
Bli nominerad 
som kyrkopolitiker!



En öppen och tydlig folkkyrka  

För oss socialdemokrater är utgångspunkten att Svenska 
kyrkan, som folkkyrka, har en viktig funktion i det sam-
hällsbygge socialdemokratin vill genomföra. 
 När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvi-
sorna ökar ska kyrkan vara tydlig både i ord och handling. 
Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi arbeta för:

• En kyrka som står upp för alla människors lika värde  
 och rätt

• En öppen och välkomnande folkkyrka

• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka 
är hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd 
och exkluderande. Socialdemokratin är idag en kraft av 
betydelse i Svenska kyrkan, tack vare många engagerade 
kyrkopolitiker runt hela vårt land. 



Direkta val
Som kyrkopolitiker är du med och tar beslut om kyrkans verksamhet 
och ekonomi lokalt i församlingen, regionalt i något av de tretton 
stiften eller nationellt i kyrkomötet. Eftersom Svenska kyrkan är en 
mycket stor medlemsorganisation, med över 6 miljoner medlem-
mar, genomförs valen av beslutande församlingar genom allmänna 
medlemsomröstningar. Till församlingarna väljs kyrkofullmäktige, 
på stiftsnivå stiftsfullmäktige och nationellt väljs ett kyrkomöte. 
Alla val är direkta, och kyrkovalet genomförs på ungefär samma 
sätt som de allmänna valen.

Kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige sammanträder vanligen två 
gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Kyrkorådet 
är församlingens styrelse, som sammanträder mellan kyrkofullmäkti-
gemötena, precis som stiftsstyrelsen leder stiftets verksamhet när 
fullmäktige inte sammanträder. Kyrkomötet sammanträder under två 
sessioner varje höst, ungefär en vecka vardera. Kyrkostyrelsen, som 
väljs av kyrkomötet ansvarar för den nationella nivåns verksamhet. 

Bli kyrkopolitiker
Som kyrkopolitiker ska du företräda den socialdemokratiska politi-
ken, och slå vakt om liksom utveckla den öppna folkkyrkan. 

Du behövs för att Svenska kyrkan, dess stora tillgångar i form av 
mark, skog, social verksamhet och en bred kyrklig verksamhet ska 
fortsätta vara öppen och angelägen för de kyrkotillhöriga och hela 
Sverige. 



Du behövs!
Vi behöver en stark socialdemokrati för att bekämpa 
homofobi och kvinnoprästmotstånd. 

Vi behöver en stark socialdemokrati för att kyrkan ska 
fortsätta stå upp för människovärdet. 

Vi behöver en stark socialdemokrati för att den sociala 
verksamheten ska fortsätta utvecklas, när klyftorna ökat.

Du behövs som socialdemokrat och kyrkopolitiker! 
Anmäl ditt intresse att kandidera till kyrkovalet på 
talongen, som du lämnar till din arbetarekommun, eller 
lägger på posten!

Namn ................................................................

Adress  ................................................................

Postnr och ort    ...................................................

E-post  ................................................................

Telefon  ................................................................

Arbetarekommun    .............................................

Personnr

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy.

Ja, jag vill bli medlem i Socialdemokraterna!

Ja, jag är intresserad av att kandidera till kyrkovalet!

Socialdemokraterna

Svarspost

Kundnummer

110 651 700

110 03 Stockholm

Porto
betalt


