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§.6. Valplan kyrkovalet 2021
Inledning
Den 19 september 2021 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och
kyrkomöte. Socialdemokraterna ställer upp i de val som genomförs i Svenska kyrkan
för att arbeta för grundläggande socialdemokratiska värderingar som solidaritet,
jämställdhet och jämlikhet. Valen inom Svenska kyrkan är ett viktigt tillfälle att föra
samtal om dessa värderingar.
Kyrkovalet blir starten på ett intensivt valår i partiet med två val under ett år.
Kyrkovalet den 19 september och de allmänna valen den 11 september 2022. De
valresultat som vi får i kyrkovalet har en stor betydelse för de allmänna valen. Vi
behöver öva och testa våra metoder samt mobilisera för att vi ska se vilken kapacitet
partiorganisationen har. Vi behöver ett bra valresultat i ryggen när vi går in i den
allmänna valrörelsen.
Den kraft som kyrkovalrörelsen har byggt upp genom vår berättelse om den öppna
folkkyrkan passar väl in i partiets berättelse om det starka samhället. Den berättelsen
behöver vi utveckla in till kyrkovalrörelsen 2021.
Vi socialdemokrater behöver därför vara aktiva i de två valrörelserna, oavsett om
man är medlem i svenska kyrkan eller inte. Arbetet inför dessa val behöver starta nu.
För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år
senast på valdagen.
Valrörelsen bedrivs i tre faser
1. Socialdemokraterna behöver rekrytera kandidater till valen i Svenska kyrkan
2. Verktyg ges för att kandidaterna tillsammans med partiorganisationen ska kunna
kommunicera vårt budskap samt mobilisera socialdemokratiska väljare att gå och rösta
3. Kampanj – de sista veckorna är det fullt fokus på valrörelse med början till
förtidsröstningen
Mål
Målet för kyrkovalrörelsen är att vi ska öka vårt inflytande på alla nivåer. Vi har idag
7 mandat i Kyrkomötet från Luleå stift (Norr- och Västerbotten) och 23 ledamöter i
stiftsfullmäktige
Målen är
Att
Att

behålla eller öka antalet mandat i kyrkomötet
Socialdemokraterna deltar som nomineringsgrupp till alla
kyrkofullmäktigeval

Att

jämn könsfördelning samt god åldersfördelning återfinns på alla
socialdemokratiska listor i kyrkovalet

Budskap och programarbete
Kompletteras när nationellt program är fastställt
Socialdemokraterna Norrbotten går till val på det budskap som partistyrelsen
fastställer.
Programarbete
Valprogram för Luleå stift
Ett gemensamt valprogram tas fram av Norrbottens partidistrikt och Västerbottens
partidistrikt.
Valprogrammet för Luleå stift bör vara klart och fastställt innan listorna till
stiftsfullmäktige fastställs och i god tid innan arbetarekommunernas program är
tagna. Program föreslås av distriktsstyrelsen den 29 januari 2021 och antas på
distriktsårskongressen
Valprogram för val till församlingar och pastorat
Partidistriktet uppmanar arbetarekommuner och s-föreningar att ta fram lokala
valprogram för respektive kyrkofullmäktigeval. I samband med det ser vi till att
kandidaterna till stift och kyrkomöte marknadsförs. Rekommendationen är att
program för kyrkovalet tas fram och fastställs före eller samtidigt som listor till valen
antas.
Målgrupper
1. Egna partimedlemmar
2. Boende i områden där vi hade hög andel socialdemokratiska röster i
riksdagsvalet 2018
3. LO-förbundens avdelningar med inriktning förtroendevalda
4. Första och andragångsväljare tillsammans med SSU. OBS att i kyrkovalet har
man rösträtt från 16 år.
Kandidater
Inför valet 2021 kommer vi därför att behöva många kandidater för att kunna fylla
indirekta val inom kyrkan samt att långa listor med mångfald är mobiliserande i
valen.
Av kandidaterna ska hälften vara kvinnor och hälften män. Minst 25% bör vara
under 35 år och hänsyn ska tas gällande etnisk bakgrund.

