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A, B och C har överklagat valet och yrkat att valet görs om. Till stöd för överklagandet har de anfört 
följande. Nominerade förtroendevalda fick bevis om uppdrag som förtroendevald i Svenska kyrkan 
sig tillsända den 19 oktober 2001 från Z stiftsstyrelse. Efter det att tiden för nominering till omvalet 
gått ut sänder stiftsstyrelsen den 20 november 2001 ut ett nytt brev och talar om att personerna inte 
är valda. Valnämndens ordförande och stiftsstyrelsen har brustit i sina åtaganden. Stiftsstyrelsen har 
inte gett korrekt information. Valnämndens ordförande har inte heller gett någon information. Han 
var dessutom ombud för listan för de nomineringsbara kandidaterna. Dessa har blivit nominerade av 
sina partigrupper, men inte fått besked om att de inte längre stod på listan inför omvalet. 
 
Stiftsstyrelsen har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört. Stiftsstyrelsen har lämnat erforderlig 
information genom att redan den 19 oktober 2001 tillskriva kyrkofullmäktige och valnämnd, varvid 
kopior av stiftsstyrelsens anmälan till Valprövningsnämnden samma dag samt e-postmeddelanden 
från valkansliet angående datum för omval bifogades. Den 20 november underrättade stiftsstyrelsen 
valda ledamöter och ersättare om att kyrkovalet den 16 september upphävts och att omval skulle ske 
den 9 december. Detta ålåg i och för sig inte stiftsstyrelsen utan borde, enligt stiftsstyrelsens mening, 
mera ha varit en uppgift för nomineringsgruppens ombud. Under den nya nomineringstiden var 
stiftsjuristen och ytterligare en handläggare i telefonkontakt med företrädare och ombud för de 
nomineringsgrupper som hade möjlighet att anmäla kandidater - och inte bara ombudet för den 
nomineringsgrupp som hade anmält kandidater till det ordinarie valet. Sammanfattningsvis anser 
stiftsstyrelsen att man gjort mer än tillräckligt genom att meddela de valda direkt att omval skulle 
ske - något som knappast sker vid de allmänna valen. 
 
Kyrkostyrelsen har i yttrande funnit att hanteringen av omvalet skett i enlighet med föreskriven 
ordning samt har redovisat följande vad gäller hanteringen av omvalet hos Kyrkostyrelsen och dess 
valkansli. 
 
15 juni 2001. Nomineringsgruppen K har registrerats och anmält 7 kandidater till kyrkofullmäktige. 
Anmälningstiden förlängs i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser till den 30 juni. 
 
30 juni 2001. Inga fler kandidater är anmälda. Valsedlar och grupp- och kandidatförteckningar 
distribueras. 
 
12 oktober 2001. Kyrkostyrelsens valkansli meddelar stiften att tänkbara dagar för omval är 25 
november eller 2 december. Stiften ombeds informera nomineringsgrupper och valnämnd på samma 
sätt som vid förlängningstiden i juni. Stiften skall meddela dels att det är möjligt att nominera nya 
kandidater, dels vilka dagar som är aktuella för omval. Dessutom skall de nomineringsgrupper som 
anmält kandidater till ordinarie val tillfrågas om deras anmälan kvarstår. Rörande grupper sker 
kommunikationen med gruppens ombud. Rörande sådana nomineringsgrupper som har företrädare 



i stiftet sker kommunikationen med denna företrädare. 
 
24 oktober 2001. Valprövningsnämnden beslutar om omval. Kyrkostyrelsens valkansli konstaterar 
att det inte är möjligt att genomföra omval den 25 november. Möjliga dagar är nu den 2 december 
eller den 9 december. För att säkert veta att röstberättigade skall hinna få röstkort i tid konstaterar 
valkansliet att omval bör genomföras den 9 december. Detta meddelas stiften. 
 
7 november 2001. Tf generalsekreteraren beslutar på Kyrkostyrelsens uppdrag att dag för omval 
skall vara den 9 december 2001. Detta meddelas omgående stiften. 
 
