevi och Anders Roos) 
Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa kyrkoval utreda en förändrad metod för 
godkännande av kandidatur med hjälp av digital signering. 

• Motion 2021:70 punkt 1 (Sten Janson, Lena Arman, Sven Gunnar Persson, Victor Ramström mfl) 
Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändringar 
i kyrkoordningen som innebär att beslut om indelningsförändringar inom pastorat och av församlingar som 
inte ingår i pastorat i likhet med övriga indelningsförändringar ska tas av stiftsstyrelsen. 

• Motion 2021:72 (Anders Roos, Marie Wojidkow mfl) 
Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att i budgeten för 2022 samt i planen för 2023 tillföra 
Svenska kyrkan i utlandet sammanlagt 15 miljoner kronor för att kompensera intäktsbortfallet till följd av 
pandemin 2020–2021. 

Tre motioner som POSK medverkat i ansågs besvarade: 
• Motion 2021:33 (Nils Gårder) 

Om att utreda och redovisa vilka förenklingar och besparingar som kan göras vid Svenska kyrkans val. 

• Motion 2021:34 punkt 4 och 5 (Anders Brunnstedt, Per Lindberg, Peter Bernövall, Anders Roos, Sven 
Gunnar Persson, Lena Arman, Victor Backström, Inger Harlevi, Jörgen Åkesson mfl) 
Om att anslutningen till Svenska kyrkans lönecenter ska vara frivillig för församlingar och pastorat och att de 
som ansluter sig betalar volymbaserade avgifter för de tjänster de utnyttjar. 

• Motion 2021:68 (Inger Harlevi mfl) 
Om att inleda förhandlingar med staten om en uppräkning av den kyrkoantikvariska ersättningen.  

En motion som POSK medverkat i resulterade i beslut med anledning av motionen: 

• Motion 2021:69 (Sven Gunnar Persson, Stig Axelsson, Lena Arman, Celina Falk, Anders Brunnstedt,  
Lisa Tegby mfl) 
Kyrkomötet beslutade att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda hur kyrkoordningens bestämmelser ska 
utformas för att säkerställa en så ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som 
möjligt med beaktande av bland annat mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimatet samt överväga 
hur detta bäst redovisas. 

Kyrkovalet resulterade i att vi mandatperioden 2022–2025 har 47 mandat i kyrkomötet, en ökning med 4 stycken.  
9 ledamöter lämnar sitt uppdrag och 13 nya tar plats i gruppen. Den 30 oktober träffades den nya gruppen 
digitalt för att lära känna varandra och för att få en del praktisk information om vad som väntade av 
mandatperioden och valsammanträdet. 24 november träffades gruppen för första gången fysiskt i Uppsala till 
kyrkomötets valsammanträde. En stor del av vårt kyrkopolitiska inflytande och påverkan sker genom 
ledamöterna i kyrkostyrelse, råd, utredningar och utskott. Vid valsammanträdet fick följande personer 
förtroendet att representera POSK: 
 - I kyrkostyrelsen är Erik Sjöstrand, Amanda Carlshamre och Nils Gårder ordinarie ledamöter, och ersättare     
   är Marie Rydén Davoust och Anders Brunnstedt. Erik är ledamot i dess AU och Amanda är ersättare. 
 - Carina Etander Rimborg är andra vice ordförande i kyrkomötet.  
 - Gunvor Hagelberg är ordförande i revisionen där också Ola Isacsson finns med. 

Kyrkodagar och andra träffar 
POSK fick på grund av pandemin anordna en digital kyrkodag den 6 februari. Dagen hade temat 
”Församlingen i centrum” och handlade om att på olika sätt rusta inför kyrkovalet, ca 200 personer från 
samtliga stift deltog. Vi kan konstatera att det fungerade bra att genomföra en kyrkodag digitalt och det 
lockade nästintill dubbelt så många deltagare som till de tidigare fysiska kyrkodagarna.  
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På programmet stod bland annat: 
• Församlingen i centrum - Biskop Thomas Petersson 
• Kommunikation som mission - Magdalena Widmark 
• Kommunikation för nomineringsgrupp - Torgny Lindén 
• Gruppass i två omgångar 

• Församlingsråden en resurs och möjlighet - Anna Lundblad och Peter Lundborg 
• Uppdraget som förtroendevald POSKare - Amanda Carlshamre 
• Hur nå ut till olika målgrupper i kyrkovalet? - Toivo Sjörén 
• Diakoni i församlingen - Marie Rydén Davoust 
• Indirekta val - Hans-Olof Andrén 
• Kyrkosyn - Erik Eckerdal 

• Information inför kyrkovalet 

Under våren genomfördes fyra stycken digitala POSK-seminarie, det var den 16 februari, 17 mars, 15 april och 
26 maj. Samlingarna utgick från samtal om POSKs vision, två punkter åt gången, och samlade mellan 40 och 
80 deltagare. Under sommaren gick detta över till att bli sommarträffar med liknande upplägg den 30 juni, 27 
juli och 18 augusti och samlade mellan 50 och 110 deltagare. 
Det har också genomförts flera digitala utbildningar av olika slag som har samlat mellan 20 och 170 deltagare. 
Utbildning i medlemsregistret har genomförts 22 april och 10 juni, för webbredaktörer 26 april och 8 juni, 
utbildning i sociala medier den 17 juni och om arbetet efter valet den 21 september. 
På valkvällen och in på natten den 19 september genomfördes en valvaka med ca 170 deltagare. 

