Socialdemokraternas program i valet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling
Lidingö församling - den goda mötesplatsen
Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka. En öppen folkkyrka riktar sig till
alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet.
Det finns lika många relationer till kyrkan och Lidingö församling som det finns medlemmar. Vissa
deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några deltar i eller tar del av kulturverksamheten och
andra delar livets stora händelser tillsammans vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. Oavsett
vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha
samma rätt till demokratiskt inflytande. Församlingen ska vara öppen för alla och inbjuda till
delaktighet och en varm gemenskap. Det är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.
Lidingö församling finns där i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje och skratt. I
tider av oro behövs ett hoppfullt budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta
de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp.
Lidingö församlings verksamhet ska planeras, följas upp och utvärderas utifrån det som står i
kyrkoordningen om församlingens uppgift och syfte: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma
till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och
skapelsen återupprättas.”
Här finns en utgångspunkt för Socialdemokraternas engagemang för rättvisa, jämlikhet, klimat- och
miljöfrågor. Vårt valprogram syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att församlingen ska
vara den goda mötesplatsen på Lidingö.
Vi Socialdemokrater vill främja församlingens utåtriktade arbete och roll i civilsamhället. För att
utveckla verksamheten i den riktningen vill vi stärka det omfattande ideella frivilligarbetet och värna
det engagemang för kyrkan som finns bland de förtroendevalda.
I den mångreligiösa kontext som Stockholms stift utgör och som Lidingö är en del av, är det viktigt
att Lidingö församling främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund.
Vi vill därför
• att församlingens gudstjänst- och musikliv vidareutvecklas och att barn, unga och vuxna inkluderas
som resurser vid utformandet av gudstjänsterna.
• att äldres behov av gudstjänster och personliga möten med församlingen fortsätter att värnas.
• att församlingen, för att nå ut med gudstjänster, andakter, konserter och information till fler,
fortsätter utveckla den digitala kommunikationen och inbjuder till gemenskap via sociala medier.
• att församlingens mötesplatser och verksamheter ska kunna ge kraft och inspiration. Alla som
söker sig till församlingen ska känna sig välkomna och värdefulla. Alla som på något sätt kommer i
kontakt med församlingen ska känna värme, gemenskap och respekt.

• att nya församlingsmedlemmar och konvertiter välkomnas i församlingens gemenskap
• att förutsättningar skapas för församlingsverksamhet i området Baggeby, Bodal, Högsätra, Larsberg
och Dalénum.
• att religionsdialogen mellan trossamfund ska främjas.
Lidingö församling - en god arbetsgivare
Vi vill att församlingen ska bli ett föredöme när det gäller anställdas rätt till kompetensutveckling och
god psykosocial arbetsmiljö.
Vi Socialdemokrater har sedan länge ett stort engagemang och driv i dessa frågor vilket gett positiva
resultat och vi kommer att fortsätta att ge tid och kraft åt arbetsmiljön. Lidingö församling har många
olika yrkeskategorier anställda, med olika inriktningar och kompetenser som ska samspela.
Vi vill att församlingen ska fortsätta utveckla ett ledarskap som förutsätter jämställdhet och de
anställdas delaktighet. Församlingens ledarskap och medarbetarskap ska präglas av förtroende och
öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet, samt ansvarstagande och
initiativtagande.
Vi vill därför
• att Lidingö församling ska stärka sin kompetens som arbetsgivare.
• att ledarskap och medarbetarskap ska präglas av förtroende och öppenhet, gemenskap och
samarbete, engagemang och meningsfullhet, samt ansvarstagande och initiativtagande.
• att det strategiska förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas.
En kyrka som tar kampen mot diskriminering
Även om många viktiga steg har tagits på vägen mot ett jämställt och icke-diskriminerande samhälle
och kyrka, finns det fortfarande utmaningar. Lidingö församling är en kraft som ska ta kampen mot
diskriminering i alla dess former, såväl inom den egna verksamheten som i samhället. Kyrkans
budskap är att vi alla är skapade till Guds avbild och att alla människor har lika värde och rätt, oavsett
bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg. Detta måste vara synligt i församlingens
arbete och liv.
Att förebygga, synliggöra och motarbeta diskriminering i alla sammanhang är helt nödvändigt,
eftersom vi idag ser mekanismer som får empatin att minska och den självklara medmänskligheten
att gå förlorad.
Vi vill därför
• att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska känna sig väl bemötta
och välkomna i Lidingö församling.
• att Lidingö församling i lokalsamhället alltid står upp mot diskriminering, rasism, religionsfobi och
religionsförtryck.

