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Överklagande av valen till stiftsfullmäktige i X stift och kyrkomötet i Y 

pastorat 

 

A har överklagat de val till stiftsfullmäktige i X stift och kyrkomötet som genomfördes i 

Y pastorat. Han har gjort gällande att valen inte gått rätt till och anfört i huvudsak 

följande. 

 

Det saknades valsedlar för nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 

(POSK) i vallokalen i Yskolans matsal omkring kl. 13 på valdagen. POSK ställde inte 

upp i valet till kyrkofullmäktige i Y pastorat men i valen till stiftsfullmäktige och 

kyrkomötet. I vallokalen fanns det varken rosa eller gula förtryckta valsedlar trots att 

sådana hade levererats till pastoratet i god tid. Den av valnämnden utsedda funktionären 

i lokalen uppmanade den som frågade efter dessa valsedlar att i stället rösta på någon 

annan nomineringsgrupp. Funktionären upplyste inte heller om att de blanka valsedlar 

som fanns kunde användas. Vidare hävdade funktionären att det var 

nomineringsgruppernas ansvar att se till att det fanns valsedlar och att det inte spelade 

någon roll om det saknades valsedlar eftersom POSK inte ställde upp lokalt.   

 

Stiftsstyrelsen i X stift och kyrkostyrelsen har yttrat sig. Yttrandena finns tillgängliga i 

valprövningsnämndens ärende. 

 

Stiftsstyrelsen har redovisat bl.a. följande upplysningar från valnämndens ordförande i Y 

pastorat. Valsedlar inkom till prästgården och fördelades därefter ut till pastoratets tre 

valdistrikt. Den man som tjänstgjorde i vallokalen under valdagen hävdar med 

bestämdhet att han inte sagt det som påstås i överklagandet och att valsedlar fanns på 

plats. Samtliga valförrättare har genomgått utbildning inför kyrkovalet och vet vilka 

regler som gäller. 

 

Vidare framgår i huvudsak följande av stiftsstyrelsens yttrande och kompletterande 

upplysningar som lämnats av stiftsstyrelsen. I valdistriktet har det i stiftsfullmäktigevalet 

avgivits 577 röster och i kyrkomötesvalet 575 röster. POSK fick 17 röster i 

kyrkomötesvalet och 16 röster i stiftsfullmäktigevalet. I kyrkomötesvalet hade 

partibeteckningen skrivits för hand på fyra valsedlar. Övriga valsedlar var förtryckta för 

den aktuella valkretsen. I valet till stiftsfullmäktige hade partibeteckningen skrivits för 

hand på fem valsedlar. Av de övriga valsedlarna var alla utom en förtryckta för 

valkretsen. I valet till stiftsfullmäktige fick POSK 20 782 röster. För att POSK skulle få 

ett mandat till hade det krävts ytterligare 1 111 röster.  

 

Stiftsstyrelsen har konstaterat att det utifrån valresultatet från valdistriktet inte går att 

fastställa att valsedlar för POSK vare sig funnits eller inte funnits i vallokalen eftersom 

det inte går att avgöra om de förtryckta valsedlarna kommer från röster avgivna i 

vallokalen eller från förtidsröstning. Stiftsstyrelsen har också konstaterat att ett omval i 

det aktuella valdistriktet inte skulle påverka valresultatet.   

Kyrkostyrelsen har hänvisat till stiftsstyrelsens yttrande när det gäller förfarandet i 

vallokalen och påverkan på stiftsfullmäktigevalet, och i fråga om mandatfördelningen i 

kyrkomötet anfört sammanfattningsvis följande. POSK fick 170 946 röster och 47 fasta 

mandat i hela landet men inget utjämningsmandat. För att få sitt fyrtioåttonde fasta 

mandat hade POSK behövt ytterligare 4 499 röster i valkretsen. För att POSK skulle få 

sitt första utjämningsmandat i kyrkomötet hade POSK i hela landet behövt ytterligare 

2 115 röster. 



 

  

 

 

Kyrkostyrelsen menar att det som påstås i överklagandet, oavsett vad som skett i 

vallokalen i valdistriktet Y 2, inte har kunnat påverka mandatfördelningen vad gäller 

valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet och därmed valutgången i dessa val. Enligt 

kyrkostyrelsen bör överklagandet därför avslås.  

 

A har kommenterat yttrandena och anfört att slutsatsen att händelsen i valdistriktet Y 2 

inte har påverkat mandatfördelningen i stiftsfullmäktige och kyrkomötet stämmer säkert. 

Han har dock vidhållit att det saknades valsedlar för POSK och vad han i övrigt anfört i 

överklagandet.   

  

Valprövningsnämndens beslut 

 
Valprövningsnämnden ska vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den 

omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om det vid 

förberedande och genomförande av valet har förekommit en åtgärd som ett kyrkligt 

organ svarar för som avviker från föreskriven ordning. Detsamma gäller om någon har 

hindrat röstningen, avgivna röster har förvanskats eller någon har otillbörligen verkat vid 

valet på något annat sätt. Ett omval ska dock ske bara om det med fog kan antas att vad 

som förekommit har inverkat på valutgången. (Se 38 kap. 93 § kyrkoordningen.) 

 
Vad som kommit fram i ärendet ger inte underlag för slutsatsen att det kan anses ha 

förekommit något fel som har inverkat på valresultatet i de aktuella valen till 

stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Oavsett om det vid något tillfälle skulle ha saknats 

valsedlar i vallokalen kan det i vart fall inte med fog antas att det har inverkat på 

valutgången. 

 

Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 

 

 

I beslutet har deltagit: justitierådet Thomas Bull, ordförande, Lars-Ola Dahlqvist, 

Bertil Persson, Stig-Göran Fransson, Helena Bargholtz, Bertil Olsson och Suzanne 

Fredborg. 

 


