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Nomineringsgruppen G inkom den 20 juni 2001 till Stiftsstyrelsen i Z stift med en kompletterande 
anmälan av kandidater till G-gruppens vallista i X församling. 
 
Stiftsstyrelsen underrättade G-gruppen om att kandidatanmälan var för sent inkommen, eftersom 
sista dag för anmälan var den 15 juni 2001. 
 
I en skrivelse den 22 juni 2001 med rubriken "Överklagande av beslut att inte medtaga samtliga 
kandidater på G-gruppens vallista i X Församling" anförde Ggruppen genom ordföranden A i 
huvudsak följande. G-gruppen vitsordar att kandidatanmälan inkommit efter det datum som Svenska 
kyrkan bestämt. Om viljan funnits hade emellertid de aktuella kandidaterna kunnat registreras ändå. 
Det är bristfällig information från övriga partier och kansli i X församling som gjort att Ggruppen 
hamnat i tidsnöd. 
 
Stiftsstyrelsen besvarade G-gruppens skrivelse den 25 juni 2001 och anförde bl.a. följande. 
 
Enligt 38 kap. 79 § kyrkoordningen får ett val överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. 
Av 81 § samma kapitel framgår hur ett överklagande skall ske. Där står i första stycket "Den som vill 
överklaga ett val eller ett beslut skall ge in skrivelsen med överklagandet till beslutsinstansen. Den 
skall ha kommit in dit tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att den 
slutliga sammanräkningen avslutades." 
 
Inkommen skrivelse kan med hänvisning till ovanstående inte behandlas som ett överklagande. 
Tidigast den 17 september har den som vill överklaga valet möjlighet att inkomma med skrivelse till 
stiftsstyrelsen. G-gruppen har den 28 juni 2001 överklagat stiftsstyrelsens beslut att inte pröva 
överklagandet i sak. 
 
Valprövningsnämnden beslutar följande. 
 
I 38 kap. 79 § punkterna 1-9 kyrkoordningen anges vilka beslut som hos Valprövningsnämnden får 
överklagas särskilt och inte endast i samband med överklagande av ett val. Till de beslut som får 
överklagas särskilt hör inte beslut att inte ta upp för sent inkomna anmälningar av kandidater. G-
gruppens skrivelse av den 22 juni 2001 kan således inte prövas som ett överklagande enligt 38 kap. 
79 § punkterna 1-9. 
 
Valprövningsnämnden avvisar G-gruppens överklagande. 
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