
 

 

Allmän information till nomineringsgrupper och 

kandidater som ställer upp i Växjö stift  
 

Nya valkretsar i valet till Växjö stiftsfullmäktige   

Från 6 valkretsar -> till 3 valkretsar! Inför varje kyrkoval, som äger rum vart 4:e år, tar 
stiftsfullmäktige ett beslut om vilka valkretsar stiftet ska delas in i vid valet till stiftsfullmäktige.  

På grund av regelverksändringar i kyrkoordningen och kontraktsändringar i Växjö stift senaste 
åren gjordes en utredning inför ett beslutet om valkretsarna. Utredningen visade olika möjliga 
valkretsindelningar och stiftsfullmäktige i Växjö stift beslutade att inte fortsätta utgå från 
kontrakten i stiftet. Efter beslut utgör nu valkretsarna till stiftsfullmäktige Jönköping, 
Kronoberg och Kalmar, totalt tre valkretsar, dvs samma som länsindelningen.  

 

Vad innebär denna ändring?  

Röstberättigade medlemmar som bor i respektive valkrets röstar på en nomineringsgrupps 
kandidatlista som gäller för just den valkretsen.  

En nomineringsgrupp kan maximalt ha tre olika kandidatlistor i valet till stiftsfullmäktige.  

Det blir alltså hälften så många valkretsar att ta hänsyn till när vi väljer ledamöter och ersättare i 
Växjö stiftsfullmäktige.  

 

Nya valkretsar till Växjö stiftsfullmäktige 2021 med ingående 
församlingar/pastorat  

KRONOBERG  

Alvesta församling, Berga pastorat, Göteryds pastorat, Hyltebruks pastorat, Ljungby pastorat, 
Lessebo församling, Markaryds församling, Moheda pastorat, Ryssby pastorat, Skatelövs 
pastorat, Stenbrohults församling, Södra Ljunga församling, Tingsryds pastorat, Traryd-
Hinneryds pastorat, Uppvidinge pastorat, Virestad-Härlunda församling, Vislanda-Blädinge 
församling, Växjö pastorat, Älmhults församling   

 

 

 

 



 

 

JÖNKÖPING   

Bankeryds församling, Barnarp-Ödestugu församling, Bredaryds pastorat, Byarums pastorat, 
Forshedabygdens församling, Gislaveds pastorat, Gnosjö pastorat, Gränna-Visingsö pastorat, 
Huskvarna pastorat, Jönköpings församling, Lekeryds församling, Månsarps församling, 
Norrahammars församling, Nässjö pastorat, Rogberga-Öggestorps församling, Rydaholms 
församling, Skillingaryds församling, Skärstad-Ölmstads församling, Sävsjö pastorat, Vetlanda 
pastorat, Voxtorps pastorat, Värnamo pastorat  

 

KALMAR  

Döderhults församling, Dörby-Hossmo pastorat, Emmaboda pastorat, Förlösa-Kläckeberga 
församling, Högsby pastorat, Kalmar pastorat, Mönsterås-Fliseryds pastorat, Norra Ölands 
pastorat, Nybro pastorat, Oskarshamns församling, Ryssby-Åby församling, Södermöre pastorat, 
Södra Ölands pastorat, Torsås pastorat, Ålems församling   

 

VIKTIG INFORMATION OM KANDIDATFÖRKLARINGEN   

Kandidatförklaringen ska lämnas på den blankett som tillhandahålls av kyrkostyrelsen. 
Blanketten har två sidor, varav sida 2 innehåller information om personuppgiftsbehandling m.m. 
Blanketten ska egenhändigt skrivas under på sidan 1 av kandidaten och i original skickas in 
dubbelsidigt. Det är viktigt att båda sidor av blanketten finns med för att stiftsstyrelsen ska 
kunna säkerställa att kandidaten utöver medgivandet på sida 1 också har tagit del av 
informationen om personuppgiftshanteringen samt sekretessavståendet som finns på sid 2 på 
blanketten.   

Kandidatförklaringen kan också skickas in på två sidor, den ska då vara i hophäftad, med 
kandidatens signatur på sid 2.  

För det fall att endast sidan  1 har skickats in kan det uppstå problem för Svenska kyrkan med att 
visa för en tillsynsmyndighet att kandidaten verkligen har tagit del av den informationen som 
finns på sidan  2 i blanketten.   

För att minska risken för att det i efterhand ska uppstå problem för stiftet och Svenska kyrkan 
att visa att kandidaten tagit del av nämnda information. För att undvika detta ber vi er att hjälpa 
Svenska kyrkan genom att noggrant säkerställa att de kandidatförklaringar som skickas in till 
stiftsstyrelsen uppfyller de krav som gäller och som redovisats ovan.  

 


