
SVENSKA 
KYRKAN MED 

FRAMTIDSTRO 
Centerpartiets engagemang omfattar alla delar av kyrkans verksamhet. 

För att skapa framtidens folkkyrka så prioriteras följande nyckelfrågor: 
 
 

 

Centerpartiets vision för framtidens kyrka präglas av en 
medmänsklig kyrka som odlar hopp och sänker 
trösklarna för att alla ska ges möjlighet att dela tro, 
hopp och tvivel. En nära kyrka som utgår från 
församlingarnas behov och möter alla människorna som 
bor och verkar där.  

Den grundläggande uppgiften, att fira gudtjänst, bedriva 
undervisning, utöva mission och finnas för ensamma och 
utsatta – diakoni, står i centrum och blir verktyget för att 
även nå utanför de traditionella mötesplatserna. En 
modig kyrka som ser värdet i olikheter och står upp för 
sina värderingar.  

En kyrka där engagerade förtroendevalda har modet att 
bygga kyrkan för framtiden. De fyra 
hållbarhetsperspektiven genomsyrar alla beslut, 
omställningen till en mer klimatsmart kyrka tas på allvar 
och det finns ett långsiktigt förvaltarskap för kommande 
generationer.  
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EN MEDMÄNSKLIG KYRKA I SAMHÄLLET 
Svenska kyrkan i Göteborgs stift ska vara en aktiv del av samhället med öppenhet, mångfald och rum 
för olikheter. En kyrka som finns nära människorna, erbjuder alternativ och ser enskilda människors 
behov. Det ska vara enkelt att få kontakt och vara en del av kyrkans verksamhet. 

Centerpartiet står för att: 
− Genom den grundläggande uppgiften möta alla församlingsbor. 
− Främja arbetet med att hitta nya former för att mötas – där dialogen står i centrum. 
− Uppmuntra och stödja samverkan mellan församlingar/pastorat och föreningar med syfte att 

nå människor på olika sätt. 
− Driva ett utvecklande samarbete med offentlig förvaltning och närliggande organisationer, så 

kallade IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). 

Centerpartiets mål för kommande mandatperiod: 
− Göteborgs stift ska vara en samlande faktor för de initiativ som drivs runt om i stiftet, så att 

församlingar/pastorat kan dela erfarenheter och stödja varandra. 
− Främja församlingar och pastorats arbete med att sänka tröskeln för den ovana kyrko-

besökaren genom att erbjuda dop, konfirmation och vigslar i nytt format [ex. drive-in-vigslar]. 
− Identifiera och utveckla fler mötesplatser i nya format, som komplement till våra traditionella 

mötesplatser såsom soppluncher, körverksamhet och kyrkkaffe. 
− Utveckla arbetet med diakoni för att möta människors behov av samtal i en tid av ökad psykisk 

ohälsa. För att samhället ska vara bättre rustat för akuta samtals- och krisinsatser ser vi att 
Jourhavande präst, är en av flera funktioner, som har en viktig uppgift. Det är en funktion som 
behöver stärkas i syfte att särskilt minska antalet suicidfall. 

EN KLIMATSMART KYRKA 
Klimatfrågan är en existentiell fråga att arbeta med i nutid. Här behöver Svenska kyrkan arbeta med ett 
både hållbart och utvecklande förvaltarskap för kommande generationer.  Perspektiven social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet förenat med teologisk hållbarhet ska genomsyra alla beslut. Förvaltarskapet 
berör kyrkans alla verksamheter och samtliga tillgångar som jord, skog, fastigheter och kulturmiljö. 

Centerpartiet står för att: 
− Åstadkomma en förändring, då krävs det ledarskap, på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Där 

anställda och förtroendevalda gemensamt leder utvecklingen för att nå en klimatomställd 
kyrka. 

− Klimatstrategin för Göteborgs stift ska vara förankrad i och utgå från de lokala förutsätt-
ningarna och verksamheterna som finns inom Göteborgs stifts församlingar och pastorat. 

− Driva en hållbar och framtidsinriktad förvaltning av prästlönetillgångarna (jord, skog och övrig 
egendom), som säkerställer en stabil långsiktig avkastning som bas för kyrkans verksamhet. 

− Främja biologisk mångfald och specifikt det gröna kulturarvet på kyrkogårdarna.  

Centerpartiets mål för kommande mandatperiod: 
− Att en kommunikationsstrategi utvecklas parallellt med klimatstrategin som har det primära 

syftet att skapa delaktighet och acceptans för klimatmålen, inom hela stiftet.  
− Att flertalet församlingar och pastorat, ska kunna skapa och genomföra klimatprojekt för en 

klimatsmart framtid.     
− Att skapa förutsättningar för att alla anställda och förtroendevalda i församlingar och pastorat 

får vägledning om vilka miljöhänsyn de förväntas ta, för att uppnå resultat i enlighet med 
klimatstrategin. 

− Att öka antalet församlingar och pastorat som gör en energikartläggning med 
effektiviseringsåtgärder.  

− Verka för minskad byråkrati i samband med tillståndsprocessen vid investering i solcells-
anläggningar på kyrkliga byggnader och identifiera markområden som kan vara lämpliga för 
solcellsanläggningar. 

− Att förnybar energi används som energikälla när man nyinvesterar i krematorier. 