• att Lidingö församling utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna
förekomma i verksamheten
En kyrka med barn och unga i fokus
Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga
sätts i fokus. Deras kompetens, delaktighet och behov måste tas på allvar i kyrkans verksamhet.
För oss är det självklart att församlingen ska fortsätta erbjuda avgiftsfri
konfirmationsundervisning/läger. Barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från barnens och de ungas
önskemål, samt sociala och diakonala behov. Barn och unga ska i alla åldrar och oavsett bakgrund ges
utrymme och vara en självklar del av församlingens nutid, för att på så sätt kunna bli församlingens
framtid.
Vi vill satsa på verksamhet för familjer, till exempel läger och för barn i olika åldrar, samt
tonårsverksamhet och aktiviteter för unga vuxna. Vi vill även utveckla arbetet för att nå och möta
barn och unga där de finns.
Vi vill därför
• att Lidingö församlings barn- och ungdomsverksamhet ska vara en trygg och stimulerande plats,
avgiftsfri och tillgänglig för alla.
• att Lidingö församling ger fler ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik.
• satsa på ledarutbildning för unga och verka för att unga känner sig hemma i kyrkan och vill vara
aktiva medlemmar, intresserade av att bli förtroendevald eller medarbetare i Svenska kyrkan.
Kultur och kulturarv
Lidingö församling har ett stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda församlingens
kulturarv. Hit hör inte bara byggnader utan även konst och musik. Inom Lidingö församling har
kyrkomusiken en framträdande och mycket uppskattad roll. Vi vill värna och vårda vår öppna och
tillgängliga kyrkogård och säkerställa att kulturgravar bevaras för framtiden.
Vi vill därför
• ge goda förutsättningar för konsertverksamhet, musikevenemang, samt församlings- och körsång
för stora och små.
• att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas.
• arbeta för och utveckla skötseln av vår vackra kyrkogård samt verka för bra öppethållande av
församlingens kyrkor.

En klimatsmart kyrka
Vi socialdemokrater verkar för att Lidingö församling ska bedriva ett målinriktat hållbarhetsarbete
som syftar till att med stöd av Stockholms stift bli miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans
miljöledningssystem.
Församlingen ska bedriva en hållbar förvaltning av våra egna fastigheter och värna Lidingös natur och
allt det goda den ger. Församlingen ska därför verka för minskad miljöbelastning, effektiv
energianvändning och vid upphandling av tjänster tydliggöra vikten av miljöhänsyn och att säkerställa
att kollektivavtal finns och schysta villkor råder i hela entreprenadkedjan i samband med köp av varor
och tjänster. Solceller bör installeras, där så är möjligt.
Församlingslivet i hela sin bredd behöver ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar
resursanvändning. Församlingen bör utveckla samverkan med andra aktörer på Lidingö för att
tillgodose behov av lokaler för verksamhet som församlingen väljer att bedriva i egna byggnader.
Församlingens hållbarhetsarbete ska omfatta både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
Vi vill därför
• att Lidingö församling satsar på omställning för att bli en klimatsmart kyrka.
• att Lidingö församling tar en aktiv del i den lokala diskussionen beträffande Agenda 2030 och gör
sitt yttersta för att realisera målen i den egna verksamheten.
• att församlingens kyrkobyggnader, fastigheter och utemiljö, kyrkogård vårdas med hänsyn taget till
klimat, miljö och biologisk mångfald.
En socialt hållbar kyrka som en del av den världsvida kyrkan
Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Att finnas till och stå upp för
varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och vi
ser en tilltagande psykisk ohälsa. Socialdemokraterna verkar för en socialt hållbar kyrka, såväl på
Lidingö som i hela världen. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och
framtidstro. I detta har Lidingö församling en viktig uppgift att fylla.
Församlingen kan genom att stå upp för människovärdet utveckla sin roll i förhållande till välfärdens
uppdrag och ansvar. Genom att verka för upprättelse och rättvisa samt ett ökat engagemang inom
det diakonala arbetet är det möjligt att bidra till att ensamhet och utanförskap bryts.
Vi vill möjliggöra för att kvalitativa ideella insatser ska kunna utgöra komplement till vad
församlingens anställda utför i det diakonala och sociala arbetet. Församlingen ska med diakonala
insatser möta sociala och existentiella behov samt ha en god kontakt med kommunens socialtjänst,
andra samfund och organisationer på Lidingö.
Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig
åsidosättas. Kyrkan står upp för alla människors lika värde och rätt. Vi blir dagligen påminda om att
människor, bland annat till följd av krig, förtryck, klimatförändringar och pandemier, lider nöd.
Särskilt utsatta är barn.

Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett otroligt viktigt arbete för att försvara
människors rättigheter och värdighet runt om i världen. Det arbetet vill vi stärka. För att lyckas med
det behöver kunskapen om verksamheten, engagemanget och insamlingsresultaten öka. Vårt mål för
den årliga insamlingen till ACT motsvarar 1% av församlingens budget.
Vi vill därför
• att Lidingö församlings roll i det lokala välfärdsbygget stärks genom att samarbetet med offentlig
sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta människor i utsatta lägen
• att det diakonala arbetet stärks för att bryta människors ensamhet och isolering
• att församlingens internationella engagemang genom ACT Svenska kyrkan stärks och utvecklas

Socialdemokraternas program i valet 2021 till kyrkofullmäktige i Lidingö församling fastställdes vid
årsmötet den 28 mars 2021 för att gälla under mandatperioden 2022 – 2025.

