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 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande av kyrkoval i H församling, Y stift  

 

JO har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Det har inte funnits valsedlar för 

Sverigedemokraterna tillgängliga i vallokalens ställ i H församlingshem. Vid förfrågan 

har röstmottagare hävdat att Sverigedemokraternas valsedlar inte fanns att tillgå. 

Eftersom 6 000 stycken valsedlar för varje val där Sverigedemokraterna deltagit har 

skickats till vallokalen före valet måste det betraktas som uteslutet att dessa skulle ha 

tagit slut genom normal förbrukning. 

 

Vidare har det har förekommit felaktig information om möjligheten att rösta genom att 

fylla i en blank valsedel med förkortningen SD. 

 

Det finns anledning att misstänka att någon har velat sabotera valet. 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift har yttrat sig och anfört i huvudsak följande: På grund av att det i 

tidigare val har förekommit uppgifter om otillbörlig hantering av Sverigedemokraternas 

valsedlar, har Y stift ägnat frågan särskild uppmärksamhet vid de utbildningsinsatser 

som hållits med valnämnder och valförrättare inför valet. Rekommendationen från 

stiftets sida har varit att portionera ut namnvalsedlar löpande under dagen och ha ett 

särskilt öga just på Sverigedemokraternas valsedlar samt vara beredda att ge mycket 

tydliga instruktioner om hur blanka valsedlar kan användas om namnvalsedlarna ändå 

skulle ta slut.  

 

Det finns inget som stöder klagandens uppgifter om att det skulle ha saknats 

namnvalsedlar för Sverigedemokraterna i det aktuella valdistriktet. Sverigedemokraterna 

kandiderade inte i valet till kyrkofullmäktige i H församling och några vita 

namnvalsedlar har följaktligen inte funnits för nomineringsgruppen. När det gäller valen 

till stiftsfullmäktige och kyrkomötet har i princip samtliga röster som avgetts på 

Sverigedemokraterna skett med användande av förtyckt namnvaldedel. Det har enbart 

avgetts cirka fem röster i respektive val där väljaren i stället använt blank valsedel och 

skrivit till nomineringsgruppens beteckning.  

 

Stiftsstyrelsen i Y stift har kompletterat sitt yttrande med att bifoga förteckning över 

röster och mandat samt uppgett att det, utöver de 273 avlämnade rösterna, torde ha 

krävts ytterligare 400 röster för Sverigedemokraterna att få ett mandat till i 

stiftsfullmäktige och nästan 1000 röster till, utöver de avlämnade 289, för att få ett 

mandat i Kyrkomötet. 

 

Valprövningsnämndens bedömning 

 

Valprövningsnämnden ska enligt 38 kap. 93 § kyrkoordningen vid prövningen av ett 

överklagande upphäva ett val i den omfattning som behövs och förordna om omval i den 

berörda valkretsen om  
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1. det vid förberedande och genomförande av valet ha förekommit en åtgärd som ett 

kyrkligt organ svarar för som avviker från föreskriven ordning, 

2. någon har hindrat röstningen, 

3. avgivna röster har förvanskats, eller 

4. någon har otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt. 

 

Kan rättelse åstadkommas genom en förnyad sammanräkning eller någon annan sådan 

mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället uppdra åt beslutsinstansen att vidta 

sådan rättelse. 

 

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad 

som förekommit har inverkat på valutgången. 

 

Av Stiftsstyrelsens yttrande framgår att det inte kan anses ha förekommit något fel som 

har inverkat på valresultatet i de aktuella valen i H församling. Enligt 

Valprövningsnämndens mening kan det i vart fall inte med fog antas att, om det vid 

något enskilt tillfälle saknats valsedlar, det har inverkat på valutgången. 

 

Valprövningsnämnden avslår 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, Birgit Friggebo, 

Stig-Göran Fransson, Kåge Johansson, Bertil Persson och Bertil Olsson. 

 

Övriga närvarande: Nathalie Lemaire.  

 

 

Exp. JO 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift 
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