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 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande av val till kyrkofullmäktige i X församling, Y stift 

 

RE har överklagat valet i två avseenden och anfört huvudsakligen följande. Flera av 

kandidaterna för ”Nomineringsgruppen f” fick i valet personröster med över 5 procent 

av nomineringsgruppens röstetal. Tre av dessa fick 38 kryss vardera. Överklagandet 

gäller rangordningen av de tre med samma antal personröster. Eftersom NN av 

nomineringsgruppen hade placerats som nummer ett på valsedeln, bör hon komma först 

av de tre med 38 personröster i valet till kyrkofullmäktige.  

 

”Nomineringsgruppen f” har funnits sedan år 2005, tidigare dock med ordet ”pastorat” i 

stället för ”församling”. Nomineringsgruppen har då gått under benämningen X. Vid 

presentation av valresultatet använder valmyndigheten bokstavskombinationen Z, trots 

att den rätta förorkortningen X finns angiven på valsedeln. Överklagandet gäller 

ändringen av förkortningen. 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift har yttrat sig och anfört bl.a. följande. När det gäller 

rangordningen av kandidaterna har den skett genom lottning i enlighet med 38 kap. 64 § 

kyrkoordningen. 

 

Gruppbeteckningen för nomineringsgruppen ändrades i Grupp- och kandidatsystemet i 

november 2016. Beteckningen ändrades då från ”Nomineringsgruppen p” till 

”Nomineringsgruppen f”. Den tidigare förkortningen X ändrades i Grupp- och 

kandidatsystemet till Z. Vid tidpunkten för ändringen var inte valkontoret i Växjö stift 

medvetet om att nomineringsgruppen använt den tidigare förkortningen som en logotyp. 

 

I maj 2017 lät nomineringsgruppen trycka upp egna valsedlar där den tidigare 

förkortningen X fanns med som logotyp. Väljarna har i samband med röstningen i valet 

inte sett någon av de förkortningar som funnits i Grupp- och kandidatsystemet. Därmed 

har det inte funnits någon förväxlingsrisk för väljarna som på ett negativt sätt kunnat 

påverka valresultatet.  

 

På begäran av RE har valkontoret gjort ändring i Grupp- och kandidatsystemet så att den 

tidigare förkortningen X registrerades. Förkortningen har dock inte ändrats i det slutliga 

valresultatet. Den som är valansvarig har meddelat RE att förkortningen inte kommer att 

ändras i valresultatsystemet förrän till nästa val.  

 

Valprövningsnämndens bedömning 

 

Av 38 kap 64 § kyrkoordningen framgår att för varje mandat som en nomineringsgrupp 

har fått ska utses en ledamot på grundval av ordningen mellan kandidaterna. I första 

hand ska denna ordning bestämmas på grundval av storleken på varje kandidats 

personliga röstetal enligt 87 §. Personligt röstetal ska fastställas bara för en kandidat som 

fått särskilda personröster till ett antal motsvarande minst 5 procent av 



 

2 

 

nomineringsgruppens röstetal, dock lägst 20 röster. Får flera kandidater lika stora 

personliga röstetal ska lotten avgöra vem som ska ha företräde.  

 

När det gäller rangordningen av kandidaterna har alltså inget fel begåtts. Överklagandet 

ska därför avslås i den delen. 

 

När det gäller förkortningen av nomineringsgruppen ”Nomineringsgruppen f” har den 

tidigare förkortningen, som också nomineringsgruppen själv anser vara den rätta, 

framgått av valsedlarna. Det är endast i Grupp- och kandidatförteckningen en som 

förkortningen Z funnits. Någon risk för misstag beträffande ”Nomineringsgruppen f” i 

valet har därför inte förelegat. Det kan inte med fog antas att vad som förekommit har 

inverkat på valutgången. Överklagandet ska därför avslås även i denna del. 

 

Sammanfattningsvis avslår Valprövningsnämnden överklagandet. 

 

Beslutet får enligt 15 kap. 6 § kyrkoordningen inte överklagas. 

 

 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Gun Lombach 

   sekreterare 

 

I beslutet har deltagit: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, ordförande, Lars-Ola 

Dahlqvist, Birgit Friggebo, Stig-Göran Fransson, Kåge Johansson, Bertil Persson och 

Bertil Olsson. 

 

Övriga närvarande: Nathalie Lemaire, Titti Ådén och Terence Hongslo.  

 

Exp till: 

RE 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift 

  

SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 

Postadress: 751 70  Uppsala 

Telefon: 018-169500, fax: 018-169934 


