
  

Den här valplanen för Socialdemokraterna i Stockholm beskriver viktiga steg för att vårt parti ska nå 
framgång i kyrkovalet 2021. Förtidsröstningen startar måndag 6 september och pågår även på själva 
valdagen som är söndag 19 september. Med tanke på Corona-situationen kommer det säkerligen vara 
mer aktuellt än någonsin att försöka få stockholmarna att rösta i förväg.  

Valplanen innehåller en sammanfattning av hur Svenska kyrkans demokrati fungerar, vad som gäller för 
valbarhet och rösträtt, varför kyrkovalet är viktigt för Socialdemokraterna runt om i Sverige, vilka mål 
vi har satt upp här i Stockholm, hur man använder siffror från tidigare val för att effektivisera sitt arbete 
och se till att kyrkovalet blir ett sätt att visa vad Socialdemokraterna står för.   

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. 
Vi måste därför vara det parti som förstår människor bäst och kan skapa politiska lösningar som utgår 
från deras drömmar, förväntningar och behov. Den pågående pandemin sätter hela samhället och dess 
institutioner, inklusive kyrkan, på prov.  

Våra kandidater ska vara personer som väljarna har förtroende för även när det blåser hårda 
vindar. Detta gäller såväl i kommun-, landstings- och rikspolitiken, som i kyrkopolitiken.  

Partistyrelsen antog den 2 november 2020 en vässad version av Socialdemokraternas kyrkopolitiska 
program. Där beskrivs relationen mellan Socialdemokratin och Svenska kyrkan, religionens roll i dagens 
Sverige, kyrkopolitikens grunder, vår syn på det lokala församlingslivet, våra idéer för en hållbar kyrka, 
vad vi menar med en feministisk kyrkopolitik och hur vi ser på Svenska kyrkans utmaningar. 

Under kyrkovalåret kommer partistyrelsen att presentera ett kyrkovalsmanifest med konkreta 
punkter, som utgår från Socialdemokraternas grundläggande ideologi och kyrkosyn.  

För Socialdemokraterna i Stockholm är det särskilt viktigt att lyfta fram frågor som gäller hur Svenska 
kyrkan ska bidra till att bekämpa de växande klassklyftorna och stå upp för alla människors lika rätt och 
värde. Moderaternas nedmontering av den kommunala välfärden i Stockholm slår hårt mot våra väljare. 
Och även i detta kyrkoval satsar Sverigedemokraterna offensivt på att stärka sin ställning.   

I enlighet med den långsiktiga strategi som gäller för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ska vi 
fortsätta att tvätta bort väljarnas gamla fördom om oss som negativa nejsägare som inte presenterar 
egna politiska idéer. I allt politiskt arbete, inklusive kyrkovalskampanjen 2020 som kommer ske i spåren 
av den värsta pandemin i modern tid, ska Socialdemokraterna kännetecknas av: 

 Framtidstro och optimism 
 Samarbete och utveckling 
 Kompetenta, öppna och engagerade politiker 
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Både våra kandidater och vårt valmanifest kommer ge oss goda förutsättningar att nå det målet! 

I kyrkovalet är det tre direkta val som gäller, nämligen till Svenska kyrkans tre demokratiska nivåer: 

 kyrkofullmäktige i församling eller pastorat 
 stiftsfullmäktige på regional nivå 
 kyrkomötet på nationell nivå 

För Stockholms del handlar det om 25 självständiga församlingar som ska välja varsitt kyrkofullmäktige, 
som är det högsta beslutande organet som i sin tur utser kyrkoråd (församlingens styrelse) där ett flertal 
av alla ordförande runtom i stan är socialdemokrater. Söder om Slussen är samtliga KR-ordförande (S). 
I en liten församling kan antalet ledamöter i kyrkofullmäktige vara 21 medan en riktigt stor kan ha 51. 

I stiftsfullmäktigevalet utgör numer hela Stockholms kommun en egen valkrets, vilket underlättar. Här 
är antalet ledamöter 91, som kommer från alla delar av stiftet som sträcker sig från Botkyrka i Söder till 
Österåker i norr. Sedan kyrkovalet 2017 innehar Socialdemokraterna även här den tyngsta posten som 
förste vice ordförande i stiftsstyrelsen, där biskopen är självskriven ordförande. S styr med C och L.  

Kyrkomötet kan liknas vid Svenska kyrkans riksdag, som har 249 valda ledamöter från hela landet plus 
två ombud för utlandsförsamlingarna. Även här är Socialdemokraterna den i särklass största gruppen 
och innehar den tyngsta förtroendevalda posten, förste vice ordförande i kyrkostyrelsen. I detta val är 
hela Stockholms stift en valkrets och Stockholms PD delar S-lista med Stockholms läns PD.  

Erfarenheten från tidigare kyrkoval är att det är superviktigt att Socialdemokraterna har listor i samtliga 
församlingar och att listorna är långa, så att chansen ökar att väljarna känner igen namnet på en person 
som de känner till och har förtroende för. Vi har också många platser att fylla. I succévalet 2017 fick S 
faktiskt så många röster att det finns tomma S-stolar i flera kyrkofullmäktige. Det måste vi greja 2021! 

