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SKARABORG

I år kyrkovalet – 
nästa år allmänna val

”Samhällsutveck-
lingen måste 
vara långsiktigt 
hållbar. Ekono-
misk-politiska 
beslut måste ta 
hänsyn till både 
ekologiska, eko-
nomiska och sociala aspekter för 
hållbarhet. Större hänsyn måste 
tas till naturens kretslopp, ekono-
min behöver bli mer cirkulär och 
fler verktyg måste utvecklas som 
uppmuntrar till återanvändning, 
återvinning och energiutvinning av 
restprodukter.”

Carina Ohlsson (S)
Riksdagsledamot
Skaraborg

”Samtidigt är ekonomin i ett känsligt skede 
och osäkerheten är fortsatt stor. Vi går stadigt 
åt rätt håll, men effekterna av pandemin 
märks fortfarande för många som söker 
jobb, som är permitterade och som driver fö-

retag. Än är det inte läge att luta sig tillbaka. 

Vi socialdemokrater fortsätter att prioritera en 
kraftfull grön återstart av ekonomin med fokus 
på fler i arbete, ökad trygghet och en starkare 
välfärd. Det ger tydliga resultat.”

Magdalena Andersson (S)
Finansminister

Det är nu mer än ett och ett halvt år sedan pandemin slog till. Hela världen har drabbats 
och Skaraborg är inget undantag. Vi har klarat utmaningarna så här långt genom att alla 

tagit ett stort ansvar. Det har varit en jobbig tid och ännu är inte allt som vanligt. Det finns 
anledning att vara uppmärksam på utvecklingen av smittläget även framåt, men när detta skrivs 
så lever förhoppningen att vi har det värsta bakom oss och att det steg för steg skall gå att leva 
utan restriktioner. För att uppnå detta är det viktigt att vi alla vaccinerar oss. 

Med stor tillit till varandra och ett starkt välfärdssamhälle i ryggen har vi hanterat den kris som 
en pandemi innebär. Det visar att det socialdemokratiska samhällsbygget är starkt och stabilt. 
Tillsammans löser vi gemensamma problem – det är den grundläggande socialdemokratiska 
tanken.  

Nu står vi inför kyrkovalet den 19 september. Vi socialdemokrater går till val på våra vär-
deringar om alla människors lika värde. En demokratisk kyrka styrd av demokratiska vär-

deringar är värd att kämpa för. Detta nummer av Skaraborgaren handlar därför till stor del om 
kyrkovalet.

Det är nu också ett år kvar till de allmänna valen i september 2022. Det kommer att bli ett av-
görande val för Sverige och Skaraborg. Valet kommer att handla om ifall vi skall bygga vidare på 
det socialdemokratiska välfärdssamhället eller om vi skall låta en regering ledd av moderaterna, 
med stöd av sverigedemokrater, nedmontera det som vi under generationer byggt upp tillsam-
mans. I kyrkovalet, såväl som i de allmänna valen, är det helt avgörande hur du röstar. 

Din röst gör faktiskt skillnad! 

Det är en mycket liten marginal i dagens riksdag och det ser mycket jämnt ut i de opinions-
undersökningar som publiceras. Marginalen mellan de politiska 

alternativen är liten, men resultatet av politiken som en so-
cialdemokratiskt ledd regering leder till, jämfört med en 
moderatledd regering är mycket stor. 

Vi socialdemokrater vill fortsätta att bygga det väl-
färdssamhälle som vi är så stolta över. Vi vill göra 
det med moderna metoder där omställningen till 
ett hållbart och fossilfritt samhälle ger möjlig-
het till nya industrisatsningar och utveckling 
av hela vårt näringsliv, vilket gör hela Sverige 
starkare.

”Under den soci-
aldemokratiskt 
ledda regeringen 
har den störs-
ta satsningen i 
modern tid gjorts 
på polisen. Polis-
utbildningen, som är 
grunden, har utökats och allt fler 
poliser anställts. Detta ska inte bara 
märkas i storstäderna utan också 
för oss som bor runt om i landet.”

Erik Ezelius (S)
Riksdagsledamot
Skaraborg

Patrik Björck
Distriktsordförande
Socialdemokraterna Skaraborg
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Kyrkovalet handlar i stor utsträckning om 
värderingar. Precis som i alla andra samman-
hang där Socialdemokraterna verkar så vill vi 
ha ett samhälle som behandlar alla på sam-
ma sätt oavsett kön, sexuell läggning eller var 
man kommer ifrån. 

