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Till
samtliga pastorat/församlingar i Göteborgs stift,
enförsamlingspastoraten i Göteborgs kyrkliga samfällighet:
Göteborgs domkyrkoförsamling, Tyska Christinae, Angered, Örgryte, Göteborgs Carl Johan,
Göteborgs Haga, Göteborgs Masthuggs, Göteborgs Oscar Fredrik, Björkekärr, Härlanda, Kortedala,
Tynnered, Lundby, Backa, Göteborgs Johanneberg, Göteborgs Vasa, Högsbo, Älvsborg, Askim, St:
Pauli, Annedal, Västra Frölunda, Näset, Styrsö, Torslanda-Björlanda, Tuve-Säve, Backa, Lundby

kyrkofullmäktiges ordförande
kyrkorådsordföranden

Information angående biskopsval 2017
Information inför kommande nomineringsval och biskopsval som ska äga rum i Göteborgs stift
under 2017. Här fråga främst om val av elektorer och elektorsersättare.
Biskop Per Eckerdal avgår med pension i februari 2018 och nu måste en ny biskop utses.
Enligt kyrkoordningen ska en biskop utses genom val i stiftet. Valet ska föregås av ett
nomineringsval för att få fram valbara kandidater till biskopsvalet. Stiftsstyrelsen ansvarar
för genomförandet av nomineringsvalet och biskopsvalet. Stiftsstyrelsen har i beslut 201603-15, § 5, delegerat till personalutskottet att fatta beslut rörande tider för
nomineringsvalet och biskopsvalets genomförande.
Personalutskottet har med stöd av ovan nämnda delegation, beslutat
att nomineringsval ska ske 2017-08-22
att biskopsval ska ske 2017-10-18 kl. 09.00-11.00
att om en andra valomgång behövs ska denna ske 2017-11-08 kl. 09.00-11.00
att val av elektorer och deras ersättare inför biskopsvalet ska ha genomförts senast den
22 juni 2017

Göteborgs stift
Lilla Bommen 1, Box 119 37, 404 39 Göteborg
031-771 30 00 (vx)  goteborgsstift@svenskakyrkan.se

Nomineringsval, hearing och biskopsval
Röstberättigade vid ett nomineringsval och vid biskopsvalet är följande personer:
1. domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter,
2. de som är anställda tills vidare eller minst sex månader som präster eller diakoner i stiftet eller i
någon av dess församlingar eller pastorat, och
3. särskilt utsedda elektorer.
Nomineringsvalet äger rum den 22 augusti 2017 för att få fram namn på biskopskandidater.
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar ska pröva behörigheten att biskopsvigas hos dem som
erhållit röster i nomineringsvalet. Prövningen ska omfatta de kandidater som erhållit fem procent eller
mera av rösterna. Om möjligt ska dock minst fem kandidater bli behörigförklarade.
Hearing med de som förklarats behöriga efter nomineringsvalet ska hållas den 11 oktober 2017.
Ytterligare information om genomförandet kommer att meddelas under hösten.
Därefter är det dags för biskopsvalet den 18 oktober 2017. Vid biskopsvalet röstar präster, diakoner
och elektorer i sina kontrakt med kontraktsprosten som valförrättare. Stiftsstyrelsens och domkapitlets
ledamöter samlas på stiftskansliet under ledning av stiftsstyrelsens ordförande som valförrättare, eller
någon som denne förordnat som biträdande valförrättare, för att avge sina röster. Stiftsadjunkter och
tjänstlediga pastorsadjunkter samt de som är anställda som diakoner av stiftet röstar i det kontrakt där
stiftets domkyrka är belägen. I valet kan giltiga röster bara läggas på dem som Ansvarsnämnden
förklarat behöriga att biskopsvigas.
Om ingen kandidat från över 50 % av rösterna hålls en andra valomgång den 8 november 2017
Elektorsval i församlingarna/ -pastoraten
Biskopsvalet genomförs utifrån nuvarande organisation där de 28 församlingarna i Göteborgs kyrkliga
samfällighet var för sig utgör enförsamlingspastorat i en flerpastoratssamfällighet. Det innebär att var
och en av de ingående 28 församlingarna är en egen valkrets. Skälet till att elektorer ska väljas av de
sittande organen är att valet av elektorer äger rum under år 2017. Det ingår alltså inte i
indelningsdelegerades uppgifter att välja elektorer. Detta gäller även för enheter utanför
Göteborg som har varit föremål för indelningsändring, att det är de sittande organen som väljer
elektorer.
Vid val av elektorer utgör varje församling eller, om församlingen ingår i ett pastorat, varje pastorat en
valkrets.
Enligt personalutskottets beslut ska varje pastorat/församling senast den 22 juni 2017 välja elektorer.
Senast samma dag ska protokollet vara stiftsstyrelsen tillhanda. Utifrån protokollen ska röstlängd
inför nomineringsvalet och biskopsvalet upprättas. Eftersom tiden fram till nomineringsvalet är knapp,
är det mycket viktigt att protokollen kommer in till stiftskansliet så fort som möjligt, per mail som
inskannad fil. Skickas protokollet via mail och inskannad fil, ska detta kompletteras med bestyrkt
protokollsutdrag per post. Använd mailadressen goteborgsstift@svenskakyrkan.se för rapporteringen,
märk mailet med ”Biskopsval 2017”, elektorer.
Val av elektorer
Om man är församling med egen ekonomi, ska elektorerna och deras ersättare väljas av
kyrkofullmäktige i den församlingen.