Nomineringarna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet ska vara partidistriktet tillhanda
senast den 15 december 2020. Listorna fastställs sedan på distriktsårskongressen 1011 april 2021. Då vi antar samma lista som Västerbotten så krävs ett idogt
förankringsarbete av valberedningarna i Norrbotten och Västerbotten.
Arbetarekommunerna bestämmer sin egen nomineringstid för listor till församlingar
och samfälligheter, samt fastställer listorna, om annat ej bestämt, på sina årsmöten i
februari-mars. Listor lämnas till partidistriktet i god tid före den 31 mars för att man
med rätt uppgifter kunna registreras före den 15 april.

Rekrytering av förtroendevalda till listorna
Under hösten 2020 koncentreras partiets krafter till att nominera förtroendevalda till
listor i församlingar, samfälligheter, stiftet och kyrkomötet. Då vi har en hög
medelålder bland våra förtroendevalda så har vi ett stort arbete framför oss att fylla
listorna. Detta planerar vi göra på tre sätt:
1. Våra förtroendevalda i stiftet rekryterar
Förtroendevalda i kyrkomötet och stiftsfullmäktige får personligen ansvaret
att nominera en person under 35 år och en person under 50 år till en
kyrkopolitisk lista.
2. Rekrytera partimedlemmar till kyrkopolitiken
De som i dag är aktiva i partiet rekryteras till kyrkopolitiska uppdrag. Det kan
handla om medlemmar som i dag har uppdrag i partiet eller kommunen.
Kunskap om ledarskap och styrning behövs i kyrkopolitiken. Det kan även
handla om de som tidigare haft uppdrag i partiet, men i dag inte är aktiva. De
kan erbjudas en väg tillbaka till ett aktivt partimedlemskap genom
kyrkopolitiken. De som i dag är aktiva medlemmar ska erbjudas att kandidera
i kyrkan.
Nomineringarna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet ska vara inne hos partidistriktet
senast 15 december. Listorna fastställs sedan på distriktsårskongressen den 10-11
april 2021.
Arbetarekommunerna bestämmer sin egen nomineringstid för listor till församlingar
och samfälligheter, samt fastställer listorna, om annat ej bestämt, på sina årsmöten i
februari-mars.

Utbildning
Inför kyrkovalet är det viktigt att ge de som ställer upp verktyg för att ta på sig
uppdrag och för att på ett bra sätt bedriva valrörelse.
Ansvaret för att utbilda/informera tänkbara kandidater till
församlingar/pastorat/stift har arbetarekommunerna, som också bedömer behovet
och rimliga utbildningsinsatser. Stöd och samordning av partidistrikten till insatser i
arbetarekommunerna gör tillsammans med valansvariga och
partidistriktsexpeditionen.
Partidistriktet åtar sig att utbilda de utsedda valledarna i respektive arbetarekommun.
Vi ser gärna att man håller ihop valledningen för de olika valen eller att både den som
är valledare för kyrkoval respektive allmänna val deltar i partidistriktets utbildningar.
Partidistriktet ansvarar för utbildningsinsatser till kandidater i stiftet inför
kyrkovalrörelsen.
Utbildningsinsatser inför kyrkovalrörelsen bör följas upp av fortsatta insatser när
valet är genomfört.
Metoder
Våra metoder i hur vi når våra målgrupper måste ständigt utvecklas. Väljarna måste
få information om kyrkovalet och varför det är viktigt att rösta. Vi socialdemokrater
behöver föra samtal där människor är. Det kan innebära dörrknackning, besök på
arbetsplatser, torgaktiviteter, telefonbearbetning och aktiviteter utanför kyrkliga
sammankomster samt på skolor. Då man får rösta från 16 år så finns det en enorm
potential i att vara på skolor detta val.
Respektive arbetarekommun behöver kartlägga i vilka områden och platser
utåtriktade aktiviteter ska ske för att få störst genomslag så lokalt som möjligt. De
områden som bör prioriteras är de områden där vi hade störst andel väljare i
riksdagsvalet 2018.
Organisation
Socialdemokraternas valorganisation för kyrkovalen
- Valledare – förste ombudsmannen ansvarar tillsammans med den övriga
distriktsexpeditionen för organisatoriska och praktiska uppgifter kring
valrörelsen.
- Valledning – förste ombudsman, VU
- Samarbetsorganisation – En avgörande del i arbetet med kyrkovalen är det
gemensamma arbetet mellan partidistriktet och arbetarekommunernas
kyrkopolitiska ansvariga.

