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Beslut att avvisa anmälan av kandidater för val till samfällda 
kyrkofullmäktige och direktvalt kyrkoråd har överklagats av 
annan än den som gjort anmälan 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2005-07-15 
 
Dnr VN 7-2005 
 
Stiftsstyrelsen i X stift beslutade den 20 maj 2005, med stöd av 38 kap. 30 § kyrkoordningen, att 
förlänga anmälningstiden för registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater vid val i 
vissa i beslutet närmare angivna valkretsar till den 15 juni 2005. Beslutet omfattade inte Y kyrkliga 
samfällighet eller Z församling. 
 
Den 24 maj 2005 ingav normeringsgruppen A anmälningar av kandidater for valen till samfällda 
kyrkofullmäktige i Y kyrkliga samfällighet och direktvalda kyrkorådet i Z församling. Genom beslut 
den 2 juni 2005 avvisade stiftsstyrelsen i X stift anmälningarna. I beslutet anfördes att 
anmälningarna inkommit efter anmälningstidens utgång. 
 
B har, genom C, överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. I Svenska kyrkans handbok för direkta 
val anges att ansökningstiden för att registrera gruppbeteckning och att anmäla kandidater i ett visst 
särskilt fall kan förlängas till den 15 juni 2005. 
 
Här föreligger, enligt nomineringsgruppens uppfattning, ett sådant fall, eftersom anmälan inte gäller 
en ny grupp utan en som redan är aktiv i pastoratet. Anmälan har kommit in för sent på grund av 
brister inom partiets organisation. Med tanke på att partiet i dag deltar i det kyrkopolitiska styret i Y 
och Z vore det en demokratisk svaghet om partiet ända inte får ställa upp i de lokala valen den 18 
september 2005. Svenska kyrkan skulle missa en stor grupp medlemmar om partiet inte är 
representerat i valen. 
 
Stiftsstyrelsen i X stift har i yttrande över överklagandet anfört bl.a. följande. 
 
Överklagandet gäller de kandidater som nomineringsgruppen den 24 maj 2005 anmält till valet 
avseende samfällda kyrkofullmäktige i Y kyrkliga samfällighet samt direktvalda kyrkorådet i Z 
församling. Dessa valområden ingår inte i det förlängningsbeslut som fattats den 20 maj 2005. 
 
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 inom 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 förlänga tiden 
för registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i en sådan valkrets till den 15 juni. 
 
Stiftsstyrelsens beslut om att avvisa anmälan av kandidater får, enligt 38 kap. 90 § tredje stycket 9 
kyrkoordningen, överklagas hos Valprövningsnämnden. Enligt 91 § femte stycket 9 får ett sådant 



beslut endast överklagas av den som gjort anmälan. 
 
Enligt vad som framkommit har den av stiftsstyrelsen avvisade anmälan gjorts av D. Varken B eller C 
har således rätt att överklaga beslutet. 
 
Valprövningsnämnden avvisar överklagandet. 
 
Staffan Magnusson 
ordförande 
 
Anders Norin 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, Birgitta Björner, Sven-Olof Karlsson, Barbro von Sicard 
och Kerstin Zetterberg 
 
Övriga närvarande: Ola Jönsson 
 
Expedition till: 
BC 
Stiftsstyrelsen i X stift 
Z församling 
Y kyrkliga samfällighet 
 


