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Till samtliga kontraktsprostar 
 

Biskop Per Eckerdal avgår med pension i februari månad 2018. 
Enligt 8 kap. Kyrkoordningen ska en biskop utses genom val i stiftet. Valet ska 
föregås av ett nomineringsval. Stiftsstyrelsen ansvarar för genomförandet av 
nomineringsvalet och biskopsvalet. Nomineringsvalet och biskopsvalet ska, enligt 
beslut från personalutskottet, äga rum den 22 augusti respektive 18 oktober 2017. 

Nomineringsvalet: Plats och tidpunkt 

Nomineringsvalet den 22 augusti 2017 kommer att genomföras vid ett gemensamt möte med alla 
röstberättigade i Svenska mässans lokaler i Göteborg. 

Biskopsvalet: Plats och tidpunkt 

Biskopsvalet kommer att äga rum den 18 oktober 2017, kl. 09.00-11.00 i respektive kontrakt i 
stiftet. Om ingen kandidat får mer än 50 % av rösterna sker ett andra val den 8 november 2017 
också i respektive kontrakt. 

De röstberättigade inom varje kontrakt samlas med kontraktsprosten som valförrättare.  

Om kontraktsprosten är förhindrad att vara valförrättare utser stiftsstyrelsen en annan av prästerna i 
kontraktet att fullgöra uppgiften.  

Stiftsadjunkter och tjänstlediga pastorsadjunkter samt de som är anställda som diakoner i 
stiftsorganisationen röstar i det kontrakt där stiftets domkyrka är belägen.  

Det ankommer på kontraktsprosten/valförrättaren att boka lokal för biskopsvalet den 18 
oktober (samt prel. boka för ett ev. andra val den 8 november) och i övrigt ansvara för att valen 
på lokal nivå genomförs på ett betryggande sätt. Kontraktsprosten/valförrättaren ska till stiftet 
meddela vilken lokal som ni bokat för valförrättningarna för era respektive kontrakt, maila till 
goteborgsstift@svenskakyrkan.se, märk mailet ”Biskopsval 2017”. Gör detta gärna så snart ni har 
bokat lokaler, dock senast 31 mars.  

Anställda präster och diakoner i kontraktet samt de valda elektorerna är de röstberättigade. 
Pastorsadjunkter och kontraktsadjunkter ska rösta i sina respektive kontrakt enligt röstlängd. Lokalen 
måste alltså vara dimensionerad för dessa.  

Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter samlas med stiftsstyrelsens ordförande som valförrättare i 
Västgötasalen, Göteborgs stift, Lilla Bommen 1, 404 39 Göteborg för biskopsvalet den 18 oktober. 
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Röstlängd 

Stiftsstyrelsen ska inför elektorsvalen upprätta en förteckning som visar vilka präster och diakoner 
som fanns anställda i stiftets församlingar, anställd tills vidare eller minst sex månader vid tidpunkten 
för fastställande av dag för biskopsvalet. Även anställda pastorsadjunkter ska tas med i den 
förteckningen. I den förteckningen har sålunda upptagits att 623 röstberättigade präster och diakoner 
fanns anställda i stiftets församlingar, samt anställda pastorsadjunkter, då dag för val fastställdes. Den 
slutgiltiga röstlängden anslås på stiftets anslagstavla 30 dagar före nomineringsvalet (den 23 juli 
2017). 

Hur elektorerna utses 

När det gäller val av elektorer utgör varje pastorat/församling en valkrets. Det ska väljas lika många 
elektorer och ersättare som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets 
församlingar/pastorat och anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet.  

Inom varje församling/pastorat ska det väljas minst en elektor. Stiftsstyrelsen ska fördela övriga 
elektorer mellan pastoraten/församlingarna. Fördelningen ska göras i förhållande till antalet 
röstberättigade kyrkotillhöriga i varje pastorat/församling vid tidpunkten för stiftsstyrelsens beslut om 
dag för elektorsvalet. 

Ansvarsnämndens beslut om behörighet 

Nomineringsvalet äger rum för att få fram namn på biskopskandidater. De kandidater som erhållit fem 
procent eller mer av rösterna i nomineringsvalet ska sedan behörighetsprövas av Svenska kyrkans 
ansvarsnämnd för biskopar. Ansvarsnämndens beslut kommer att meddelas 
kontraktsprostarna/valförrättarna så snart som möjligt. Valförrättarna måste ha tillgång till detta vid 
valförrättningen vid biskopsvalet. I valet (den första omgången den 18 oktober och en eventuellt andra 
valomgång den 8 november) får röster bara avges på dem som Svenska kyrkans ansvarsnämnd för 
biskopar förklarat behöriga att biskopsvigas. 

Biskopsvalet och eventuellt en andra valomgång 

En kandidat som får mer än hälften av rösterna är vald till biskop. Om ingen kandidat får mer än 
hälften av rösterna i första omgången ska en andra valomgång genomföras mellan de två kandidater 
som i det första valet har fått flest röster. Om flera kandidater fått lika många röster avgörs genom 
lottning vilka av kandidaterna som ska delta i den andra valomgången. 

En andra valomgång ska genomföras på samma sätt som den första. Enligt stiftsstyrelsens beslut ska 
en eventuell andra valomgång äga rum den 8 november 2017, kl. 09.00-11.00. Det kan vara bra att, 
förutom att reservera dagen, även boka en lokal för en eventuellt andra valomgång. 

Mer information 

Mer information kommer fortlöpande, samt uppdateras regelbundet på 
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017 
Har ni frågor om förfarandet är ni välkomna att ringa undertecknade stiftsjurister samt pressekreterare.  

Louise Edqvist Lendefors Therese Kogler Bennsten Torgny Lindén 
stiftsjurist stiftsjurist pressekreterare 
031-771 30 24 031-771 30 29 031-771 30 31 
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