Tyvärr utmanas nu våra värderingar, inte minst 
inom Svenska kyrkan där Sverigedemokraterna 
och Alternativ för Sverige mobiliserar. Vi soci-
aldemokrater tänker inte låta högerkonservativa 
och nationalistiska krafter använda kyrkan för 
att vrida klockan tillbaka, utan vill fortsätta bi-
dra till Svenska kyrkans roll som öppen folkkyr-
ka och samhällsröst för allas lika värde. 

I vårt nationella valmanifest inför kyrkova-
let lyfter vi bland mycket annat fram följande 
punkter.

Vi vill att Svenska kyrkan:
• ska vara jämställd och aktivt motverka dis-

kriminering.
• även fortsatt ska vara en plats för alla att vi-

gas, oavsett sexuell läggning.
• alltid ska stå upp mot rasism, religionsför-

tryck och kvinnoprästmotstånd.
• ska främja religionsdialogen med andra tros-

samfund.
• ska bli ett föredöme som arbetsgivare och 

ställa krav på kollektivavtal, även för underleve-
rantörer.

• tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar 
till omställningen.

• ska fortsätta vara demokratisk genom att de 
direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfull-
mäktige och kyrkomöte bevaras.

Fyra år går snabbt och nu är det redan dags 
för kyrkoval igen. 2017 gjorde Socialdemo-

kraterna ett succéval, samtidigt som valdelta-
gandet var det högsta sedan 1934. Faktum är 
att Socialdemokraternas ökning i antalet röster 
mellan valen 2013 och 2017 var större än det 
totala antalet röster Sverigedemokraterna fick. 
Att det gick så bra för oss då berodde till stor del 
på att de ideologiska skillnaderna mellan nomi-
neringsgrupperna i Svenska kyrkan fick stort 
utrymme i riksmedia. Ska vi göra ett liknande 
valresultat igen måste det även denna gång bli 
en valrörelse som handlar om värderingar. 

Jag som suttit i kyrkomötet de senaste åtta 
åren vet att det inom den öppna och demo-

kratiska kyrkan finns starka krafter som vill till-
baka till den tid då kyrkan var en konservativ 
bastion och om vi inte är vaksamma så kan det 
gå fort. Inga segrar är för evigt. Därför är kyr-
kovalet viktigt, inte bara för oss kyrkopolitiker 
utan för alla som delar de socialdemokratiska 
värderingarna.
På det lokala planet är de ideologiska motsätt-
ningarna inom kyrkopolitiken ofta mindre än 
vad de är nationellt. Men det innebär inte att 
valen till stift och församling är mindre viktiga. 

Församlingarna är den grundläggande enhe-
ten i Svenska kyrkan och det är där beslu-

ten tas om vilken verksamhet som ska bedrivas. 
Ofta finns det så kallade samlingslistor eller 
nomineringsgrupper som påstår sig vara opoli-
tiska. Hur ska du som väljare kunna veta vad 
de står för? 
I de allra flesta församlingar runt om i Skara-
borg ställer Socialdemokraterna upp i valen till 
kyrkofullmäktige. Med en röst på oss kan du 
vara säker på att få engagemang för Svenska 
kyrkans bästa utifrån våra välkända värderingar. 
19 september har du chansen att avgöra 
Svenska kyrkans framtid. 
Glöm inte att ta den!

Sebastian 
Ekeroth Clausson
Kyrkopolitisk ledare 
Socialdemokraterna 
i Skaraborg

Dags för kyrkoval 
– vad väljer vi 19 september?
Precis som när det är allmänna val vart fjär-
de år så handlar egentligen kyrkovalet om tre 
separata val, till kyrkofullmäktige, stiftsfull-
mäktige och kyrkomötet.

Församlingen är Svenska kyrkans viktigaste 
nivå. Det är här den diakonala verksamheten 
finns och gudstjänster firas. Ett pastorat är en 
sammanslagning av två eller fler församlingar. 

• Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är det högst beslutande or-

ganet i en församling eller pastorat och beslutar 
om bland annat budget och kyrkoavgift samt 
andra frågor av större vikt för församlingen. 
Kyrkofullmäktige väljer också ett kyrkoråd, som 
är församlingens styrelse.

