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Överklagande av fastställande av kandidatförteckning för nomineringsgruppen 

”X” 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift fattade den 24 maj 2017 beslut om att fastställa grupp- och 

kandidatförteckningar för de valkretsar i stiftet där anmälningstiden inte hade förlängts.  

 

Klaganden har i egenskap av ombud för X (Xgruppen), som han får förstås, överklagat 

stiftsstyrelsens beslut och yrkat att en kandidatförteckning för nomineringsguppen ska 

fastställas. Som skäl för överklagandet har angetts följande. Den 10 april sände 

Xgruppen en ansökan om att bilda nomineringsgrupp inför kyrkovalet 2017. Med 

ansökan följde 17 personers namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer och 

uppgift om att de tillhör Z församling. Dagen efter fick Xgruppen en bekräftelse på att 

nomineringsgruppen hade registrerats tillsammans med ett meddelande om att Xgruppen 

nu kunde logga in i Grupp- och kandidatsystemet för kyrkovalet. Inloggningen krävde 

dock att ett Bank-ID skulle användas. Xgruppen var övertygad om att det som hade sänts 

in var tillräckligt. En rangordnad kandidatlista skickades in omedelbart efter att 

Xgruppen den 24 och 25 april upplysts om att de inte hade anmält några kandidater. 

 

Stiftsstyrelsen har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Det är riktigt att Xgruppen kom in 

med en ansökan om registrering av gruppbeteckning den 11 april 2017. Ansökan 

uppfyllde kyrkoordningens krav för registrering av gruppbeteckning och efter kontakt 

med gruppen om namnet registrerades den i Grupp- och kandidatsystemet. Handläggare 

på stiftet informerade då nomineringsgruppens ombud via e-post att gruppen var 

registrerad i Grupp- och kandidatsystemet. Enligt klaganden fick han även ett 

automatiskt meddelande om att de kunde logga in i Grupp- och kandidatsystemet. 

 

I samband med att stiftsstyrelsen några dagar efter sista dag för anmälan av kandidater, 

som var den 18 april, fattade beslut om att slutligt bifalla de ansökningar om ny 

registrering av gruppbeteckning som inkommit, uppmärksammade stiftets handläggare 

att Xgruppen inte hade anmält några kandidater i Grupp- och kandidatsystemet. Det 

hade inte heller kommit in några kandidatförklaringar från kandidater för Xgruppen.  

 

Stiftsstyrelsen anser att det åligger en nomineringsgrupp att ta reda på vad som krävs för 

att anmäla kandidater till kyrkovalet i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser. 

Stiftet har tillhandahållit flera utbildningar för gamla och nya nomineringsgrupper under 

hösten 2016 och våren 2017 och på Svenska kyrkans intranät, som är öppet för alla, har 

det funnits detaljerad information om vad som krävs. Vidare framgår det tydligt av den 

blankett som Xgruppen skickat in för att registrera sin nomineringsgrupp att de 15 

personer som skrivit under stöder ansökan om registrering av nomineringsgruppen. Det 

går, enligt stiftsstyrelsen, inte att tolka blanketten så att de personer som skrivit under  

förklarar sig villiga att ställa upp som kandidat i kyrkovalet, varför listan med 

namnunderskrifter inte bör kunna ses som en anmälan inklusive kandidatförklaringar.  
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Klaganden har fått del av stiftsstyrelsens yttrande. 

  

 

Gällande bestämmelser 

 

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

hos respektive stiftsstyrelse. Anmälda kandidater ska registreras hos kyrkostyrelsen. För 

att gälla vid ordinarie val ska anmälningarna ha kommit in 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 i fråga avser ska stiftsstyrelsen enligt 38 kap. 30 § 

kyrkoordningen 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. 

 

Andra än anmälda kandidater för registrerade nomineringsgrupper är inte valbara. 

Kandidaterna ska skriftligen förklara att de gett nomineringsgruppen tillstånd att anmäla 

dem. Förklaringen ska skickas med anmälan och måste ha inkommit till stiftsstyrelsen 

senast den dag anmälan av kandidater enligt 29 § eller i förekommande fall 30 § 

kyrkoordningen skulle ha inkommit (28 § kyrkoordningen). Enligt 28 a § 

kyrkoordningen ska anmälan av en kandidat inte beaktas om nomineringsgruppen inte 

kan visa att den har fått kandidatens tillstånd att anmäla den. 

 

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

2015:15) ska stiftsstyrelsen ge den som har lämnat in anmälan av kandidater möjlighet 

att komplettera denna om den är ofullständig.  

 

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.  
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Valprövningsnämndens beslut 

 

Nomineringsgruppen Xgruppen har inte inom den tid som framgår av 38 kap. 29 § tredje 

stycket kyrkoordningen anmält några kandidater. Någon förlängning av tidsfristen i 

enlighet med 30 § har inte varit aktuell. Den lista med namn som bifogades ansökan om 

registrering av nomineringsgruppen kan inte anses utgöra en anmälan av kandidater.  

 

Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 

 

 

 

Staffan Magnusson 

Ordförande 

 

 

   Gun Lombach 

   Sekreterare 

 

 

 

I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Kåge Johansson, Bertil Persson, 

Bertil Olsson och Lisbeth Göranson. 

 

Övrig närvarande: Nathalie Lemaire. 
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