-

SSU och LO involveras i valarbetet på det sätt som känns relevant och
effektivt

Utöver detta följer kyrkovalen normal organisation.
- VU
- Distriktsstyrelsen
Övergripande ansvarsfördelning
Partistyrelsen
- Registring av nomineringsgrupp och anmälan av ombud
- Program inför kyrkomötet
- Nationella valrörelsen, stöd till partidistrikt och arbetarekommuner
Partidistriktet
- Person som är företrädare för stiftet
- Rekrytering, anmälan och utbildning av kandidater för listor till stift och
kyrkomötet
- Registrering av kandidater till församlingar/pastorat
- Program för stift
- Valrörelsen för stiftet
- Stöd till arbetarekommunerna och lokala valrörelser i framtagande av material
och insatser i sociala medier
Arbetarekommunerna
- Kontaktperson för församling och pastorat
- Rekrytering, anmälan och utbildning av kandidater för listor till
församlingar/pastorat
- Valprogram för församlingar och pastorat
- Valrörelse och valaktiviteter
Tidsplan
Hösten 2020
- PS börjar arbetet med valplan
- DS fastställer valplan
- Ak fastställer sina valplaner
- Nationellt programarbete
- Regionalt programarbete (PD)
- Kandidatrekrytering
- Utbildning och introduktioner
- 15 december nomineringar till stift och kyrkomöte ska vara partidistriktet
tillhanda

Våren 2021
- Valberedningsarbete
- Förhandling med Västerbotten ang. kyrkomöteslistan samt
stiftsfullmäktigelistan
- Fastställande av listor inför kyrkovalen
- AK valplan och planering för valaktiviteter.
- Lokala valprogram (mars/april)
- PS tar fram valmaterial i form av standardbroschyr
- 9 mars är grupp och kandidatsystemet tillgängligt
- 15 mars – rekommendation till arbetarekommuner att senast fastställa sina
listor
- 31 mars – senast datum för arbetarekommuner att inkomma med sina listor
till partidistriktet.
- 15 april är sista dag för nomineringsgrupper att anmäla kandidater och
beställa valsedlar.
- April/maj Träffar med kandidater kring valprogram och valrörelsen.
- Maj/Juni Argumenttrimning och utbildning till kandidater (PS)
Sommar 2021
- Leverans av valsedlar
- Valupptakter
- Digitalt material tas fram för att mobilisera s-sympatisörer (PS)
Hösten 2021
- Valrörelse!
- Mobilisering
- Upptakter
- Lokala aktiviteter
- Media
- Sociala medier
Förtidsröstning
Valdag

1-19 september
19 september

§7. Studieplan 2020-2025
Studier är grundstenen för ett starkt och framtidsinriktat parti
Socialdemokraterna i Norrbotten är i dagsläget det fjärde största distriktet i Sverige
och har bra förutsättningar att växa och fortsätta att utvecklas. Studier är den absolut
viktigaste ingrediensen för att skapa förutsättningar för att både partiet som helhet