• Stiftsfullmäktige 
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift, vars upp-

drag är att stödja och utöva tillsyn över försam-
lingarna. Stiftet behandlar också frågor om för-
samlingsindelning, kyrkoantikvarisk ersättning 
och mycket mer. I kyrkovalet väljer vi stiftsfull-
mäktige som i sin tur utser en stiftsstyrelse.

• Kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högst be-

slutande organ på nationell nivå och består av 
251 ledamöter som normalt sammanträder två 

gånger varje höst. Vid första sessionen arbetar 
kyrkomötet i utskott för att i andra sessionen 
kunna ta beslut om t.ex. budget, verksamhetens 
inriktning, ändringar i kyrkans regelverk eller 
om exempelvis en ny psalmbok ska tas fram. 

Kyrkomötet väljer också en kyrkostyrelse.

Vad går Socialdemokraterna till val på?

Slå vakt om vår
öppna folkkyrka
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Jag är medlem och 
vill påverka och ge-
mensamt utveckla 
kyrkans verksamhet. 
Vi tappar medlem-
mar och då är det 
viktigt med personligt engagemang. Information kring kyr-
kans verksamhet måste bli bättre. 
Att det ekumeniska samarbetet utvecklas. Att samarbetet 
med Hjo kommun utvecklas. Att utveckla och lägga medel 
till barn/ungdomsverksamheten. Att gemensamt utveckla 
Hjo kyrkofullmäktige. 
Jag vill bland annat ha fokus på jämställdhetsarbetet bland 
personalen. Arbeta för att motverka mobbning, diskrimi-
nering och trakasserier bland personalen. Översyn och ut-
veckling av kyrkans värdegrund. Att man i verksamheten 
integrerar värdegrunden i det dagliga arbetet.

Jag är intresserad av idrott, umgås med vänner och bekan-
ta samt politik, som blivit mitt stora intresse de senaste 
25 åren. 
Jag anser att Svenska kyrkan har en viktig roll i vårt sam-
hälle och jag vill att den utåtriktade verksamheten utökas 
så vi kan umgås mer socialt. 
Ser fram emot kyrkovalet i höst och att fler röstar i kyr-
kovalet.

Är en person som vill utveckla inflytande och påverkan.
Att samhället hålls ihop att alla funktioner bildar en helhet.
Allt ifrån kyrkan till allt annat. Inga skillnader mellan 
människor.

Allas lika värde, och att alla är värdefulla.

Jag tycker att Svenska kyrkan är en viktig del i det stora 
samhället där flera trosinriktningar finns och måste sam-
arbeta.
Hjo pastorat har en kulturskatt att förvalta, Vi har ett stort 
antal invånare som har sin trygghet i kyrkan.
Jag ser det som en självklarhet att alla kommunens invånare 
ska känna sig trygga i att vända sig till kyrkan i olika livskri-
ser och öden i sitt liv.
Barnen är vår framtid, ungdomsverksamheten är viktig. 

Jag tycker det är viktigt att vi värnar om Svenska kyrkan, 
kulturen och dess framtid. Där av mitt engagemang. 
Den viktigaste frågan är nog att visa att kyrkan är en viktig 
del av samhället. Att få tillbaka medlemmar i Svenska kyr-
kan. Arbetet med att hjälpa människor i livskriser sorg och 
glädje ska vara starkt förankrad i kyrkan. Detta budskap är 
viktigt att få fram. Samt att bevara de fina kyrkorna vi har 
i vårt pastorat.
Jag vill verka för att få fler medlemmar till kyrkan. Att stär-
ka framtiden för vår kyrka i en orolig värld. Svenska kyrkan 
i Hjo har en utvecklingspotential att bygga vidare på.

S-kandidater till kyrkofullmäktige
Pierre 
Robert 
Rydén
62 år 
Bor i Hjo 
Pensionär

Torkel
Rundqvist
49 år 
Bor i 
Korsberga 
Busschaufför

Lars-Göran
Svensson
62 år 
Född i Gate, 
bor i Hjo
Maskin-
operatör

Göran
Banck
66 år 
Bor i Hjo
F.d. lärare

Kjell-Arne
Green
70 år 
Bor i Hjo
Pensionär

I Hjo pastorat så ställer inte de politiska upp i kyrkova-
let. Däremot finns en rad partiaktiva kandidater på 
Kyrkliga Samlingslistan i Hjo pastorat. Bland annat en 
rad socialdemokrater.

