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Överklagande av beslut angående insänd kandidatlista 

 

Nomineringsgruppen X i Y församling inkom den 16 maj 2013, genom 

nomineringsgruppens ombud A, till stiftsstyrelsen i Z:s stift med en anmälan av 

kandidater till höstens val till kyrkofullmäktige i Y församling. Stiftsstyrelsen avvisade 

anmälan genom ett beslut den 20 maj 2013 med motiveringen att anmälan skulle ha 

kommit in till stiftsstyrelsen senast den 15 april 2013. 

 

A har överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört bl.a. följande. Hon använde sig av en 

kandidatlista som hon hade sedan tidigare. I den listan står det att den ska vara 

stiftsstyrelsen till handa senast den 15 maj. Eftersom det vid 2013 års val är första 

gången en kandidatlista ska vara inkommen senast den 15 april, borde viss hänsyn tas till 

detta under en övergångsperiod. 

 

Stiftsstyrelsen har yttrat sig och avstyrkt bifall till överklagandet. Av stiftsstyrelsens 

yttrande framgår bl.a. följande. Information om att 15 april är sista dag för anmälan av 

grupper och kandidater har lämnats vid flera tillfällen, bl.a. i Kyrkans Tidning och i 

skrivelser både från Kyrkokansliet i Uppsala och från stiftskansliet i Z. Stiftsstyrelsen 

har den 15 januari 2013 skickat en skrivelse till ombuden för samtliga 

nomineringsgrupper inom Zs stift. Även nomineringsgruppen X i Y församling fick 

skrivelsen. Av skrivelsen framgår att det var ytterst viktigt att stiftsstyrelsen fick in 

aktuella uppgifter beträffande nomineringsgrupper och ombud i god tid före den 15 

april, då bl.a. anmälan av kandidater skulle vara insänd till stiftsstyrelsen. 

 

A har fått del av stiftsstyrelsens yttrande. 

 

Valprövningsnämndens beslut 

 

Enligt 38 kap. 29 § kyrkoordningen ska anmälan av kandidater till samtliga val göras 

hos respektive stiftsstyrelse, vad gäller val till Kyrkomötet av kandidaterna i den valkrets 

som stiftet utgör. Anmälda kandidater ska registreras hos kyrkostyrelsen. För att gälla 

vid ordinarie val ska anmälningarna ha kommit in till stiftsstyrelsen senast den 15 april 

valåret. 

 

Om det totala antalet kandidater i en valkrets som anmälts den 15 april är lägre än det 

antal mandat som valet ifråga avser ska stiftsstyrelsen enligt 38 kap. 30 § 

kyrkoordningen omgående informera de nomineringsgrupper som till följd av 

registrering av beteckning har möjlighet anmäla kandidater i valkretsen om detta 

förhållande. Stiftsstyrelsen ska samtidigt för valet ifråga förlänga tiden för registrering 

av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i en sådan valkrets till den 15 maj. 

 

Nomineringsgruppen X i Y församling har kommit in med anmälan av kandidater till 

valet till kyrkofullmäktige i Y församling först den 16 maj 2013, dvs. efter utgången av 
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den föreskrivna anmälningstiden. Enligt vad som kommit fram har det inte funnits 

förutsättningar för en förlängning av anmälningstiden enligt 38 kap. 30 § 

kyrkoordningen. 

 

Det kan tilläggas att stiftsstyrelsen har informerat ombuden för samtliga 

nomineringsgrupper inom Z:s stift om när anmälningar av kandidater skulle vara insända 

till stiftsstyrelsen. I informationsskrivelsen har framhållits att det var ytterst viktigt att 

stiftsstyrelsen fick in aktuella uppgifter beträffande nomineringsgrupper och ombud i 

god tid före den 15 april 2013. 

 

Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 

 

 

 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Stefan Nyman 

   sekreterare 

 

 

 

I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, samt Sigvard Olsson, 

Birgit Friggebo, Stig-Göran Fransson, Per Lindberg och Bertil Olsson. 

Övriga närvarande: Lars-Ola Dahlqvist och Key Lundegård.  
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