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Den 26 maj 2005 lämnade nomineringsgruppen A in anmälningar av kandidater för valen i X:s 
kyrkliga samfällighet samt Y:s och Z:s församlingar. 
 
Stiftsstyrelsen i B stift beslutade den 27 maj 2005 att avvisa anmälningarna med motiveringen att 
anmälningarna inkommit efter anmälningstidens utgång. 
 
C har överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört bl.a. följande. Beslut gällande ifrågavarande listor 
med kandidater fattades vid årsmöte i X:s arbetarekommun den 20 mars 2005 enligt för 
organisationen gällande regler. Anmälan av dessa kandidatlistor skulle därefter ske enligt de regler 
som finns för kyrkovalet 2005. Följden av stiftsstyrelsens beslut blir att A-partiet som organisation 
drabbas genom att möjligheten att delta i kyrkovalet inte finns. 
 
Stiftsstyrelsen har i yttrande avstyrkt bifall till överklagandet och anfört följande. 
 
A:s företrädare i stiftet, D, har den 21 april 2005 anmält C som kontaktperson för bl.a. ifrågavarande 
val. Således bör denne i relativt god tid före sista anmälningsdag ha fått kännedom om sin uppgift. 
Vidare framgår tydligt redan av anvisningarna till anmälningsblanketterna att anmälan skall ha 
inkommit till stiftsstyrelsen senast den 15 maj valåret. Som redogjorts för i det överklagade beslutet 
har anmälan av kandidater skett först genom bifogade filer i ett e-postmeddelande från D den 26 maj 
2005 med en E som anmälare. Det antecknas att E inte är behörig att anmäla kandidater för dessa val 
och att kandidaternas medgivanden saknades. Korrekta anmälningar inkom sedan till stiftskansliet 
den 2 juni 2005 med C som anmälare. 
 
Då D som företrädare för nomineringsgruppen A väljer att låta en kontaktperson anmäla kandidater 
för gruppen förutsätts det – som vid all delegation – att kontaktpersonen fått information om de 
regler som gäller för anmälan av kandidater vid de kyrkliga valen (villkor för valbarhet, tider mm). 
Nomineringsgruppen står 
hur som helst risken för en för sent inkommen anmälan. 
 
Enligt 38 kap. 29 § kyrkoordningen skall anmälan av kandidater till samtliga val göras hos respektive 
stiftsstyrelse, vad gäller val till Kyrkomötet av kandidaterna i den valkrets som stiftet utgör. Anmälda 
kandidater skall registreras hos Kyrkostyrelsen. För att gälla vid ordinarie val skall anmälningarna 
ha inkommit senast den 15 maj valåret. Vid omval som har beslutats enligt 94 § skall anmälningarna 
ha inkommit senast den dag som Kyrkostyrelsen beslutar. 
 
Om det totala antalet kandidater i en valkrets som anmälts den 15 maj är lägre än det antal mandat 
som valet ifråga avser skall stiftsstyrelsen enligt 38 kap. 30 § omgående informera de 
nomineringsgrupper som till följd av registrering av beteckning har möjlighet anmäla kandidater i 
valkretsen om detta förhållande. Stiftsstyrelsen skall samtidigt för valet ifråga förlänga tiden för 
registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i en sådan valkrets till den 15 juni. 
 



Nomineringsgruppen A har inkommit med anmälningar av kandidater för valen i X:s kyrkliga 
samfällighet samt Y:s och Z:s församlingar först efter utgången av den föreskrivna anmälningstiden. 
 
Enligt vad som framkommit har det inte funnits förutsättningar för förlängning av anmälningstiden 
enligt 30 kap. 30 § kyrkoordningen. 
 
Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 
 
Staffan Magnusson 
ordförande 
 
Lars Seger 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Birgitta Björner, Sven-Olof Karlsson, Alf Sigling, Barbro von Sicard och Susann 
Torgerson 
 
Expedition till: 
C 
Stiftsstyrelsen i B stift 
X:s kyrkliga samfällighet 
Y:s församling 
Z:s församling 
 