När du röstar kan du på valsedeln markera vem du helst vill 
se som representant i kyrkofullmäktige. Här vid sidan ger 
s-kandidaterna en kort programdeklaration om vilka frågor 
de vill arbeta med om de blir invalda i kyrkofullmäktige i 
Hjo pastorat.

Socialdemokraterna som parti arbetar för att värna den 
öppna svenska folkkyrkan och att det demokratiska infly-
tande, via kyrkovalet, ska vara kvar. Som medlem i kyrkan 
ska du kunna vara med och påverka verksamhetens inrikt-
ning. Ta den chansen genom att rösta i valet!

Tre val ska göras
Glöm inte att du också kan rösta till stiftsfullmäktige och 

Kyrkomötet. Här är det andra nomineringsgrupper som ta-
git fram kandidater och deltar i valet. I båda dessa val kan 
du välja Socialdemokraternas valsedel. 

Även här är det viktigt att du tar ställning för vilken roll 
du anser att Svenska kyrkan ska ha i samhället. En öppen 
folkkyrka med ett brett samhällsengagemang och som vär-
nar om alla människors lika värde är socialdemokraternas 
ledstjärna.

Valsedlana hittar du i vallokalen.
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Jag är intresserad av idrott, umgås med vänner och bekan-
ta samt politik, som blivit mitt stora intresse de senaste 
25 åren. 
Jag anser att Svenska kyrkan har en viktig roll i vårt sam-
hälle och jag vill att den utåtriktade verksamheten utökas 
så vi kan umgås mer socialt. 
Ser fram emot kyrkovalet i höst och att fler röstar i kyr-
kovalet.

Kyrkan och kyrkligt arbete har alltid legat mig varmt om 
hjärtat. Jag deltog tidigt i kyrklig barn-ungdomsverksam-
het och nu för tiden jobbar jag som kyrkvärd och alphale-
dare.  
Det jag vill kämpa för är att alla ska känna sig välkomna 
till kyrkan. 
• En kyrka som ska vara till för alla. 
• Barn - och ungdomsverksamheten är viktig. 

• Det är de unga som är morgondagens kyrka.

Jag tycker det är viktigt att vi värnar om Svenska kyrkan, 
kulturen och dess framtid. Där av mitt engagemang. 
Den viktigaste frågan är nog att visa att kyrkan är en viktig 
del av samhället. Att få tillbaka medlemmar i Svenska kyr-
kan. Arbetet med att hjälpa människor i livskriser sorg och 
glädje ska vara starkt förankrad i kyrkan. Detta budskap är 
viktigt att få fram. Samt att bevara de fina kyrkorna vi har 
i vårt pastorat.
Jag vill verka för att få fler medlemmar till kyrkan. Att stär-
ka framtiden för vår kyrka i en orolig värld. Svenska kyrkan 
i Hjo har en utvecklingspotential att bygga vidare på.

Jag är medlem i Svenska kyrkan och vill gärna vara med 
och påverka
Inför framtiden är det viktigt att behålla den fina verksam-
het som Svenska kyrkan i Hjo bedriver.
Att hitta nya sätt att delta i samhället för Svenska kyrkan för 
att öka tillhörighetskänslan för alla våra medlemmar. Att 
visa människor att det är viktigt att vara med i kyrkan, den 
finns där nr vi som mest behöver den.

Satsa på barn 
och unga i Hjo
Socialdemokraterna i Hjo vill att alla barn och unga ska känna 

att utbildning är en väg in i framtiden. Vilket är viktigt för 
att unga ska få en delaktighetskänsla i samhället.
Utbildning ska inte vara svårt utan ska kännas som en utmaning 
som alla ska ha möjlighet att införskaffa. Våra pedagoger ska vara 
lyhörda för varje elevs styrkor och möjlighet att nå målen för 
varje kurs och vid färdig grundskola ska möjligheten att söka 
vidare till gymnasial utbildning vara öppen för varje elev i Hjo.

När den väl sitter på plats kan varje ungdom forma sitt eget 
liv. Ett eget liv med drömmar som föds under sin uppväxt. 