Informationsutskottet 
Utskottets uppdrag omfattar genomförande av POSKs informationsarbete på nationell nivå i enlighet med 
beslutad kommunikationsplan, samt främjandet av informationsarbetet på stifts- och lokal nivå. Utskottets 
uppdrag är också att vart fjärde år inkomma till styrelsen med en uppdaterad kommunikationsstrategi och 
förslag på en kommunikationsplan inför kyrkovalet.  
 
Följande personer ingår:   

• Carina Etander Rimborg, Göteborgs stift 
• Helena Taubner, Skara stift 
• Sofia Imberg Kelhoffer, Uppsala stift  
• Lars-Gunnar Frisk, Luleå stift 
• Linda Cigéhn, Stockholms stift 
• Kristofer Runow, Stockholms stift 
• Marie Rydén Davoust, representant från styrelsen, Strängnäs stift 
• Victor Ramström, informatör och sammankallande, Växjö stift 

Informationsutskottet har under 2021 haft 11 digitala möten. Det har handlat om att förbereda de olika 
insatserna som POSK gjort i kyrkovalet. Broschyrer och material av olika slag har tagits fram och diskuterats. 
En valtidning har också tagits fram och delats ut med Kyrkans Tidning och Dagen några veckor innan 
kyrkovalet. Möjligheten att träffas till digitala möten har varit mycket nödvändigt i gruppens arbete att vara 
en värdefull resurs till informatörens arbete. 

Organisationsutskottet  
Utskottet ska arbeta med att främja POSK:s organisation, främst genom att stärka och utveckla 
stiftsföreningars och lokala gruppers verksamhet och organisation. 
Särskild vikt läggs vid att vara ett stöd för stiftsföreningarnas arbete med att bredda POSKs förankring 
genom att bygga upp och rekrytera nya lokala POSK-grupper. 

 Följande personer ingår:   
• Anders Brunnstedt, Västerås stift  
• Lars Jakobsson, Stockholms stift  
• Lars-Gunnar Frisk, Luleå stift 
• Amanda Carlshamre, representant från styrelsen, Stockholms stift 
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• Anna Lundblad, representant från styrelsen, Linköpings stift 
• Victor Ramström, informatör och sammankallande, Växjö stift 

Organisationsutskottet har under 2021 haft ett digitalt sammanträde. Vid mötena har aktuellt läge i 
organisationen stämts av och vilket behov av stöd som finns i grupperna. Fokus har funnits på att få fler 
lokala POSK-grupper att ställa upp i valet, ett arbete som främst sker i stiftsföreningarna. Resultatet var att 
POSK vid detta kyrkoval hade 31 nya grupper som ställde upp i kyrkovalet, och i totalt 179 församlingar eller 
pastorat. En debattgrupp formades som under valåret arbetat en del med POSKs deltagande i debatten.  

Kyrkoval 2021 
Vid kyrkovalet den 19 september minskade valdeltagandet i kyrkomötesvalet något till 18,39% i jämförelse 
med det rekordhöga valdeltagandet 2017 där 19,08% röstade. Trots att valdeltagandet minskade lyckades 
POSK öka sitt röstetal och få 170 946 röster. Det resulterade i 19,33 % av rösterna och POSK gick från 43 till 
47 mandat i kyrkomötet. POSK fick ytterligare ett mandat från Göteborgs, Härnösand, Luleå, Lund, 
Strängnäs och Uppsala stift. Medan ett mandat tappades i vardera Linköpings och Visby stift. I valen till 
stiftsfullmäktige ökade POSK procentuellt i samtliga stift, störst ökning ser vi i Strängnäs (+5,14%), Skara 
(+4,09%), och Visby stift (+3,48%). Nedan visas en tabell över valresultatet till kyrkomötet.  
I kampanjen inför kyrkovalet lyckades POSK bli synliga i nationell media på ett helt annat sätt än tidigare 
kyrkoval. Vi lyckades sätta frågan om de politiska partiernas deltagande i kyrkovalet på agendan och kunde 
vara med och styra debatten. Detta trots flera försök till smutskastning från framförallt de etablerade 
partierna. POSK var inbjudna och syntes i intervjuer och debatter i Sveriges Radio, SVT, TV4, Expressen, 
Aftonbladet, Svenska dagbladet, Dagens Nyheter och en mängd lokala tidningar. 
Styrelsen beslutade att i arbetet med kyrkovalet tillsätta en liten grupp som var arvoderad och som på olika 
sätt kunde avlasta och arbeta tillsammans med informatören. Helena Taubner hade ansvar för att ta fram den 
valtidning som delades ut med Kyrkans Tidning och Dagen, och som lokala grupper kunde beställa, och 
ansvarade för att besvara kommentarer i våra sociala medier. Carina Etander Rimborg ansvarade för att hålla 
bloggen på vår hemsida levande med dagliga inlägg. Amanda Carlshamre arbetade med en mängd 
presskontakter och att delta i debatten på olika sätt och det dagliga strategiska arbetet tillsammans med 
resten av gruppen. Detta upplägg fungerade väldigt bra och var en del i en hållbar fördelning av arbetet. 
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