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Klagande har påtalat avvikelser från föreskriven ordning i 
samband med val till kyrkofullmäktige. Några sådana avvikelser, 
som har påverkat valutgången, har dock inte visats föreligga. 
Avslag. 
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Stiftsstyrelsen i Z stift avslutade valet till kyrkofullmäktige i X församling den 9 oktober 2001. 
 
A och B, P-partiet, har var för sig överklagat valet. B har yrkat att valet görs om eller att 
mandatfördelningen fastställs enligt valet 1997. Till stöd för överklagandet har de anfört i huvudsak 
följande. 
 
1. Röstkort till de röstberättigade i centrala X hänvisade till fel vallokal. Stiftet sände ut ändringsbrev 
till de röstberättigade. Trots detta missuppfattade flera röstberättigade vilken vallokal de skulle rösta 
i. 
 
2. Valnämnden kallades inte till sammanträde före valet på ett giltigt sätt. P-partiets ledamot i 
valnämnden fick därför aldrig chansen att närvara. Valnämndens beslut före valet är därmed ogiltiga. 
 
3. P-partiet godkände aldrig de tryckta valsedlar som sändes ut till partiet. Därmed hade partiet inga 
valsedlar att använda i valet och kunde inte delta. 
 
4. Alla kandidater P-partiet anmält till kyrkofullmäktigevalet registrerades inte. Motiveringen var att 
kandidatanmälan kommit in för sent. Stiftsstyrelsen har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört 
att valärendet har behandlats i enlighet med gällande bestämmelser. Valnämnden i X har beretts 
tillfälle att yttra sig men har inte svarat. 
 
Av de av stiftsstyrelsen ingivna handlingarna i ärendet framgår att P-partiet inkommit med anmälan 
av kandidater efter den 15 juni 2001 och att dessa inte registrerats. 
 
 
Av 38 kap.19, 23 och 24 §§ kyrkoordningen framgår följande. Andra än anmälda kandidater för 
registrerade nomineringsgrupper är inte valbara. Anmälan av kandidater till samtliga val skall göras 
hos respektive stiftsstyrelse. För att gälla vid val skall anmälningarna ha gjorts, såvitt gäller ordinarie 
val, senast den 15 juni valåret. 
 
Enligt 38 kap. 82 § kyrkoordningen skall Valprövningsnämnden vid prövningen av ett överklagande 
upphäva ett val i den omfattning som behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om det 
vid förberedande och genomförande av valet förekommit avvikelse från föreskriven ordning, någon 
har hindrat röstningen, avgivna röster har förvanskats eller någon har otillbörligen verkat vid valet 
på något annat sätt. Ett omval skall dock förordnas bara om det med fog kan antas att vad som har 
förekommit har inverkat på valutgången. Kan rättelse åstadkommas genom förnyad sammanräkning 
eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, skall nämnden i stället uppdra åt 



beslutsinstansen att vidta rättelse. 
 
Valprövningsnämnden finner inte att någon avvikelse från föreskriven ordning som har påverkat 
valutgången har visats föreligga och avslår överklagandet. 
 
Lars Tottie 
ordförande 
 
Annika Sandström 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Lars Tottie, Birgitta Björner, Sven-Olof Karlsson, Evert Josefsson, Barbro 
Sicard, Susann Torgerson och Ingrid Friman. 
 


