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Inte många veckor kvar till valet nu, och vi har kommit fram till de största grupperna: Posk och Social
demokraterna. De två är inte bara störst i stiftsfullmäktige utan även i kyrkomötet. Med dagens  
presentation har vi kommit i mål – allt som återstår är att bestämma sig och att gå och rösta!

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

Snart dags att avgöra vilka som 
får makten i stiftsfullmäktige

STIFTSVALET 2021, DEL 5:

På kyrkomötet i Uppsala syns flaggor med de olika stiftens heraldiska vapen. Längst vänster finns Linkö
pings stifts vapen – herdestaven och de två nycklarna som står för Petrus makt att binda och lösa.
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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

Partipolitiskt obundna  
i Svenska kyrkan

1 Varför ska man rösta på er 
nomineringsgrupp i stifts-

fullmäktigevalet i september?

För att vi verkar för ett engage
mang i Svenska kyrkan ut ifrån 
evangeliet som grund med Kris
tus i centrum och inte ut ifrån 
partipolitisk ideologi.

Vi är en rikstäckande organi
sation som finns såväl i försam
ling/pastorat som i stift och på 
nationell nivå. Vi vill se en kyrka 
som värnar om jordens resurser 
och människorna – genomsyrat 
av ekologisk och social hållbar
het. Vi vill se en kyrka präglad 
av mångfald, respekt och tole
rans. Posk består av människ
or som är kyrkligt förankrade i 
den gudstjänst firande försam
lingen, oavsett allmän politiskt 
ställningstagande.

2  Vilken är den viktigaste 
frågan för Linköpings stift 

de kommande fyra åren?

Eftersom stiftens grundläggan
de uppgift enligt kyrkoordning
en är att ”främja och ha tillsyn 
över församlingslivet”, vill vi i 
Posk lyfta fram det centrala i att 
främja och utveckla församling
arnas levande gudstjänstliv och 

diakonala verksamheter, samt 
stödja arbetet att sprida en för
djupad kunskap om kristen tro. 

3 Vad är den största utma-
ning Svenska kyrkan står 

inför, vad vill ni göra åt den?

Att vara relevant för nutids
människan i det alltmer sekula
riserade samhället, genom att:

Formulera de kristna vär
deringarna utifrån evangeliets 
budskap, på ett tydligt och be
gripligt sätt. Vara en pådrivande 
aktör i civilsamhället och vara 
en tydlig röst mot orättvisor och 
utanförskap utifrån en teologisk 
grund. Att utifrån ett samhälle i 
snabb förändring forma vägar ta 
vara på varje människa och vara 
en gemenskap som utifrån sin 
tro är relevant i sin samtid.

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

Vi strävar efter att vara en re
kryterande gemenskap som 
inbjuder människor att uti
från sitt dop, intresse och en
gagemang vara med och ta an
svar. Genom kristen utbildning 
främjas den uppväxande gene
rationens kunskap om kristen 
tro och kristna värderingar, vil
ket skapar en god växtplats.

●● Mer information på www.posk.se

Socialdemokraterna

1 Varför ska man rösta på er 
nomineringsgrupp i stifts-

fullmäktigevalet i septem-
ber?

Nomineringsgruppen Social
demokraterna har ett heltäck
ande program för hur vi vill att 
Svenska kyrkan ska framträda 
som kyrka i samhället och hur 
kyrkan ska verka vad gäller den 
grundläggande uppgiften: att 
fira gudstjänst, bedriva under
visning, utöva diakoni och mis
sion. 

Vår nomineringsgrupp kom
mer ur en folkrörelse där en ge
digen erfarenhet har utvecklats 
genom många år, dessutom är 
det tydligt var vi kommer ifrån 
och vad vi står för. 

Vi vill att Svenska kyrkan 
fortsatt ska utvecklas till en  
öppen, nära och hållbar folk
kyrka där en plats finns för alla. 
Vi står upp för människors lika 
och okränkbara värde. 

Oavsett var man befinner 
sig i livet och på trons väg ska 
man vara välkommen till kyr
kan.

2  Vilken är den viktigaste 
frågan för Linköpings stift 

de kommande fyra åren?

Att vidmakthålla och efter för
måga utveckla arbetet med 
främjandet via stöd och tillsyn 
till stiftets lokala nivåer, pas
torat och församlingar. I en tid 
med minskade resurser behö
ver kyrkans medel användas 
där de bäst behövs. 

Vår nomineringsgrupp är 
särskilt fokuserad på att de dia
konala insatserna riktas till de 
människor som är i störst be
hov av stöd och hjälp.

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

rellt står inför, vad vill ni göra 
åt den?

Antalet kyrkotillhöriga mins
kar i en stadig takt, därför be
höver Svenska kyrkan i högre 
grad än hittills arbeta med att 
kommunicera sitt uppdrag och 
vad kyrkan uträttar i det civila 
samhället bland annat genom 
det diakonala arbetet. 

Kyrkan har ett ansvar att ar
beta med demokratifrågor och 
att upplysa om vad som pågår 
vad gäller antidemokratiska 
krafter i den kyrkliga organi
sationen och samhället, alltid 
ta debatten om alla människors 
lika rätt och värde. 

Migrations, jämställdhets, 
hbtqfrågor utgör områden där 

vår nomineringsgrupp arbetar 
intensivt.

För att medverka till att vär
na skapelsen har vår nomine
ringsgrupp drivit och motio
nerat i frågan om en gemen
sam nationell klimatstrategi för 
Svenska kyrkan. 

Linköpings stift har varit en 
föregångare i det arbetet. 

4 Vad gör ni för att föryngra 
och få in nya representan-

ter?

Detta är ett ständigt pågående 
och svårt arbete. Vår nomine
ringsgrupp har en målsättning 
att ha ett representativt urval 
bland medlemmarna på val
sedlarna. 

De betyder att ålder, kön 
samt geografisk placering tas 
in som parametrar vid nomi
neringar. 

I takt med att Svenska kyr
kans arbete och kännetecken i 
tilltagande grad tilltalar yngre 
människor är vi övertygade om 
att rekrytering av yngre krafter 
till frivilligt arbete och förtro
endeposter kommer att lyckas.

●● Mer information på  
www.socialdemokraterna.se


