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Kyrkovalet får inte så mycket kärlek. Många tycker att det är otidsenligt med politiska partier i kyrkan. 
Men tycka vad man vill, valet finns och de som väljs är viktiga aktörer som är med och formar kyrkans 
verklighet. Därför satsar stiftssidan brett på årets val. 

Den 19 september är 
det kyrkoval. I 
stiftsfullmäktige i 
Linköping sitter tio 
olika nominerings
grupper. I serien 
”Stiftsvalet 2021” 
ställer vi fyra frågor 
till dem. Vi börjar med 
svaren från de minsta 
grupperna och går 
hela vägen till de 
största.

TEXT: MAX WAHLUND

Här är grupperna som slåss om 
mandaten i Linköpings stift
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Den grekiskortodoxe patriarken Bartholomeus I, kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria vid kyr
komötets öppnande i Uppsala 2019.  FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON 

Miljöpartister i Svenska kyrkan 1 
Fria liberaler i Svenska kyrkan 2 
Vänstern i Svenska Kyrkan 2
Frimodig kyrka 2
Kristdemokrater i Sv kyrkan 3
Borgerligt alternativ 5
Sverigedemokraterna 6
Centerpartiet 9
Socialdemokraterna 17
Partipolitiskt obundna i Sv kyrkan 18
Totalt: 65 mandat.

FAKTA

Mandatfördelning  
i stiftsfullmäktige

Fria liberaler  
i Svenska kyrkan (Fisk)

1 Varför ska man rösta på er 
nomineringsgrupp i stifts-

fullmäktigevalet i september?

Fisk är en partipolitiskt obunden 
nomineringsgrupp, som verkar 
utifrån liberala och frisinnade 
värderingar för att Svenska kyr-
kan skall fullgöra sitt uppdrag 
att sprida evangelium om Jesus 
Kristus.

Inför kyrkovalet har vi tagit 
fram ett handlingsprogram där 
vi i tolv punkter talar om vad vi 
vill arbeta för. Den första punk-
ten är arbete för en öppen och 
fördomsfri kyrka med öppenhet 
och tolerans på alla nivåer. Det 
är uttryck för det kristna kär-
leksbudskapet och det tål att be-
tonas.

Vår andra punkt i program-
met är mycket konkret. Vi vill att 
du själv ska kunna välja den för-
samling du vill tillhöra. I dag får 
du bara vara medlem i den för-
samling där du bor, detta vill vi 
ändra på. 

Att rösta på Fisk ska innebä-
ra att resurserna ska läggas där 
verksamheten bedrivs, det vill 
säga i församlingar/pastorat och 

stift. Svenska kyrkan ska förbli 
en kyrka, där den enskilde med-
lemmen har en tydlig möjlighet 
till påverkan på besluten. Vi mot-
sätter oss en sammanslagning av 
stift. 

Programmet i sin hel-
het finns på vår hemsida  
frialiberalerisvenskakyrkan.se

2  Vilken är den viktigaste frå-
gan för Linköpings stift de 

kommande fyra åren?

Den viktigaste uppgiften för stif-
tet är att vara ett stöd för de en-
skilda församlingarna/pastora-
ten och att vara en inspiratör i 
kyrkans viktiga utvecklingsar-
bete.

3 Vad är den största utma-
ning Svenska kyrkan gene-

rellt står inför, och vad vill ni 
göra åt den?

Den största utmaningen för 
Svenska kyrkan är att öka kun-
skapen om vad det är att vara 
troende och vad du får ta del 
av när du är medlem. Det finns 
ingen enkel lösning för detta, 
men grunden är att kyrkan och 
dess verksamhet ska uppfat-
tas som angelägen för medlem-
marna och för samhället. Egent-

ligen borde förutsättningarna 
för detta vara goda, eftersom 
Svenska kyrkan är en rikstäck-
ande och stor aktör i civilsam-
hället. Det kanske är för höga 
trösklar för att besöka söndags-
tjänsten. Därför är de kyrkli-
ga handlingarna viktiga och de 
måste kännas välkomnande, ef-
tersom många människor, som 
annars inte besöker kyrkan så 
ofta, kommer till dessa. Inte 
minst viktig är dopgudstjäns-
ten och samtalen inför den. Mu-
sikgudstjänsterna bidrar till att 
öka intresset för kyrkan. Slut-
ligen behöver kyrkan etablera 
goda kontakter med skolor och 
kyrkobyggnaderna vara öppna 
för besök och enskilda andakter. 
Kort sagt ska kyrkan möta män-
niskorna där de står och lära ut 
att vi tillsammans ska vara bära-
re av den kristna tron.

4 Vad gör ni för att föryngra 
och få in nya representanter?

Vi har aktivt strävat efter att få in 
även yngre kandidater på våra lis-
tor och det har vi till viss del lyck-
ats med. Det viktigaste är dock 
att de kandidater som ställer upp 
känner engagemang för sitt upp-
drag, oavsett fysisk ålder.

Miljöpartister  
i Svenska kyrkan

1 Varför ska man rösta på 
er nomineringsgrupp i 

stiftsfullmäktigevalet i sep-
tember?

Vi är en grön röst som driver 
på kyrkans hållbarhetsarbete. 
Solidaritet med världens alla 
människor, djur och natur och 
med  kommande generatio-
ner är den grund vi vilar på vid 
alla vägval. Vi ser religionsdi-
alog, jämställdhetsfrågor och 
rättvisefrågorna som centrala 
i stiftets arbete. Vi vill även se 
över hur stiftets skogar sköts. 
Skogen är viktig för planetens 
överlevnad och vi vill se ett 
hyggesfritt skogsbruk.

2  Vilken är den viktigaste 
frågan för Linköpings 

stift de kommande fyra 
åren?

Vi ser kyrkans diakonala ar-
bete som en stor tillgång i ett 
samhälle där den sociala ut-
sattheten ökar. En kyrka som 
inte ser sin medmänniska har 
inget existensberättigande. 

3 Vad är den största utma-
ning Svenska kyrkan ge-

nerellt står inför, och vad vill 
ni göra åt den?

I coronans spår är kyrkans roll 
i samhället allt viktigare. För-
troendet för Svenska kyrkan 
är hög. En motbild mot det är 
kyrkans tuffa ekonomiska läge. 

Kyrkan behöver därför ba-
lansera vidare mot en organi-
sation som inte vänder sig inåt 
utan blir en samarbetspartner 
med alla goda krafter som ver-
kar för ett samhälle i solidari-
tet med varandra. Vi vill arbeta 
för att Svenska kyrkan ska vara 
en mötesplats som flödar av liv 
och rörelse och som välkom-
nar alla in i värmen.

4 Vad gör ni för att föryng-
ra och få in nya represen-

tanter?

Vi är nu frikopplade från mo-
derpartiet och står för den 
gröna rösten i Svenska kyrkan 
och välkomnar därmed alla 
som värnar Guds skapelse. 

Vi lockar såväl miljöpartis-
ter som andra gröna som vill 
kämpa för en framtid i fred 
och en beboelig planet för 
kommande generationer.


