
 



Linköpings domkyrkopastorats kyrkofullmäktige 

Sammanträde den 9 mars 2020 

 

 

 

Min motion om långtidsplanering 

 

Mitt yrkande vid sammanträdet 

Jag yrkar  

bifall till motionens yrkanden (att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta med pastoratets ekonomiska 

långtidsplanering och att den består av fler än ledamöter i kyrkorådet och av pastoratet anställd 

personal, detta utifrån de motiv som står i motionens bakgrundstext). Det synes mig som om kyr-

korådet i sitt förslag till svar missar själva poängen i motionen, alltså den att också andra än leda-

möter i kyrkorådet och av pastoratet anställd personal aktivt kan bidra i arbetet med pastoratets 

ekonomiska långtidsplanering.  

 

Min reservation 

Jag reserverar mig mot kyrkofullmäktiges beslut att anse min motion om en arbetsgrupp att arbeta 

med pastoratets ekonomiska långtidsplanering, bestående av fler än ledamöter i kyrkorådet och av 

pastoratet anställd personal, besvarad med den ordning som nu råder – som är den att arbetet be-

drivs av kyrkorådet och av i pastoratet anställd personal. Det synes mig som om kyrkofullmäktige 

missar själva poängen med motionen, oaktat kyrkofullmäktige säger sig instämma i mycket av det 

som motionen beskriver. 

 

 

 

Niklas Adell  

 

  



 
 

Jag noterade den lite försiktiga öppningen hos kyrkorådet, att detta ändå kunde vara något att 

arbeta med, varför jag tänker återkomma. Jag yttrande mig inte och reserverade mig inte heller 

mot beslutet. 

 



 
  



Linköpings domkyrkopastorats kyrkofullmäktige 

Sammanträde den 9 mars 2020 

 

 

 

Min motion om ”Liv & Längtan” 

 

Mitt yrkande vid sammanträdet 

Jag yrkar  

att kyrkofullmäktige med bifall till det som beskrivs i motionens bakgrundstext överlämnar 

motionen till kyrkorådet för vidare handläggning. 

 

Min reservation 

Jag reserverar mig mot kyrkofullmäktige beslut att avslå mitt yrkande att ge sitt stöd till min 

motion att lägga ned Liv & Längtan och i stället ge församlingsråden ekonomiska möjligheter att 

sprida information till sina respektive församlingar.  

Jag vidhåller motionens beskrivning av Liv & Längtan och dess betydelse för församlingarna i 

pastoratet. 

 

 

 

Niklas Adell  

 

  



 
 

 

 

Varken jag eller någon annan yttrade sig utan kyrkorådets förslag antogs. 

  



 
 

  



Linköpings domkyrkopastorats kyrkofullmäktige 

Sammanträde den 9 mars 2020 

 

 

 

Min motion om ekonomiska medel till söndagar och lördagar 

 

Mitt yrkande vid sammanträdet 

I linje med att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att instämma i mycket av det som motionen 

beskriver yrkar jag  

att kyrkofullmäktige med bifall till det som beskrivs i motionens bakgrundstext överlämnar 

motionen till kyrkorådet för vidare handläggning. 

 

Min reservation 

Jag reserverar mig mot kyrkofullmäktiges beslut att avslå mitt yrkande att kyrkofullmäktige med 

bifall till det som beskrivs i motionens bakgrundstext skulle överlämna motionen till kyrkorådet 

för vidare handläggning, närmast därför att jag inte delar kyrkofullmäktiges mening att pasto-

ratets och församlingarnas ledning redan beaktat det som framhålls i motionen. Verkligheten 

synes mig peka i en annan riktning. 

 

 

 

Niklas Adell  

 


