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Vi börjar gå in på upploppet mot valet. Sedan jag fick rösträtt har jag inte varit särskilt konsekvent – de 
flesta nomineringsgrupper har fått en röst vid något tillfälle. Och i stiftsvalet kan det vara extra svårt 
att välja. Men gruppernas svar här på stiftssidan kan kanske vara till hjälp för den som är osäker.

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 började 
med svaren från de 
minsta grupperna och 
går hela vägen till de 
största.

TEXT: MAX WAHLUND

Borgerligt alternativ: Utmaning 
att upprätthålla medlemsantal

STIFTSVALET 2021, DEL 3:

Stiftsfullmäktiges möte hösten 2020 hölls på Konsert och kongress i Linköping med en begränsad 
mängd fysiskt närvarande (i våras var mötet helt digitalt). Stiftsfullmäktige har förstås haft coronarela
terade frågor högt på dagordningen under de gångna 1,5 åren.  FOTO: MAX WAHLUND

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

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 

1 Varför ska man rösta på er nomine-
ringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i 

september?

Kristdemokrater i Svenska kyrkan går till 
val på tre huvudfrågor: Vi vill se en levan-
de kyrka för hela familjen, som verkar för 
Kristi kyrkas enhet och som står upp för 
alla människors unika, lika och okränk-
bara värde.

Vi vill arbeta för en livskraftig kyrka 
nära människorna. En kyrka som erbju-
der gemenskap, värme och ett andligt 
kraftcentrum. Församlingslivets gemen-
skap är därför något vi prioriterar myck-
et högt. Strävan bör vara att Svenska kyr-
kan skall fungera som ett sammanhål-
lande kitt och en gemenskapsfrämjande 
kraft i samhället.

2  Vilken är den viktigaste frågan för 
Linköpings stift de kommande fyra 

åren?

För oss i KR är diakonin och institutions-
själavården på sjukhus, fängelser och 
militära anläggningar viktiga hörnstenar 
i stiftets arbete tillsammans med försam-
lingarna. På dessa områden ska vi inte 
dra ned på verksamheten!

Körsången och kyrkomusiken är en 
växtplats i församlingen som vi vill stöd-
ja på olika sätt. Sången och musiken är 
viktig för kyrkan och ökar gemenskapen 
mellan människor. 

Linköpings stift ska sträva efter en 
ekonomi i balans. I det arbetet är det vik-

tigt att det fattas långsiktigt hållbara be-
slut där kyrkans grunduppdrag får vara i 
fokus, både vad gäller beslut om fastighe-
ter och verksamheter.

3 Vad är den största utmaning  
Svenska kyrkan generellt står inför, 

och vad vill ni göra åt den?

En stor utmaning för Svenska kyrkan är 
tilliten till det givna uppdraget, som åter-
finns i missionsbefallningen. I en värld 
med snabba klick och ytliga bekräftel-
ser, krympande medlemsantal och i viss 
mån minskad efterfrågan, behöver kyr-
kan ställa sig frågan – vad ska vi göra och 
vad ska vi vara? 

Förändring och förnyelse är livsviktigt 
för en kyrka som vill möta människor där 
de befinner sig. Men förändrings- och 
förnyelsearbete måste få ta tid. Anpass-
ning till rådande värderingar och atti-
tyder i samhället får aldrig bli ett själv-
ändamål. Vår nomineringsgrupp tänker 
fortsätta arbeta för att Svenska kyrkan 
är en öppen plats där alla kan få vara – 
oavsett tro och situation - samtidigt som 
kyrkan behöver tro på sitt eget fräls-
ningsbudskap.

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

Vi har flera nya kandidater på våra val-
sedlar och även om inte alla är ungdoms-
kadidater så tror vi att mycket är vunnet 
med fler aktiva förtroendevalda bland 
förvärvsarbetande. Ett steg på vägen mot 
fler ungdomar på valsedlarna.

Borgerligt alternativ

1 Varför ska man rösta på er nomine-
ringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i 

september?

Borgerligt alternativ är en nominerings-
grupp med en kristen och allmänborger-
lig värdegrund som inte har någon kopp-
ling till något politiskt parti. Borgerligt 
alternativ verkar för en bred folkkyrka 
med aktiva församlingar som grund för 
kyrkans grunduppgifter gudstjänst, un-
dervisning, diakoni och mission. Vi vill 
motverka ökad byråkrati och tenden-
sen att koncentrera makt och resurser 
till Svenska kyrkans nationella nivå. Till-
sammans kan vi genom ett kyrkligt arbe-
te skapa livskvalitet och framtidstro för 
nuvarande och nya medlemmar.

2  Vilken är den viktigaste frågan för Lin-
köpings stift de kommande fyra åren?

Stiftets viktigaste fråga är att vara en aktiv 
del i det samhälle som växer fram utifrån 
pandemins konsekvenser och utveck-
lingsmöjligheter. Borgerligt alternativ 
vill verka för att stiftet ska ha en god be-
redskap för att medverka i att starta upp 
samhället, att återskapa mötesplatser för 
gemenskap, att möta nya utmaningar, att 
skapa framtidstro samt ge församlingar 
och pastorat stort stöd i deras arbete.

3 Vad är den största utmaning Svens-
ka kyrkan generellt står inför, och 

vad vill ni göra åt den?

Kyrkans stora utmaning de kommande 

fyra åren är att alla hittar tillbaka till våra 
kyrkorum och den kristna gemenskapen. 
Att vi tillsammans aktivt arbetar med att 
upprätthålla en hög medlemsnivå. Bor-
gerligt alternativ vill ha en god ekono-
misk hushållning och ett gediget klimat- 
och hållbarhetsarbete för att kunna vara 
det stöd vi vill vara i olika livssituationer 
för dem som sätter sin tro till kyrkan i 
framtiden. Borgerligt alternativ vill åter-
upprätta och förstärka dopets betydelse. 
Detta är särskilt viktigt då många barn 
inte har kunnat döpas under pandemin. 
Genom dopet blir de medlemmar i kyr-
kan och de unga är kyrkans framtid.

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

Borgerligt alternativ vill värna om frivil-
ligarbete, synas i det digitala mediabruset 
och i samhället i större utsträckning. Vi vill 
berätta om allt det goda arbete kyrkan gör 
genom själavård, diakoni och hjälpverk-
samhet ute i världen genom Act Svenska 
kyrkan. Borgerligt alternativ värnar om 
kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. 
Musiken som en viktig del i den kristna 
gemenskapen ger utrymme för såväl barn 
som ungdom. Konfirmationen ger en unik 
möjlighet att nå våra ungdomar i en viktig 
tid med viktiga existentiella frågor. Där-
för vill vi att kyrkans unga ska vara med 
i olika beslutsformer, ha synpunkter och 
aktivt kunna medverka i utvecklingen av 
kyrkans uppgift och arbete.

●● Mer information finns på  
www.borgerligtalternativ.nu


