
Motion om kyrkovalet 
Inför kyrkovalet 2017, fick man information om vilka som kandiderade till valet, 
på ett medlemsmöte, såvida man inte aktivt tog reda på det själv innan. Man 
förväntades ta beslut om hur man ville rösta, på stående fot, även om möjlighet 
fanns att lämna in på expeditionen några dagar senare, om man ville ha 
betänketid. Det fanns ingen som helst beskrivning av kandidaterna eller av vilka 
frågor de ville driva. Det slutgiltiga beslutet om vilka som skulle stå på listan, 
togs på ordinarie distriktsstämma, vilket innebar att den som ville driva person-
valskampanj hade kortare tid på sig att dra igång den, än om beslutet hade 
tagits i god tid. Det fanns heller ingen valplattform till stiftsfullmäktigevalet. Jag 
önskar att vi till kyrkovalet 2021, tar kyrkovalet på samma allvar som vi tar val 
till riksdag och landsting. 
 
Jag yrkar: 
 
att kandidater till kyrkovalet 2021 ska få möjlighet att ge en beskrivning av sig 
själva och en hemsidesadress för publicering i ÖstgötaFocus. 
 
att medlemsomröstningen för 2021 års val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige 
ska ske på samma sätt som medlemsomröstningen om valsedlar för 2018 års 
val, såsom den beskrevs på sidan 5 i ÖstgötaFocus september 2017. 
 
att en nomineringsstämma som hålls 2020 tar beslut om listan. 
 
att man på samma nomineringsstämma tar beslut om en valplattform för val till 
stiftsfullmäk-tige. 
 
att Centerpartiets kommunkrets i Linköping behandlar denna motion vid 
årsmötet den 24/2 2018. 
 
att Centerpartiets kommunkrets i Linköping överlämnar denna motion till 
Centerpartiets distriktsstämma den 24/3 2018. 
 
 
Daniel Giertz 
 
 

Svar på motion  

Centerpartiet utgjorde nomineringsgrupp i kyrkovalet 2017. Det mesta talar idag 
för att så blir fallet även vid kyrkovalet 2021 även om förslag funnits vid 
partistämmor att Centerpartiet liksom t.ex. Moderaterna inte ska uppträda som 
nomineringsgrupp/kyrkopolitiskt parti.  

Centerpartiet är liksom t.ex. Socialdemokraterna ett folkrörelseparti med tydligt 
och aktivt engagemang i såväl samhälle som kyrka. Till Centerpartiets insatser 
historiskt i Svenska kyrkan hör bl.a. att vi bidragit till att prästämbetet öppnats 
för kvinnor och rösträttsåldern sänkts så att nu 16-åringar har rösträtt i 
kyrkoval. 



Kyrkovalet brukar ibland kallas det ”glömda valet”. Men Svenska kyrkan med 
den stora majoriteten av svenska folket som medlemmar bedriver ett ur många 
synpunkter betydelsefullt arbete t.ex. inom diakoni, kyrkliga handlingar, 
internationellt arbete som SKUT och Svenska Kyrkans Internationella Arbete 
(SKIA), kulturarvsfrågor, miljö- och klimatfrågor, barn- och ungdomsarbete, 
körsång och kyrkomusik etc. Listan kan göras väldigt lång. Förtroendevalda inom 
Svenska kyrkan är en mycket viktig grupp för Svenska kyrkans funktion som en 
öppen, demokratisk och rikstäckande kyrka. Centerpartiet har i sina led många 
kompetenta och engagerade människor som är villiga att åta sig uppdrag på 
olika nivåer i Svenska kyrkan. Centerns organisation på lokal- och distriktsnivå 
är ett viktigt instrument i rekryteringen av förtroendevalda på församlings-, 
pastorats- och stiftsnivå (även riks-). Därför bör arbetet inför ett kyrkoval vara 
ett prioriterat område för kretsar och distrikt. 

Daniel Giertz motion avser att förbättra det arbetet inför nästa kyrkoval år 2021 
och hans förslag bör beaktas liksom andra tänkbara förbättringar. Ökade 
resurser till kyrkovalsarbetet kan bli aktuella såväl ekonomiskt som personellt. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås beslutet bli vid Centerns Årsmöte den 25 
februari 2018 att tillstyrka motionen och överlämna den till Centerpartiets 
distriktsstämma 24 mars 2018. 

Respektive stämma föreslås besluta att Daniel Giertz motion med sina förslag 
resulterar i ett uppdrag till Centerpartiets Kyrkopolitiska Sektion att arbeta fram 
en strategi för Centerns kyrkopolitiska valarbete inför kyrkovalet 2021 och att 
utforma ett lämpligt handlingsprogram.   

 

För Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Linköping 

Hans Eneroth 

 

. 


