
Protokoll från Västerås stifts S-grupp den 12 november 2017 i Rättvik  

med bilagda minnesanteckningar från diskussioner. 

Närvarande 31 personer av 33 anmälda enligt adresslistorna. 

1. Lars hälsade alla välkomna. Maria sekreterare. 

2. Utdelad dagordning godkändes. 

3. Justerare: Jons Ingemar Larsson med ordförande justerar. 

4. Dagens ärenden på stiftsfullmäktige. Budget i balans med ett beräknat överskott på 1,8 

miljoner, trots befarat underskott i processen. Kom ett riktat bidrag för fastighetsfrågorna. 

Stiftskansliet invigs i maj (27 miljoner). Sparar hyrande av lokaler och pastoratet ville ha sina 

lokaler själva. Mycket främjandemedel.  

Inger föredrog dagordningen. Med särskild tonvikt på nyvaldas fullmäktigemöte den 5 

december i Fagersta och 11 juni 2018 i Västerås samt 11-12 november i Rättvik 2018. 

5. Valresultatet redovisades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Valsamverkan. S och c tillsammans blir 42 av 79 mandat, dvs mer än hälften tillsammans. 

Lars, Jörgen och Inger har ovetandes varandra frågat Karin Perers om vi ska fortsätta som 

förr och hon bekräftade det. Då får vi sex och dom tre. BA & Fisk kan ev ta ytterligare ett 

mandat men dom vet inte vem dom tar det från i så fall. Fisk och KD har delat mandat under 

perioden.  

Beslöt att vi gärna samverkar med centern. 

Beslöt att ge vår egen valberedning fria händer och förhandlingsutrymme inför sina 

överläggningar. 

7. Valberedning.  

Beslöt att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter från vardera Dalarna och Västmanland 

samt 1 från Örebro samt att varje distrikt representeras med varsin ersättare (dvs 2+2+1 

samt 1+1+1). 

Beslöt att ajournera oss för distriktsöverläggningar. 

I bokstavsordning enl valrapporter 

Socialdemokraterna 27 

BA 4 

Centern 15 

Fisk 2 

FK 2 

KD 2 

Mpisk 1 

Posk 14 

SD 6 

Visk 3 

Öka 3 

 
79 

 

I storleksordning 

Socialdemokraterna 27 

Centern 15 

Posk 14 

SD 6 

BA 4 

Visk 3 

Öka 3 

Fisk 2 

FK 2 

KD 2 

Mpisk 1 

 
79 

 



Beslöt att välja följande: 

Dalarna: Inger Wahlman & Jons Ingemar Larsson ordinarie, ersättare Ulla-Britt Emanuelsson 

Västmanland: Jörgen Eklund & Britt Sandström ordinarie, ersättare Görel Korkman. 

Örebro: Elin Sörman ordinarie, ersättare Renate Hermansson. 

Till sammankallande väljs Jörgen Eklund. 

8. Förslag till kandidater. Förste ombudsmännen har yttrat sig med förslag.  

Av de val som skall göras är det bland annat 14 till Stiftsstyrelsen, 7 till domkapitlet, och 7 till 

Egendomsnämnden. Stiftsstyrelsen väljer beredningsutskott (BU) med 6 förtroendevalda där 

vi haft 3 mandat (vi har som enda stift i landet inte haft biskopen som ordförande i BU). 

Vilka uppdrag jobbar de olika organen med och vilka platser finns till förfogande? De som 

lämnar stiftsstyrelsen är Lars Rydje och Karin Karlsson. 

Ombudsmännen har tänkt sig Inger Wahlman som stiftsstyrelsens förste vice ordförande. 

Kerstin Byström redogjorde för domkapitlets ärenden. Mycket tillsynsärenden, utredningar 

och tillståndsfrågor i församlingsverksamheten. Alla församlingsinstruktioner gås igenom och 

fastställs. Anger riktlinjerna för dem. Deltar i präst- och diakonexamen. Cirka 1 gång per 

månad. Görel ersättare. Vi har en ordinarie och en ersättare där.  

Egendomsnämnden har vi haft 3 ordinarie och 3 ersättare med c som ordförande.  