För att ge dessa drömmar näring behöver våra barn ha en upp-
växt som är trygg och omsorgsfull. Där miljön i skolan har en 
mångfald och många sinnesintryck som ger näring för framti-
den. Skolsalar som är stimulerande för inlärning, rastutrymmen 
som stimulerar till tankar om hur våra äpplen och bär kommer 
till varuhusens diskar och även till fysiska övningar som bollspel 
mm. 
Där familjen har den trygghet att barnen kan utvecklas till har-
moniska ungdomar. När kunskap ska läras in behöver vi ha en 
skola som ger möjlighet att i en lugn miljö kunna få den kun-
skap på flera nivåer. 

Kunskap är inte bara det som kan redovisas i skrivna prov 
utan även i den social kompetens som skolan och hemmet 

kan förmedla till våra unga. Kyrkan har ett stort ansvar och ett 
engagemang att som en fristående aktör stödja och hjälpa ung-
domar. Det gäller de som har behov av en trygg miljö att undgås 
med andra ungdomar i blandade åldrar och även till djupa sam-
tal när livet känns tungt och svårt både i skolan och i hemmet. 
Barn som ges möjlighet att prova sina erfarenheter i ett soci-
alt sammanhang stärks och vågar dela med sig av sin kunskap 
till sina klasskamrater som på det viset lyfter upp hela gruppens 
kunskap.

För att nå denna möjliga skola så behöver våra pedagoger fler 
vuxna i skolan som stöttar våra unga i den svåra delen i livet. 

Barnen ska med hunger få de redskap som behövs för ett under-
bart liv.
Man ska ha kunna en bit upp 
i livet ha möjlighet att ta nya 
tag och förkovra sig i en ny 
riktning i arbetslivet, då krävs 
det en fungerande Vuxensko-
la.

Lars-Göran 
Svensson (S)
Vice ordf. Barn och 
utbildning, Hjo kommun

S-kandidater till kyrkofullmäktige
Carina
Fogelström
62 år 
Bor i Hjo
Vårdbiträde

Marie
Lindberg
59 år 
Bor i Hjo
Stöd-
pedagog
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Magnus Carlestav
Habo

Eva Ingebäck 
Lidköping

Ingrid Hjärtqvist 
Skövde

Göran Helmersson 
Falköping

Ingvor Arnoldsson 
Falköping

Laila Skantz 
Skara

Nils Farken 
Mariestad

Göran Kjörk 
Lidköping

Petra Sahlström 
Vara

Marcus Andersson 
Skövde

Socialdemokraternas toppkandidater till stiftsfullmäktige i Skara stift

Stiftsfullmäktige i Skara stift 
består av 71 ledamöter. Efter ett 
starkt val 2017 sitter 19 socialde-
mokrater i fullmäktige, varav 10 
är invalda i Skaraborg och övriga 
kommer från de västra och södra 
delarna av stiftet. 

I samband med att den nuvaran-
de mandatperioden tar slut efter 
kyrkovalet så väljer rutinerade 
S-profiler som Gerd Larsson, idag 
ordförande i stiftsfullmäktige, och 
Bengt A. Gustavsson, andre vice 
ordförande i stiftsstyrelsen, att ta 
ett steg tillbaka. 

Marcus ny i topp
Därmed finns det en del nya 

namn i toppen av valsedeln till 
stiftsfullmäktige. Allra längst upp 
hittar vi Marcus Andersson från 
Skövde.

- Vi har samlat kandidaterna vid 
ett par tillfällen och jag måste säga 
att det känns väldigt spännande. 

Det är en grupp som har ett stort 
engagemang för kyrkan och som 
verkligen vill veta vad som för-
väntas av dem om de blir invalda. 
Samtidigt finns det mycket kun-
skap och erfarenhet i gruppen, 
som de nya kan lära sig av. En bra 
mix för att bygga ett starkt lag för 
framtiden, säger Sebastian Ekeroth 
Clausson, kyrkopolitiskt ansvarig i 
partidistriktet.

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige sammanträder i 

regel två gånger per år och beslutar 
om budget, årsredovisning och an-
dra frågor av större vikt för stiftet. 

Ett av stiftsfullmäktiges första, 
och viktigaste beslut, är att välja 
en ny stiftsstyrelse. Styrelsen, där 
biskopen är ordförande, ska främ-
ja församlingslivet i stiftet och be-
handla ärenden som exempelvis 
rör pastoratsindelningar och olika 
typer av bidrag till församlingarna. 

