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Lilian Lama nytt toppnamn för (S) i kyrkovalet 
När Socialdemokraterna i Sollentuna nyligen höll 
årsmöte så fastställdes Socialdemokraternas 
valsedel till kyrkofullmäktigevalet den 15 
september. Årsmötet valde dessutom 
toppnamnet Lilian Lama till vår kandidat till 
ordförandeposten i kyrkorådet. 
 
”Jag är stolt över förtroendet och taggad inför kyrkovalet. 
Jag kommer att göra allt för att (S) ska göra ett 
framgångsrikt kyrkoval.  Vi har ett bra manifest för en 
öppen folkkyrka med framtidstro. Jag vill ha en kyrka 
som är öppen för alla där de som inte är kyrko vana ska 
också känna sig välkomna till kyrkan. Svenska 
kyrkans arbetar för internationell solidaritet, social 
rättvisa och hållbar utveckling någonting jag brinner- och 
jobbar särskilt för”, säger Lilian Lama i en 
kommentar. 
 
Lilian Lama är ny i kyrkopolitiken, men har lång 
erfarenhet från kommunpolitiken. Hon är idag 
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och 
(S) gruppledare i handikapprådet. Hon är också 
ordförande för ”Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet” (f d Broderskap) i Stockholms län 
och ledamot i organisationens förbundsstyrelse. 
Lilian Lama bor i Häggvik, men är född i 
Bethlehem i Palestina. 

 
På valsedeln till kyrkofullmäktige följs sedan 
Lilian Lama av Roger Sjöberg, Margareta 
Henkel, Stig Nyman, Vivian Enochsson, Gunnar 
Ljungberg. Mette Hildingsson (ny), Hans Klaar 
(ny), Anita Gustavsson (ny), Gunnar Lamin, 
Gunilla Hultman (ny) och Ove Nilsson (ny).  
 
(S) har i dag sju ledamöter i kyrkofullmäktige. 
Målet är att öka och vinna minst ett åttonde 
mandat. 
 
Kontakta gärna: 
lilian.lama@politik.sollentuna.se  

  

”Hänt i församlingen” – notiser från kyrkopolitiken
Kyrkorådet beslutade vid sitt 
sammanträde i mars att de 
medel som under 2012 
avsatts, men inte använts för 
de två fokusområdena dop 
och ideellt arbete får 
användas för ändamålen 
under 2013. Totalt handlar 
det om 390 000 kr som nu 
ombudgeteras för fortsatt 
arbete med dessa områden. 

Arbetet med att rekrytera en 
ny kyrkoherde har 
formaliserats. En arbetsgrupp 
bestående av en representant 
för vardera av 
nomineringsgrupperna samt 
personalchefen har formerats. 
Gruppen leds av (S) avgående 
gruppledare  Gunnar Lamin.   
 

Den nuvarande kyrkoherden 
har Klockargården vid 
Sollentuna kyrka som 
tjänstebostad. Kyrkorådet ska 
under våren besluta om man 
även fortsättningsvis ska 
erbjuda en tjänstebostad till 
kommande kyrkoherdar. 
Kommunantikvarien är 
inbjuden till kyrkorådets 
nästa sammanträde för att ge 
kommun syn på användning 
av området runt 
Klockargården i framtiden.
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Vi värnar om en öppen folkkyrka och som är en aktiv aktör 
i samhället! – (S) har antagit ett nytt kyrkopolitiskt 
handlingsprogram
Den 15 september är det kyrkoval. 
Socialdemokraterna i Sollentuna antog därför på 
årsmötet nyligen ett nytt kyrkopolitiskt 
handlingsprogram. Programmet bär titeln ” ”En 
öppen och solidarisk folkkyrka i Sollentuna”. I 
programmet pekas riktningen ut för hur vi vill 
utveckla Sollentuna församlingens verksamhet. 
 
Socialdemokraterna i Sollentuna går då till val 
för att värna en öppen folkkyrka. En öppen 
folkkyrka som sätter medlemmarnas behov i 
centrum, som tar ställning för allas lika rätt och 
värde och som bidrar till gemenskap och 
utveckling. Vår folkkyrka att kyrkan är en aktiv 
aktör i arbetet med att bekämpa klassklyftorna i 
samhället. 
 
Svenska kyrkan ska arbeta för att förstärka sin 
identitet som kulturbärare och som en öppen 
folkkyrka för alla. Alla medlemmar - oavsett om 
man tillhör gruppen trogna gudstjänstbesökare 
eller den stora grupp som bara besöker kyrkan 
vid särskilda tillfällen - har samma värde i den 
folkkyrka vi vill verka för. Kyrkans information 
om dop, konfirmation och övriga tjänster ska 
vara tydlig och lätt tillgänglig. 
 

 
 
 

Några av de frågor vi driver är: 
 

 Behovet av begravningsmark ska 
långsiktigt tillgodoses, bl a genom att 
församlingen säkerställer mark för en ny 
framtida begravningsplats, t ex i 
Väsjöområdet. 

 Församlingsavgiften ska hållas så låg 
som möjligt.  

 De ekonomiska resurserna till diakonin 
ska förstärkas för att klara att möta de 
ökande behoven när allt fler 
Sollentunabor söker stöd.  

 Församlingen, ska genom utbildade 
frivilligarbetare(volontärer), erbjuda 
service i form av t ex läxhjälp, 
sommarläger för barn och pensionärer, 
frukost till hemlösa samt social 
verksamhet på kommunens 
äldreboenden.  

 Samfund, föreningar och andra 
demokratiska organisationer verksamma 
i Sollentuna ska få använda 
församlingens lokaler till en skälig avgift, 
så att dessa utnyttjas optimalt.  

 Heltidsanställning ska vara en rättighet 
och deltid en möjlighet för 
församlingens anställda. 

 Församlingen ska föregå med gott 
exempel genom samarbete och visad 
förståelse mellan kulturer och religioner, 
något som långsiktigt motverkar 
fördomar och rasism.  

 
Kontakta gärna: 
lilian.lama@politik.sollentuna.se  
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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