Örebro nominerar från Bergslagens kontrakt: till stiftsstyrelsen Maria som ordinarie, Elin som 

ersättare. Samt Antti som ordinarie i Egendomsnämnden. 

Beslöt att valberedningen mailar (via sekreteraren) uppgifter om alla nomineringar som skall 

göras med ett datum för nomineringsstopp till valberedningen som sedan lägger fram ett 

gemensamt förslag till nyvaldas fullmäktigemötes gruppträff den 5 dec. 

9. Förberedelser för gruppens interna arbete.  

Gruppstyrelsens arbetsuppgifter och dess fem ledamöter med tre ersättare redovisades 

(2+2+1 samt 1+1+1). Gruppens arbete finansieras av mandatstödet. Partidistrikten i Dalarna 

och Västmanland har också grupper.  Viktigt med bredd i sammansättningen. Kan också bli 

viktigare framöver med allt mer krympande ekonomier på alla håll. Årsmöte i mars bra, men 

kanske också ett i september för en ram om vad som är viktigt i budgetarbetet.  

Beslöt att ledamöterna till gruppstyrelsen nomineras till valberedningen för val 5 dec. 

10. Information till nyvalda. Adresslista och lite praktisk information redovisades vilken också 

kommer att skickas ut på e-post till alla för att även nå de som inte närvarar idag. 

11. Övriga frågor – inga frågor förelåg 

12. Avslutning. Lars Rydje avslutade sitt sista gruppmöte och tackade för alla goda år och god 

stämning, även om viljor varit olika emellanåt. Ett särskilt tack till de åtta nyvalda som anslöt 

till dagens gruppmöte som förberedelser för uppdrag som ledamot i stiftsfullmäktige 2018-

2021. 

 

 Justerat i originalet 171113 ________  Underskrivet i originalet 171113 ________  

 Lars Rydje, mötesordförande    Maria Lagerman, mötessekreterare 

 

 Justerat i originalet 171113  

 Jons Ingemar Larsson, justerare 



BILAGA  

Minnesanteckningar från diskussionerna. 

Dagordning punkt 4: Fullmäktiges ärenden. 

- Vad blev av utredningen om organisationen? Händer inget i budgeten med anledningen av 

den.  

- För främjande är ingen plats viktigare än Stiftsgården i Rättvik. En plantskola för barn och 

unga. 

- Arboga har hjälp av servicebyrån i Falun. Flera år i rad varit undermåligt underlag och dåliga 

presentationer i KR och KF. Inga stora fel men det resultat som förevisas är på en låg nivå. 

- Sundborn har servicebyrån sen pilottiden och har inte den erfarenheten alls. Gott operativt 

arbete och deltagande. Britas Lennart är den tjänsteman på stiftet som har ansvar. 

- Ulla: Jättenöjda med dem. 

- Mora har samma erfarenheter som Arboga och lämnat servicebyrån.  

- Åke Bråten: Valde Krylbo istället. Prisskillnaden 150 000-200 000 kr.  

- Djura: Är man inte nöjd finns alltid en chef och kanslichef att vända sig till. 

Dagordning punkt 6: Valsamverkan. 

- För valsamverkan behöver vi veta vilka de är så vi inte bjuder in till överläggningar där vi har 

helt olika uppfattning i frågor.  

- Lokalt annan erfarenhet av Öka än vad de profilerar på kyrkomötet.  

- Förra valberedningen tog en hiskelig tid då fullmäktige var ajournerat då någon försökte 

kuppa in sig i stiftsstyrelsen genom agerande under sammanträdet. 

- Smågrupperna är väldigt personbundet. 

- De som är valda för ÖKA är några verksamma i domkapitlet men valda i andra kontrakt. 

Viskarna är två skådespelare från Västerås. Alla dessa har väldigt lite erfarenhet av 

kyrkopolitiskt arbete. 

- Hör lokalt hur centern vill avskärma sig från samarbete i lokalpolitiken, kan det spilla över på 

samarbete i kyrkliga frågor? 

- Den centrala valberedningen för kyrkomötet har definitivt inga sådana signaler, tvärtom. 

Centern innehar ordförandeposten i kyrkomötet. 

 


