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Kompletteringar till anmälningar av kandidater för val till kyrkofullmäktige har 

kommit in efter utgången av den föreskrivna anmälningstiden 

 

Stiftsstyrelsen i X stift fastställde den 30 maj 2013 grupp- och kandidatförteckning 

beträffande val till kyrkofullmäktige i Y pastorat. Förteckningen upptog 44 kandidater 

för nomineringsgruppen Z. Dock inte A och B. 

 

C har i egenskap av ombud för Z överklagat stiftsstyrelsens beslut och yrkat att även A 

och B ska tas upp i förteckningen. Som skäl för överklagandet har angetts  

- att stiftet skickade begäran om komplettering i lösbrev och inte per e-post, såsom 

gjordes vid det förra valet, vilket gjorde det svårare för kontaktpersonen att svara i tid,  

- att A befann sig på sjukhus och inte kunde lämna sitt godkännande i tid, vilket 

enligt uppgift från stiftet inte skulle vålla några problem, samt  

- att Bs personnummer saknades på kandidatförsäkran men att han har varit 

förtroendevald under många mandatperioder och finns med i systemet. 

 

Stiftsstyrelsen har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Till anmälan var bifogat flertalet 

kandidaters namnunderskrifter med personnummer på blankett 9 som avser tillstånd att 

anmäla henne/honom vid kyrkliga val. Någon blankett från A fanns dock inte med och 

på Bs blankett saknades personnummer. Handläggare vid stiftsstyrelsen har efter 

genomgång av handlingarna skickat en bekräftelse av mottagna handlingar till D. I 

bekräftelsen angavs att komplettering av uppgifter, bland annat Bs personnummer och 

As blankett, skulle vara stiftskansliet till handa senast den 3 maj 2013. Stiftsstyrelsen 

fattade beslut den 30 maj 2013 om att fastställa grupp- och kandidatförteckning. 

Kompletteringen från Z kom in först därefter. – Stiftsstyrelsen har emellertid ingen 

erinran mot att grupp- och kandidatförteckningen ändras så att A och B tas upp i 

förteckningen. 

 

C 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 senast den 15 april valåret. Vid omval 

som har beslutats enligt 94 § ska anmälningarna ha kommit in senast den dag som 

kyrkostyrelsen beslutar. 

 

Enligt 5 § Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val (SvKB 

2012:1) får anmälan av kandidater för samtliga val göras av en nomineringsgrupps 

ombud. Anmälan får också göras av en företrädare eller kontaktperson som har utsetts 
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enligt 4 § för ett val avseende det område och för den nomineringsgrupp deras uppdrag 

gäller.  

 

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

antal mandat som valet i fråga avser ska stiftsstyrelsen enligt 38 kap. 30 § omgående 

informera de nomineringsgrupper som till följd av registrering av beteckning har 

möjlighet att anmäla kandidater till valkretsen om detta förhållande. Stiftsstyrelsen ska 

samtidigt för valet i fråga förlänga tiden för registrering av gruppbeteckning och 

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

 

Enligt 1 § Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val (SvKB 

2012:1) ska stiftsstyrelsen ge den som har lämnat in anmälan av kandidater möjlighet att 

komplettera denna om den är ofullständig. Enligt 2 § Kyrkostyrelsens beslut ska 

kandidaters namn anses som obefintliga i anmälan, om nomineringsgruppen inte kan 

visa att den har fått kandidaternas tillstånd att anmäla dem. 

 

Stiftsstyrelsen ska enligt 38 kap. 31 § kyrkoordningen senast den 1 juni under valåret 

fastställa grupp- och kandidatförteckningar över de nomineringsgrupper som har 

registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater. Sådana förteckningar ska upprättas 

för varje slag av val och för varje valkrets inom stiftet. För valkrets där tiden för 

registrering av gruppbeteckning och kandidater enligt 30 § andra stycket har förlängts 

till den 15 maj ska stiftsstyrelsen senast den 1 juli under valåret fastställa grupp- och 

kandidatförteckning.  

 

Av 38 kap. 91 § kyrkoordningen framgår att det är den som anmält eller den som finns 

upptagen på förteckningen som är behörig att överklaga stiftsstyrelsens beslut att 

fastställa grupp- och kandidatförteckning. 

 

Valprövningsnämnden konstaterar inledningsvis att anmälan av kandidatförteckning har 

gjorts av E och att det är ombudet C som har överklagat. Hon finns inte upptagen på 

kandidatförteckningen. 38 kap. 91 § kyrkoordningen kan inte rimligen tolkas så att hon 

skulle vara behörig att anmäla kandidater men inte få överklaga stiftsstyrelsens beslut. 

Valprövningsnämnden finner att hon har haft rätt att överklaga beslutet. 

 

Valprövningsnämnden konstaterar därefter att kravet i 38 kap. 31 § kyrkoordningen på 

att stiftsstyrelsen ska fastställa grupp- och kandidatförteckningar senast den 1 juni under 

valåret innebär en bortre tidsgräns för stiftsstyrelsens möjligheter till korrigeringar av 

inlämnade kandidatanmälningar i de fall det inte funnits förutsättningar för förlängning 

av anmälningstiden enligt 30 kap. 30 § kyrkoordningen (jfr VN 2009/9). 

 

Z har genom den person de i anmälan angett som mottagare beretts tillfälle att ge in 

kompletteringar senast den 3 maj 2013. Z har emellertid inte kompletterat anmälan 

förrän efter den 30 maj 2013, således efter att stiftsstyrelsen fastställt grupp- och 

kandidatförteckningen. 

 

Enligt vad som framkommit har det inte funnits förutsättningar för förlängning av 

anmälningstiden enligt 38 kap. 30 § kyrkoordningen. 

 

Valprövningsnämnden konstaterar således att nomineringsgruppens korrigeringar av 
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kandidatförteckningen kommit in för sent för att kunna beaktas i stiftsstyrelsens beslut 

om fastställande av grupp- och kandidatförteckningen. Vad som har anförts om sättet att 

skicka över begäran om komplettering, att en kandidat varit sjuk och att en kandidat 

redan var registrerad i systemet, samt att nomineringsgruppen fått besked om att det gick 

an att komplettera sent medför ingen annan bedömning. 

 

Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 

 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Gun Lombach 

   sekreterare 

 

 

 

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

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

 

Övriga närvarande: Lars-Ola Dahlqvist och Key Lundegård. 
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