och den enskilda medlemmen har möjlighet att bidra till utveckling av organisationen
och den politik vi bedriver. Vi socialdemokrater är övertygade om att framtiden går
att påverka och att en bättre värld alltid är möjlig. Vi vet också att det enda som
någonsin har fungerat för att skapa bestående förändring är att en grupp människor
samlas och tillsammans bestämmer sig för att hitta en lösning. I den förändringen är
folkbildningen och studierna det viktigaste redskapet för att alla medlemmar ska ha
verktygen för att göra sin röst hörd. Studier och ett demokratiskt lärande är garanten
för att partiet och samhällets leds på ett demokratiskt sätt. Det är genom folkbildning
vi bygger upp kunskap och styrka för att medlemmarna ska kunna utforska vilken
roll och på vilket sätt dom vill bidra.
Vi ska bli bäst på studier i Norrbotten
Studieverksamheten skall vara garanten för att medlemmar har möjlighet att växa och
utvecklas genom sitt engagemang i partiet och därför har Socialdemokraterna i
Norrbotten som mål att bli det bästa partidistriktet på studier och folkbildning. För
att uppnå detta mål slår vi fast följande grundprinciper för studieverksamheten som
gäller för studier i arbetarekommunernas och distriktets regi:
1:
2:
3:
4:

Att erbjuda studier till alla nya medlemmar senast sex månader efter
inträde
Att kontinuerligt erbjuda medlemmar gamla som nya möjlighet till
vidareutveckling genom studier
Att medlemmar ska kunna deltaga i studieverksamheten utefter sina
egna förutsättningar
Att alla studier som erbjuds är relevanta för partiets verksamhet och
utgår från behoven

Arbetarekommunernas studieverksamhet
För att studier och folkbildning ska vara relevanta måste utbildningen utgå från de
lokala behoven och de lokala förutsättningarna. Antalet studiecirklar och
utbildningar måste öka och för att uppnå detta måste det finnas studieorganisatörer i
varje arbetarekommun. I dagsläget har endast fyra av fjorton arbetarekommuner
studieorganisatörer. I dag kör endast en av fjorton arbetarekommuner partiets
grundläggande medlemsutbildningar, detta måste öka.
5:
6:
7:

Att alla arbetarekommuner ska utse studieorganisatörer
Att alla arbetarekommuner ska ta fram en studieplan
Att minst fyra arbetarekommuner planerar och genomför
grundläggande medlemsutbildning

Distriktets studieverksamhet

Partidistriktets studieverksamhet ska ses som ett komplement till
arbetarekommunernas studier. För att garantera att alla medlemmar har möjlighet att
ta del av medlemsutbildningar är det trots att fler arbetarekommuner ska genomföra
dom grundläggande medlemsutbildningarna av yttersta vikt att distriktet de
kommande åren fortsätter att tillhandahålla medlemsutbildning del 1 och del 2.
8:
9:

Att distriktet varje år tillhandahåller två utbildningshelger där
medlemsutbildning del 1 och del 2 genomförs
Att distriktet varje år tillhandahåller en ledarskapsutbildning

Distriktets pedagogiska handledarlag
För att studieverksamheten och kvalitén på utbildningarna kontinuerligt ska utvecklas
krävs att handledarlaget och dom enskilda handledarna har möjlighet att utvecklas.
Rekrytering av nya handledare är avgörande för att verksamheten inte ska byggas på
enskilda personers engagemang.
10:
11:
12:
13:

Att minst två nya handledare rekryteras varje år
Att studieledaren tillsammans med distriktsexpeditionen tar fram
riktlinjer för handledarna och deras uppdrag
Att studieledaren och distriktsexpeditionen får i uppdrag att skapa en
bas av föreläsare som kan tas in eller användas av både distriktets och
arbetarekommunerna
Att minst två handledare varje år genomgår PS:s kanslis pedagogiska
handledarutbildning

Distriktets Studieutskott
Studieutskottets roll och uppdrag har genom åren varierat stort och det finns därför
behov för utskottet att få ett tydligt uppdrag. Utskottets ledamöter ska inom sig
fördela arbetarekommunerna och agera stöd till de lokala studieorganisatörerna.
Utskottet ska vara distriktets och studieledarens förlängda arm och öra för att genom
kontinuerlig kontakt stötta arbetarekommunerna i deras uppdrag och genomförande
av studieplanens mål.
14:
15:
16:

Att utskottet inom sig fördelar ut ansvaret för arbetarkommunerna och
respektive ledamot blir därav kontaktperson för ett antal
arbetarkommuner
Att utskottet varje år tillsammans med partidistriktets expedition och
studieledare anordnar en regional studiekonferens
Att utskottet tar initiativ till ett ökat samarbete med ABF

17:

Att utskottet varje år skapar en studiekatalog som tydligt beskriver vilka
utbildningar som finns och vem dom riktar sig till samt att
kontaktuppgifter till ABF andra intressenter lokalt finns beskrivet
Att ABF distriktet bereds plats att ingå i studieutskottet

18:

Förslag till beslut
Distriktsstyrelsen föreslår Höstmötet besluta:

Att

Höstmötet antar studieplanen och dess inriktning samt de
grundprinciper och insatsområden som planen pekar ut

§.8 Verksamhetsinriktning 2021
Framtidens folkrörelse

Socialdemokratins idé om ett solidariskt samhälle, där alla människor får möjlighet att
gemensamt utvecklas och ta sin del av ansvaret, återspeglas i synen på vår egen
organisation. Ska vi förändra samhället måste vi vara ett öppet parti där människors
engagemang växer och där vi tillsammans formar politiken för framtiden.
Vi har en styrka i att vi är många och har en mångfald av lokala kontaktytor och
nätverk. Det är en förutsättning för att fånga upp engagemang, öka kunskap och hitta
lösningar på de samhällsproblem som människor känner av i sin vardag. Men det
ställer stora krav på oss som politisk folkrörelse att fortsätta utveckla vår organisation
och anpassa våra arbetsmetoder för att engagera fler medlemmar och möjliggöra
många samtal runt om i vårt land.
Vi måste ständigt utvecklas för att vara en stark och aktiv folkrörelse. Vi ska därför
under de kommande åren öka takten och ta avgörande steg i arbetet med att utveckla
partiorganisationen. Våren 2019 tog partikongressen beslut om ett nytt
organisatoriskt reformprogram ”Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin!”
där verksamhetsidén bygger på att vi ska bli en folkrörelse som förändrar samhället
och där det politiska samtalet är grunden.
-

Under verksamhetsåret genomförs överläggningar med
arbetarekommunordföranden 4 ggr per år

Digitalisering i en snabbare värld
Socialdemokraterna har under de senaste åren implementerat nya verktyg för att dels
samla den interna kommunikationen men också infört verktyg för våra

samtalskampanjer. I en värld som går allt snabbare så är det viktigt att
arbetarekommunerna får goda förutsättningar för att lära sig och införa alla dessa
verktyg.
-

Under 2021 ska alla arbetarekommuner erbjudas utbildning kopplat till de
verktyg som vi använder oss av inom partiet.

Medlemsutveckling
Coronapandemin har varit utmanande för vårt parti. Grunden i vårt parti är samtalet
med väljarna och att samla våra medlemmar. Under året har vi tyvärr förlorat fler
medlemmar än vad som tillkommit. Den trenden kan vi ändra på genom att jobba
extra hårt på att aktivera befintliga och nya medlemmar. Vi vet att när frågan ställs så
blir ofta svaret ja men vi behöver bli bättre. När vi inte kan ses på sätt som vi är vana
så behöver vi fundera på hur vi kan göra i stället. En sådan sak är att ringa, ringa,
ringa. Ett nytt handslag för medlemsvärvning har antagits samt att metoderna för
välkomnande av nya medlemmar har uppdaterats. Ytterligare ett led i det arbetet är
att arbetarekommuner och partidistrikt numera ska utse medlemsansvariga som har
ett ansvar för att följa upp medlemsutvecklingen gentemot fastställda mål på AKnivå samt har ett strategiskt och operativt ansvar och arbetar med att vända
medlemsutvecklingen både när det gäller värvning av nya medlemmar och
avhopp/icke-betalande medlemmar.
-

Under 2021 ska minst tre gemensamma överläggningar ske med AKs
medlemsansvariga. Vid ett av dessa tillfällen ska även ordföranden för
arbetarekommunen bjudas in