Fullmäktige väljer också ett antal 

av domkapitlets ledamöter. Dom-
kapitlet har till uppgift att ge be-
hörighet till präster och diakoner 

samt att tillsammans med biskopen 
utöva tillsyn över församlingarna.

Marcus toppar stiftslistan

Skara stift är ett av totalt 13 stift inom Svenska kyrkan. Det är Sveriges äldsta 
stift, grundat under Olof Skötkonung på 1000-talet. Domkyrkan i Skara är 
en av Sveriges största kyrkor. Marcus Andersson, infälld, toppar s-listan till 
stiftsfullmäktige.
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Kyrkomötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ och be-
står av 251 ledamöter. Den se-
naste mandatperioden har Soci-
aldemokraterna i Skaraborg varit 
representerat av två ledamöter i 
kyrkomötet. 

Förutom Sebastian Ekeroth Claus-
son, som snart gjort sin andra 
mandatperiod, blev Lina Dahm 
från Tibro invald vid senaste kyr-
kovalet 2017. Både Sebastian och 
Lina hoppas nu få väljarnas förtro-
ende för ytterligare fyra år.

Berätta om dig själv Lina!
– Jag är 42 år och bor i Tibro 

med min sambo. Jag arbetar som 
förvaltningsassistent i Svenska kyr-
kan. Tidigare har jag varit ledamot 
i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, 
men med anledning av mitt jobb 
har jag valt att inte engagera mig 
i den lokala kyrkopolitiken läng-
re. Däremot är jag glad över att 
ha möjlighet att sitta med i kyrko-
mötet och på så sätt vara med och 
peka ut Svenska kyrkans riktning.

Vad är det bästa med att sitta i 
kyrkomötet?

– För mig är det är mycket sti-
mulerande och roligt uppdrag, där 
man får möjlighet att prata ideolo-
gi och värdegrund på riktigt. Sam-
tidigt är det ett ansvarsfullt upp-
drag. Det är viktigt att vi fortsätter 
värna öppenhet och demokrati, 
där alla medlemmars röster är lika 
mycket värda. 

– Det är skrämmande att det 
finns krafter som vill att vi som kyr-
ka ska göra skillnad på människor, 
exempelvis genom att inte viga 
samkönade par eller att utesluta 
icke-kristna från det diakonala ar-
betet. 

Varför ska man rösta på Social-
demokraterna i valet till kyrko-
mötet?

– En öppen folkkyrka – det säger 
egentligen det mesta. Kyrkan ska 
vara en plats för alla, oavsett om 
man är van kyrkobesökare, går i 
gudstjänst mer sällan eller inte alls. 
Ingen som vill vara en del av den 
kyrkliga gemenskapen ska avvisas. 

Är det några särskilda sakfrågor 
som du vill driva?

– HBTQ-frågan viktig för mig. 
Ytterst handlar det om att all kär-
lek är värdefull och att vi som kyr-
ka måste bejaka varje människa 
som hen är. Alla par som vill vigas 
ska välkomnas, alla ungdomar som 
funderar över sin identitet ska få 
höra att de är älskade precis som 
de är. 

– En annan viktig fråga är att i 
möjligaste mån göra verksamheten 
kostnadsfri för alla som vill delta. 
Särskilt viktigt är detta inom barn-
verksamheten, där inget barn får 
stängas ute p.g.a. att familjen lever 
i en utsatt situation. Det ska vara 
gratis att vara med i verksamheten 
och det får inte finnas förvänt-
ningar om att man ska ha med sig 
fickpengar eller matsäck när man 

deltar i en aktivitet eller åker på ut-
flykt i kyrkans regi.

Den senaste tiden har Svenska 
kyrkan ibland kritiserats för att 
ta ställning i samhällsfrågor, vad 
säger du om det?

– Det är viktigt för mig att kyr-
kan vågar ta ställning. Man hör 
ibland att kyrkan inte ska vara po-

litisk, men så fort vi börjar prata 
om värdegrund och människosyn 
så pratar vi politik. 

– Det är ett politiskt ställnings-
tagande att envist peka på varje 
människas lika värde, att ta ställ-
ning för de mest utsatta och att 
urskillningslöst bjuda in alla till 
gemenskap. 