Målet för kyrkovalet 2021 att Socialdemokraterna går framåt i samtliga valkretsar: 

 vi ska öka med minst ett mandat i kyrkofullmäktige i alla församlingar 
 vi ska öka med minst ett mandat i stiftsfullmäktige i Stockholms stift 
 vi ska öka med minst ett mandat i kyrkomötet från Stockholms stift 

Vi utgår från antagandet att de andra nomineringsgrupperna får lika många röster som i kyrkovalet 
2017 och att Socialdemokraterna behöver få 10 % fler röster än sist för att knipa ytterligare ett mandat 
per beslutande församling. Vårt gemensamma beting för Socialdemokraterna i Stockholm blir följande:  

MÅL FÖR 
KYRKOVALET I 
STOCKHOLM 

2017 
Valresultat 
röstandel 

2017 
Valresultat 

antal S-röster 

2021 
Målsättning 
antal S-röster 

2021 
Antal nya röster 
vi måste vinna 

 29 % 38 610 42 460 3 850 

 

3 850 nya röster! Det är alltså inga stora mängder nya väljare som Socialdemokraterna i Stockholm 
måste vinna för att uppnå målen för kyrkovalet 2021.  

Men å andra sidan har valdeltagandet i kyrkovalet sedan 2009 varit stigande och var 2017 högre än 
någonsin. Det innebär alltså att det ligger en stor ”om-mobiliseringsuppgift” i botten som vi behöver 
klara av. Studera gärna tabellen på nästa sida, så ser du att Socialdemokraterna i varenda församling i 
Stockholm har fått fler och fler röster i vartenda kyrkoval. Den ledartröjan ska vi behålla 2021!   
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Från och med detta kyrkoval har vi i Stockholm partikretsar som samordnar både rekryteringen av 
kandidater under vintern 2020/2021 och själva valkampanjen sensommaren/hösten 2021 i nära 
samverkan med både de geografiska och de icke-geografiska grundorganisationerna, partidistriktet och 
sidoorganisationerna. Det blir en ny styrka. Dessutom har Kommunal redan satt full fart i kyrkovalet! 

När vi fördelar vårt gemensamma ökningsbeting om 3 850 nya S-röster i Stockholm på de 25 
församlingarna blir det följande bild, som ligger till grund för kampanjen till den 21 september 2021.  

 

Studera som sagt gärna den här tabellen och fundera över framgångsfaktorer, styrkor och utmaningar. 

STOCKHOLMS FÖRSAMLINGAR 
sorterade på våra partikretsar 

S-röster 
2009 

S-röster 
2013 

S-röster 
2017 

S-målet 
2021 

Nya S-
röster 

Bromma-Kungsholmens partikrets 
Bromma 619 1000 1566 1726 160 
Västerled 358 593 994 1094 100 
Västermalm 962 1469 2659 2929 270 
Norra innerstans partikrets 
Adolf Fredrik 119 231 304 334 30 
Engelbrekt 258 388 795 875 80 
Gustav Vasa 173 324 568 628 60 
Hedvig Eleonora 79 177 236 256 20 
Oscar 309 594 972 1072 100 
S:t Johannes 143 242 418 458 40 
S:t Matteus 395 727 992 1092 100 
Sydosts partikrets 
Enskede-Årsta 694 1126 2232 2452 220 
Farsta 1 191 1580 2697 2967 270 
Skarpnäck 946 1544 3549 3899 350 
Vantör 738 911 1666 1836 170 
Sydvästs partikrets 
Brännkyrka 781 892 1699 1869 170 
Hägersten 874 1647 3455 3805 350 
Skärholmen 328 555 714 784 70 
Södermalms partikrets 
Högalid 891 1378 3022 3322 300 
Katarina 665 1088 2412 2652 240 
Maria Magdalena 620 837 1426 1566 140 
Sofia 985 1423 2639 2899 260 
Stockholms domkyrkoförsamling 143 173 268 298 30 
Västerorts partikrets 
Spånga-Kista 583 632 1052 1152 100 
Hässelby 527 721 932 1022 90 
Vällingby 555 740 1343 1473 130 
STOCKHOLM TOTALT 12 745 20 992 38 610 42 460 3 850 
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Medlemsinformation 
Uppmana till deltagande i kyrkovalet i all intern 
medlemsinformation via e-post etc.  

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Sociala medier 
Använd Facebook och Twitter för att skapa en 
känsla av att S är på gång i kyrkovalet 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Förtidsröstning 
Sprid generöst med information om var och när 
man kan förtidsrösta i kyrkovalet 6-19/9 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Brevröstningspaket 
Ta med brevröstningspaket på S-möten, till 
Kommunals expedition, SSU-lokalen etc. 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Dörrknackning hos S-medlemmar 
Knacka dörr hos våra egna partimedlemmar 
och lämna en röd ros med röstuppmaning  

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Skaffa lokalkännedom 
Be partimedlemmarna om råd när det gäller 
vilka grannar som skulle uppskatta kontakt 

Datum/tidsperiod Ansvarig 

Material- och rosutdelning 
Dela ut material/rosor med röstuppmaning där 
det bor eller arbetar många S-sympatisörer 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Samarbeta med facket 
Be Kommunal och andra LO-förbund att 
informera sina medlemmar om kyrkovalet 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Bedriv krysskampanjer (”Kryssa oss tre!”) 
Uppmuntra S-föreningar, SSU, Kommunal och 
andra att bedriva egna krysskampanjer 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Aktivera kandidaterna 
Begär att varje kandidat ska sätta upp ett eget 
mål för hur många väljare som ska mobiliseras 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Ring partimedlemmarna 
Ring runt till medlemmarna när det närmar sig 
kyrkovalet och erbjud valskjuts eller annan hjälp 

Datum/tidsperiod Ansvarig 

Skicka e-post när det närmar sig 
Mejla en röstuppmaning till medlemmar med 
tydlig information om var och hur man röstar 

Datum/tidsperiod Ansvariga 

Fortsätt att mobilisera ända in i mål 
Ordna ringkedjor, SMS-kedjor och andra enkla 
mobiliseringsaktiviteter på själva valdagen 

Datum/tidsperiod Ansvariga 
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