Medlemsvärvning
Socialdemokraterna ska vara det parti som ska finnas i människors vardag och som är
mest lockande och relevant. Under 2021 ska vi gemensamt ta krafttag för att dels
värva nya medlemmar men även kontakta de medlemmar som är på väg att lämna
oss.
- Medlemmar som riskerar att falla ut ska återkommande kontaktas för
återvärvning.
- Under 2021 är målsättningen att vi ska värva 410 nya medlemmar.
Norrbottens län
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare

410
6
9
58
28

Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

15
12
27
39
98
13
78
10
7
10

Kommunikation
Socialdemokraterna i Norrbotten ska arbeta strukturerat med information och
kommunikation både internt och externt. Genom att jobba med en modell för
kommunikation som kan användas på olika sätt beroende på vad som ska
kommuniceras så säkerställer vi en professionell hantering av vårt budskap och vår
berättelse. Kommunikation är ett verktyg både när vi vill föra dialog eller bilda
opinion och när vi vill föra ut ett budskap eller kommunicera ett fattat beslut.
-

Under 2021 ska arbetet med att revidera befintlig kommunikationsplan
genomföras. Denna ska presenteras vid valkonferensen 2021.

Mål med kommunikation
För Socialdemokraterna i Norrbotten är kommunikation ett sätt att bygga förtroende
för vår politik, vår rörelse och våra företrädare. Framgången och vår gemensamma
vision för länet och politiken bygger på vår berättelse – om Norrbotten och
framtiden. För att kunna ge en tydlig bild av vår politik och göra våra företrädare
kända måste vi på alla nivåer fortsätta stärka kunskap och kompetens inom ny teknik,
mediehantering, information inom organisationen och kommunikation med
invånare/väljare.
Nätkampanj
Sociala medier är en stor del i vår politiska kommunikation. Utmaningen ligger i hur
vi når ut med våra budskap bortanför våra egna filterbubblor. För att vi ska bli bättre
och vassare på kommunikation på nätet och framförallt nätkampanj så behöver vi
lära oss hur vi gör. Därför föreslås att det under 2021 genomförs en utbildning kring
hur vi mobiliserar oss på nätet så att vi är väl rustade inför kommande valrörelser.

-

Partidistriktet ansvarar för att genomföra en utbildning kopplat till sociala
medier och nätkampanj.

Politikens innehåll
Socialdemokraterna måste alltid uppfattas som ett lyhört och nyfiket parti och
arbetarrörelsen har en lång och framgångsrik tradition av att anpassa sig efter tidens
krav. Vi behöver ägna tid åt politikutveckling för att vi ska kunna säkra utvecklingen
av partiet. Vi står inför stora utmaningar med minskade resurser men med ökade
krav från medborgarna, då är det viktigt att vi för en modern politik som kan vinna
väljarnas stöd i kommande val. Då vi befinner oss i opposition för första gången i
regionen så kommer det att ställa större krav på oss som parti för att intensifiera
politikutvecklingen kopplat till hälso- och sjukvård, regional tillväxt och kultur.

Tankesmedjan Norrsken
I samband med Socialdemokraterna Norrbottens hundraårsjubileum så instiftades en
Tankesmedja i syfte att lyfta idépolitiken. Pandemin har lett till att vi som parti har
utvecklat vår digitala kompetens något oerhört. I ett län som Norrbotten är den
tekniska utvecklingen och användandet av t.ex Zoom ovärderligt för att knyta
människor samman och skapa nya arenor för möten och dialog. Tankesmedjan
föreslås därför att genomföra kommande arrangemang via digitala plattformar för att
hela länet ska kunna delta digitalt.
-

Tankesmedjan Norrsken föreslås genomföra sina arrangemang via digitala
plattformar
Fyra arrangemang ska genomföras under 2021

Förslag till beslut
Distriktsstyrelsen föreslår Höstmötet besluta:

Att

anta verksamhetsinriktningen för 2021.