14 november 2001. Anmälningstiden för nya kandidater och nomineringsgrupper går ut. En ny 
gruppbeteckning M har registrerats. 
 
Nomineringsgruppen K har anmält sju kandidater varav två är nya och två har strukits i förhållande 
till anmälan till ordinarie val. Nomineringsgruppen M har anmält 10 kandidater varav en tidigare 
anmälts av K. Ingen annan nomineringsgrupp har anmält några kandidater. Detta gäller således alla 
de nomineringsgrupper som är registrerade för Kyrkomötet och därmed har möjlighet att anmäla 
kandidater i samtliga val. Någon grupp som är registrerad särskilt för stiftsfullmäktigevalet finns inte 
i Z stift. 
 
Valnämnden i N pastorat har yttrat följande. 
 
Valnämnden hänvisar till stiftsfullmäktiges yttrande i de delar av detta som ligger inom valnämndens 
ansvarsområde. 
 
I valnämndens ansvar ligger att administrera själva valet - valförrättningen. Omvalet till 
kyrkofullmäktige i X församling genomfördes den 9 december 2001 och ägde rum i X 
församlingshem. Inför omvalet hade de röstberättigade erhållit nya röstkort med information. 
Valnämnden hade därtill informerat genom annons i dagspress, genom anslag på flera platser inom 
valkretsen samt i flera olika sammanhang. 
 
Sammanfattningsvis anser valnämnden att korrekt information är lämnad och föreslår därför att 
överklagandet lämnas utan bifall. 
 
A, B och C har i genmäle anfört bl.a. följande. 
 
Valnämndens ordförande, tillika ombud för listan K, har inte tagit kontakt med oss, socialdemokrater 
och moderater i föregående O pastorat, som lanserat vår kandidat D, utan har bara tagit bort det 
namnet. Någon information har inte getts till oss om detta. Vi har således inte kunnat delta med 
någon kandidat i valet den 9 december 2001. Stiftsjuristen skriver den 20 november 2001 att valet 
upphävts och att vi således inte är valda som ledamöter i kyrkofullmäktige i X församling. Tiden för 
att anmäla kandidater och listor gick ut den 14 november 2001. Vi kan på grund av detta inte se att vi 
har haft möjlighet att anmäla någon kandidat eller listor till valet. Därför anser vi att valet måste 
göras om. 
 
Valprövningsnämnden beslutar följande. 
 
Enligt 38 kap. 82 § kyrkoordningen skall Valprövningsnämnden vid prövningen av ett överklagande 
upphäva ett val i den omfattning det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen bl.a. om 
det vid förberedande och genomförande av valet har förekommit avvikelse från förskriven ordning. 
Ett omval skall dock förordnas bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat 
på valutgången. 
 
Behöriga anmälare av kandidater för en nomineringsgrupp är enligt Instruktioner för stiftens 
handläggning, 4.2.2, nomineringsgruppens ombud, gruppens utsedda företrädare i stiftet eller dess 
utsedda kontaktpersoner i samfälligheten eller församlingen. 



 
Stiftsstyrelsen uppger att man från stiftets sida under den nya nomineringstiden kontaktat 
företrädare och ombud för de nomineringsgrupper som hade möjlighet att anmäla kandidater. 
 
Av protokollet från den slutliga sammanräkningen efter omvalet i X församling framgår att två 
nomineringsgrupper inom rätt tid anmält kandidater till valet, K och M. 
 
Valprövningsnämnden, som konstaterar att stiftsstyrelsen informerat dem som varit behöriga att 
anmäla kandidater, kan inte finna att någon avvikelse från föreskriven ordning visats föreligga och 
avslår överklagandet. 
 
Lars Tottie 
ordförande 
 
Annika Sandström 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Birgitta Björner, Benny Jönsson, Evert Josefsson, Hans-Olof Hansson, Kerstin 
Zetterberg och Ingrid Friman. 