Lina Dahm hoppas på förnyat 
förtroende till Kyrkomötet

Lina Dahm, Tibro, är tillsammans med Sebastian Ekeroth Cualsson, Ma-
riestad, Skaraborgs kandidater till Kyrkomötet. De har båda varit ledamöter 
även under den gångna mandatperioden.

”...så fort vi börjar prata om 
värdegrund och människosyn 

så pratar vi politik.”

Sebastian Ekeroth Clausson, Marie-
stad, sitter också i Kyrkomötet.
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Vi har en lång gedigen bana inom 
IF Metall i vår kommun.  Alla 
som är fackligt anslutna vet hur 
viktigt det är för arbetarrörelsen 
att kunna få gehör hos våra po-
litiker som har ett hjärta för de 
som håller Sverige igång och väx-
ande istället för de som endast 
vill ha så stor kapitalvinst ur oss 
arbetare. Det är en möjlighet att 
få genom arbetarrelaterade frå-
gor genom riksdagen.

Vi i Hjo för ett nära samarbete med 
kommunerna i vår närhet. Hjo, 
Tibro och Karlsborgs  LO-Fack 
består av fem engagerade personer 
som härrör från de fyra fackförbun-
den: Kommunal, GS,     IF Metall 
och Byggnads. 

Vi som representerar dessa för-
bund har en stor oro inför vad som 
kan ske vid ett maktskifte i landet. 

Värna skyddsombuden!
Vi ser en tuff framtid för oss som 

kämpar med arbetsmiljö på fa-
briksgolven.  Vår arbetsmiljö är nå-
got vi går och utsätter oss för varje 
arbetsdag och där måste facken få 
ha sina skyddsombud och arbets-
platsombud som för de anställdas 
talan vid problem med miljön. 

Vem ser till att vi har arbetsgivare 
som följer de avtal som är ingångna 
mellan arbetsmarknadens parter? 
Jo, då måste arbetarna ha en sam-
manslutning som ger möjlighet att 
förändra. 

Ge trygghet
När arbetare som jobbar och 

kämpar till exempel i industrier 
och inom vård och omsorg slits ut 

kan vi behöva stöd under en tid. Vi 
ska inte behöva gå från jobb med 
en inkomst ut i ovisheten som en 
arbetslöshet ger. 

Vi måste ha sociala försäkring-
ar som ger trygghet vid sjukdom. 
Man ska kunna vara sjuk utan att 
man ses som en smitare. Man har 
en försäkring som ska falla ut och 
ge en riktig trygghet för hela famil-
jen.

Kyrkan viktig
Kyrkan kan hjälpa till vid kriser i 

en familj som det hänt oöverskåd-
liga händelser i livet. Kyrkans olika 
funktioner och personal är van vid 
att hjälpa personer som tappat fot-
fästet i tillvaron och kan lotsa dessa 
människor tillbaka till ett värdigt 
liv. 

Kyrkan har en stor och fin verk-
samhet som riktar sig till våra unga. 
Med alla välutbildade vuxna som 
arbetar inom kyrkan har stor män-
niskokännedom och kan hantera 
både unga och gamla som upplever 
kriser i livet.

Olika synsätt
När man ser i backspegeln kan 

man konstatera att historiens eko-
nomiska kris 2008-2009 som ut-
spelades under en borgligt styre vid 
makten lades stora reformer till att 
göra sig av med arbetare. 

Medans nu med en arbetarreger-
ing så stöttas företagen så att arbe-
tare ska kunna behålla sina jobb 
och företagen ska kunna fortsätta 
verka när marknaden kommer 
igång igen.

Början på slutet
Hjo och Sverige genomlider en 

pandemi som vi inte ser slutet 
på ännu. Möjligen som att citera 
Winston Churchill ”Detta är inte 
slutet. Det är början på slutet”. 

Vi hoppas att vi trots detta ska 
kunna ses vid utåtriktade verksam-
heter som vi ska genomföra inför 
valet i år och nästa års riksdagsval.

Anders ”Pingis” Karlsson 
Ordförande 
LO-Facken HjoTiBorg.

Kenny Johansson 
Facklig-politisk ansvarig 
i Hjo Arbetarekommun

Facklig-politisk samverkanFacklig-politisk samverkan
viktig för landets arbetareviktig för landets arbetare

Anders ”Pingis” Karlsson och Kenny Johansson ser vikten av en regering som ser till arbetarnas bästa.