EN MODIG KYRKA 
Samhället förändras kontinuerligt och ibland så blir förutsättningarna för samhället helt nya över en 
natt. När förändringar ska hanteras så ställs olika gruppers behov och önskemål emot varandra, där 
kortsiktiga intressen för enskilda grupper ibland tar över. I detta perspektiv har Svenska kyrkan en 
uppgift att dels värna om människors rättigheter och okränkbara värde, dels att öppna dörrarna för de 
som behöver hjälp. Kyrkan som en aktiv samhällsaktör ska driva på hanteringen av förändringarna så 
att Svenska kyrkans värderingar fortsatt blir en del av framtidens samhälle. 

Centerpartiet står för att: 
− Göteborgs stift ska engagera sig så att människor som lever på flykt och andra som upplever 

utanförskap ska erbjudas en möjlighet att komma in i samhället. 
− Göteborgs stift ska aktivt delta i dialog och samhällsdebatt och våga stå upp för kyrkans 

budskap. 
− Göteborgs stift ska aktivt medverka i religionsdialog /interreligiösa samtal för ökad förståelse 

mellan olika samfund och kyrkor 
− Kyrkan ska föra dialog med ömsesidig respekt för den andres åsikt, detta tar sig uttryck genom 

att vara aktiva lyssnare och möta det som människor har att säga.  

Centerpartiets mål för kommande mandatperiod: 
− Utöka resurserna för de församlingar/pastorat som vill engagera sig i integrationsarbetet med 

såväl kompetens som finansiering. 
− Aktivt använda olikheterna som en positiv drivkraft för att skapa framtidens kyrka. Framförallt 

olika etniskt ursprung, Hbtqi, generationsöverskridande. 
− Öka antalet församlingar som arbetar med normer och värderingar i enlighet med 

Regnbågsnyckeln. 
− Att kyrkan lokalt ges bättre verktyg för att vara en aktiv samhällsaktör. 

EN KYRKA MED ENGAGERADE FÖRTROENDEVALDA 
För att skapa en robust kyrka inför framtiden krävs att det finns förtroendevalda med engagemang 
som vågar och vill ta ansvar. De förtroendevalda är en garanti för en demokratisk kyrka där alla 
medlemmars röst hörs. En effektiv beslutsorganisation med respekt för ansvarsfördelningen, såväl 
inom som mellan Svenska kyrkans olika nivåer, skapar bättre möjligheter och förutsättningar för 
framtidens kyrka. 

Centerpartiet står för att: 
− Skapa en effektiv beslutsorganisation där arbetsklimat präglas av ömsesidig respekt och 

positivt tänkande.  
− Svenska kyrkan är en arbetsgivare där anställda och ideella arbetar tillsammans, med en 

gemensam strävan efter hög kompetens i verksamheten. 
− Skapa förutsättningar för fler att engagera sig både som förtroendevalda och ideella. 

Centerpartiets mål för kommande mandatperiod: 
− Skapa mötesformer för förtroendevalda där praktiska hinder hanteras, delaktighet prioriteras 

och olikheter bejakas i tillåtande och kreativ miljö. Ett exempel är att utveckla digitala 
plattformar och sammanträde på distans. 

− Identifiera åtgärder för att säkerställa att det blir en balans mellan delegering och delaktighet, 
så att alla förtroendevalda känner att de är betydelsefulla men att arbetsbördan blir rimlig och 
motiverande. 

− Göteborgs stift ska, i sin främjande roll, säkerställa att kyrkoherdar och kyrkoråd, i dess olika 
ledarskap kontinuerligt fortbildas i arbetsmiljöfrågor, mål och resursfördelning samt 
fördjupning inom teologi och trender.  

− Utveckling av kommunikation och mötesformer för att bidra till förtroendevaldas och ideellas 
delaktighet i Göteborgs stift. 

− Dialog om framtidsscenarier med ny ansvars- och arbetsfördelning mellan anställda och ideella 
i våra församlingar. Framtiden innebär att den ideella kraften i större utsträckning krävs för att 
driva församlingens verksamhet.  



 

Kyrkovalet 
varför? 

Centerpartiets engagerar sig i kyrkovalet därför att 
 
 

För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta 
del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en 
nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, 
frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är 
några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. 
Värderingar som Centerpartiet fortsatt vill ska vara basen i Svenska 
Kyrkans utveckling. 
 
Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt 
för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra 
kandidater utgår från, även i Svenska kyrkan. 
 
Centerpartiet ställer upp som grupp, där vi drivs av ett gemensamt 
engagemang för att säkerställa att Kyrkan även framöver är en 
demokratisk kyrka där alla medlemmars röst hörs. 
 
Genom att som parti aktivt engagera sig i kyrkopolitiken, så 
knyter Centerpartiet ihop samhällsbyggandet med att ge Svenska 
kyrkan en roll som mötesplats. I samhällsutvecklingen förvaltar 
Svenska kyrkan sina resurser på ett hållbart sätt, för att kunna 
möta framtidens behov hos församlingar och enskilda personer. 
 
Centerpartiet har varit med och skrivit historia i Svenska Kyrkan 
genom en lång tradition av engagemang och medlemmar som 
varit stöttepelare i församlingarna. Centerpartiet vill i 
förändringens tid vara med och skriva framtidens historia för 
Svenska Kyrkan. Här vill vi förvalta Svenska Kyrkans verksamhet 
samt dela tro, liv och evangelium. Centerpartiet ser en uppgift i 
att motverka "den stora glömskan" och bära bildning om Svenska 
kyrkan nu och in i framtiden. 

 
Lika värde, 
mångfald, lokala 
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