Om man består av två eller flera församlingar och samverkar i pastorat, ska elektorerna och deras
ersättare väljas av pastoratets kyrkofullmäktige.
Vid valet av elektorerna och deras ersättare får inte de personer rösta som redan har rösträtt vid
biskopsvalet.
Valbar till elektor och ersättare för elektor är den som är valbar till ledamot i kyrkofullmäktige. Den
som redan har rösträtt vid biskopsvalet är dock inte valbar.
Antalet elektorer och ersättare
Det ska väljas lika många elektorer som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i
stiftets församlingar och anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet.
Inom varje församling som inte ingår i ett pastorat och inom varje pastorat ska det väljas minst en
elektor. Övriga elektorer fördelas av stiftsstyrelsen, i enlighet med given delegation, mellan
församlingarna och pastoraten. Fördelningen ska göras i förhållande till antalet röstberättigade i varje
pastorat enligt 33 kap 2 § kyrkoordningen.
För elektorerna ska det väljas lika många ersättare.
Inträdesordning för ersättarna
Vid elektorsvalet ska också bestämmas i vilken ordning som ersättarna ska träda in.
Alt. 1) Om elektorsvalet sker med MAJORITETSVAL ska samtliga ersättare ska kunna träda
in för samtliga elektorer. Detta ska framgå av protokollet.
Alt. 2) Om elektorsvalet sker med PROPORTIONELLT VALSÄTT ska även detta protokollföras
och lista upprättas över personliga ersättare som då träder in vid förhinder. Hur ersättarna ska inträda
vid proportionellt valsätt framgår av 39 kap 18 § kyrkoordningen.
För att underlätta redovisningen av valda elektorer och ersättare samt vilket valsätt som har använts,
har tagits fram blanketter som ska användas och biläggas till protokollet. (bilaga 1 och 2).
Underrättelse om dag, klockslag och lokal för nomineringsval och biskopsval
Stiftsstyrelsen kommer att kalla till nomineringsval och biskopsval. Att observera redan nu är att
kallelsen inte kommer att skickas personligen till var och en som är röstberättigad i valen utan när det
gäller valda elektorer så kommer varje pastorat att underrättas och får därefter ansvara för att
valda elektorer och deras ersättare får del av kallelsen och också underrättas om tider och lokaler
för nomineringsval och biskopsval och för en eventuell andra valomgång.
Bestämmelser om hur biskopsval förrättas samt hur elektorer utses finns i 8 kap kyrkoordningen.

Mer information
Mer information kommer fortlöpande, samt uppdateras regelbundet på
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017
Frågor angående elektorsvalen, nomineringsvalet och biskopsvalet besvaras av undertecknade
undertecknade stiftsjurister samt pressekreterare.

Louise Edqvist Lendefors
stiftsjurist
031-771 30 24

Therese Kogler Bennsten
stiftsjurist
031-771 30 29

Bilagor:
1.
2.
3.

Blankett ”Valda elektorer och ersättare” – majoritetsval
Blankett ”Valda elektorer och ersättare” – proportionellt valsätt
Fördelning av elektorer

Kopia för kännedom till
Kontraktsprostarna

Torgny Lindén
pressekreterare
031-771 30 31

