
DNR-VN-2002-02 
Genom misstag hos stiftskansliet har kandidater inte registrerats 
för val i alla de valkretsar de amälts till. Beslut om ny 
sammanräkning och mandatfördelning. 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2002-01-18 
 
Dnr VN 2-2002 
 
P och S har i en skrivelse som kom in till stiftsstyrelsen efter klagotidens utgång överklagat valet. 
Stiftsstyrelsen har överlämnat skrivelsen till Överklagandenämnden för prövning av återställande av 
försutten tid enligt 58 kap. 18 § andra stycket kyrkoordningen. Överklagandenämnden har i beslut 
den 20 december 2001 förordnat att Valprövningsnämnden skall ta upp överklagandet som om det 
kommit in i rätt tid. 
 
P och S anför i huvudsak följande som grund för överklagandet. Efter kyrkovalet uppstod ett rykte att 
X-partiets valsedel gällande samfällda kyrkofullmäktige i V-UZ församlingar inte skulle vara 
registrerad i U och Z församlingar. Det skulle innebära att de röster partiet fått i U och Z församlingar 
skulle vara ogiltiga. Om det stämde skulle detta innebära att X-partiet skulle gå miste om ett mandat. 
Klagandena hemställer att X-partiets röster i U och Z församlingar skall giltigförklaras och att 
omräkning sker så att mandatfördelningen överensstämmer med valresultatet. 
 
Stiftsstyrelsen har tillstyrkt bifall till överklagandet och anfört. 
 
P finns med i röstlängden till samfällighetsvalet och har därmed klagorätt. S finns inte med i 
röstlängden och saknar således klagorätt. 
 
I valet till V kyrkliga samfällighet fanns två valkretsar, V valkrets och U-Z valkrets. Då stiftskansliet 
skulle registrera kandidaterna i valkretsarna rådde en viss osäkerhet om hur kandidaterna skulle 
skrivas in. Enligt ett första besked från kyrkokansliet, som administrerade valdatasystemet, skulle 
kandidaterna behöva knappas in flera gånger, en gång för varje valkrets, även om kandidatlistan var 
den densamma i valkretsarna. Därefter kom uppgiften att det räckte med att skriva in namnen i den 
första valkretsen, när listan var lika för valkretsarna. Samma lista skulle då automatiskt även skrivas 
in för övriga valkretsar. Detta fungerade dock inte fullt ut. Kandidaterna för X-partiet kom därför inte 
att bli registrerade i U-Z valkrets trots att de var korrekt anmälda. 
 
Efter valet och den preliminära räkningen i vallokalerna uppmärksammade klagandena 
stiftsstyrelsen/stiftskansliet på frågan om registrering av sina kandidater i valkretsen U-Z. Det 
uppdagades då att kandidaterna inte var registrerade vilket alltså var ett administrativt-tekniskt fel. 
Enligt en tjänsteman på stiftskansliet skulle felet åtgärdas. Här har det emellertid brustit i rutinerna 
på kansliet. Kandidaterna registrerades men de aktuella valdistrikten i valkretsen U-Z var då redan 
räknade, vilket inte uppmärksammades. 
 
Valprövningsnämnden beslutar följande. 
 
S har inte varit upptagen röstlängden och får därmed inte överklaga valet. S:s överklagande avvisas 
därför. 
 
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. 
 
Av utredningen framgår att avvikelse skett från föreskriven ordning då X-partiets kandidater inte 
registrerades i valkretsen U-Z. Vad som förekommit har inverkat på valutgången. 
 
Valprövningsnämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut att fastställa valutgången och förordnar att 
stiftsstyrelsen skall verkställa ny sammanräkning och mandatfördelning med beaktande av de röster 
som avgivits för X-partiet i U-Z valkrets. 
 
Lars Tottie 
ordförande 
 
Annika Sandström 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Lars Tottie, Birgitta Björner, Benny Jönsson, Evert Josefsson, Hans-Olof 
Hansson, Susann Torgerson och Ingrid Friman. 
 
Övriga närvarande: Staffan Magnusson, Sven-Olof Karlsson och Kerstin Zetterberg. 
 


