
Motion till Frimodig kyrkas årsmöte 2015 

Att valet till kyrkomötet på flera sätt är en demokratisk katastrof är väl känt. Kopplingen till de 

politiska partierna och det låga valdeltagandet är två exempel på detta som ofta påtalas. 

Men det finns också fler demokratiska problem. Ett mycket stort, som jag ser det, är att 

valmanskåren har så få kanaler för att få veta vad de olika nomineringsgrupperna står för. De som 

har tillgång till internet och aktivt söker kan troligen med viss möda leta sig fram till hemsidor där 

respektive grupp presenterar sina valmanifest. Men min bedömning är att minst 90% av väljarna inte 

ens vet namnen på de grupper de har att välja mellan, än mindre vad de står för. 

På sina håll görs ett gemensamt utskick till hushållen, bekostat av pastoratet. Men jag misstänker att 

det på många platser har varit, som här hos oss i Brålanda, att det är de etablerade partierna, som 

ställer upp lokalt, som är med. Det betyder att då också stifts- och rikslistorna samtidigt distribueras, 

medan mindre grupper inte ens tillfrågas om att vara med. När jag påtalade saken i vårt pastorat 

insåg man motvilligt att det var ett rimligt demokratiskt förslag att alla aktuella grupper i varje fall 

skulle få frågan. Sedan är det en annan sak att också ha resurser att producera och kanske vara med 

och packa dessa valutskick. 

En annan sida av problemet kan belysas på följande sätt: Till valet 2009 skrev jag till valnämnden i 

varje pastorat i Karlstads stift och frågade om det fanns någonstans där man kunde lägga ut 

valinformation. Från hälften fick jag aldrig svar och av dem som svarade vill jag minnas att det var ett 

pastorat som meddelade att jag var välkommen att själv lägga ut mina foldrar i en av deras kyrkor.  

Utifrån ovan givna beskrivning önskar jag att Frimodig kyrka inför nästa val snarast ska börja driva 

frågan, att om nuvarande valsystem blir kvar, måste Svenska kyrkan centralt fatta beslut som gör att 

väljarna får del av nödvändig information inför kyrkovalet. Detta kommer visserligen att kunna kosta 

en del pengar, men är vi en demokratisk folkkyrka så måste vi se till att demokratin får en chans att 

fungera. 

Mitt förslag till årsmötet är att fatta beslut om att i kyrkomötet driva att 

 Inför ett kyrkoval produceras centralt en valtidning där varje nomineringsgrupp, som ställer 

upp i valet till kyrkomötet,får ett utrymme (en hel eller en halv sida), där de själva får 

presentera sitt program och sina kandidater inför valet, och att denna tidning distribueras till 

alla väljare. 

 Varje pastorat åläggs att en månad före valet ha minst ett bord och en anslagstavla där 

valmaterial kan presenteras och att man är skyldig att vara behjälplig med att lägga ut och 

sätta upp valinformation som kommer dem tillhanda. 
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