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Nomineringsgruppen A ingav den 17 maj 2005, genom ombudet B, till stiftsstyrelsen i X stift en 
kandidatlista för valet till samfällda kyrkofullmäktige i C kyrkliga samfällighet. Till kandidatlistan var 
fogad tillstånd från elva personer att anmälas som kandidater för nomineringsgruppen. I fråga om 
åtta personer var förkryssat att det lämnade tillståndet - utöver val till samfällda kyrkofullmäktige i C 
kyrkliga samfällighet - även avsåg val till kyrkofullmäktige. Den 25 maj 2005 inkom till stiftsstyrelsen 
en kandidatlista för val till kyrkofullmäktige i D församling. I listan upptogs vissa av de personer som 
tidigare givit sitt tillstånd att anmälas som kandidater även vid val till kyrkofullmäktige. I e-
postmeddelande den 30 maj 2005 från handläggare vid stiftet underrättades B om att man bestämt 
sig för att betrakta själva kandidatlistan och/eller blanketten Anmälan av kandidater som det 
dokument som konstituerar anmälan och att enstaka kandidatmedgivanden inte betraktades som 
anmälan av kandidater. Stiftsstyrelsen i X stift avvisade genom beslut den 3 juni 2005 
nomineringsgruppens anmälan av kandidater for valet till kyrkofullmäktige i D församling, Som skäl 
för beslutet anfördes att anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång. 
 
B har överklagat beslutet och anfört följande. Samtidigt med nomineringsgruppens anmälan av 
kandidater till valet i samfällda fullmäktige i C kyrkliga samfällighet inlämnades tillstånd från 
kandidaterna i valet till kyrkofullmäktige i D församling. Anmälan och samtliga tillstånd inkom i tid. 
Av förbiseende bifogades dock inte själva kandidatlistan. Detta berodde på ett rent misstag och 
måste anses ursäktligt. Proceduren med att samordna listorna till kyrkovalet var ny för henne. Det 
ordinarie ombudet blev sjuk och i hastigheten kom kandidatlistan inte med. Det väsentliga i 
sammanhanget måste dock vara att respektive kandidat givit sitt medgivande till att kandidera. Det 
framgår också att det var ett misstag att inte bifoga själva listan eftersom denna bifogats anmälan för 
valet till samfällda kyrkofullmäktige. När misstaget upptäcktes fick hon besked om att det inte gick 
att lämna in listan i efterhand. Efter konsultationer lämnade hon likväl in den. Listan kom därför in 
först den 20 maj, trots att den kunde ha lämnats in betydligt tidigare. Nomineringsgruppens anmälan 
av kandidater bör således accepteras. 
 
Stiftsstyrelsen i X stift har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört bl.a. följande. Anmälan har 
inkommit efter anmälningstidens utgång. Ingivandet av enstaka kandidatmedgivanden inte kan 
betraktas som anmälan av kandidater. Rättviseskäl talar också för att samtliga nomineringsgrupper 
behandlas lika vad gäller anmälningstiden. 
 
Yttrande har inhämtats från Kyrkostyrelsen, som tillstyrkt bifall till överklagandet och anfört bl.a. 
följande. I överklagandet anförs att nomineringsgruppen lämnat in medgivande enligt 38 kap. 28 § 
andra stycket kyrkoordningen från kandidater till valet för kyrkofullmäktige i D församling samtidigt 
med anmälan av kandidater till samfällda kyrkofullmäktige, medan själva kandidatlistan till 
kyrkofullmäktigevalet inte bifogats. Detta skedde enligt klaganden av rent förbiseende. Listan 
lämnades sedermera in till stiftsstyrelsen där den registrerats som inkommen den 25 maj. Genom att 
lämna in medgivanden från samtliga kandidater har nomineringsgruppen otvetydigt gett till känna 
att man önskar att delta i valet och vilka kandidater som ställer upp. Att detta tillkännagivande inte 
skett i form av en s.k. kandidatlista kan inte rimligen hindra gruppen från att kandidera. 
Kyrkostyrelsen har genom beslut i 1 § andra stycket SvKB 2004:1 utfärdat närmare bestämmelser 
om hur ofullständiga uppgifter avseende anmälan av kandidater skall hanteras. Av bestämmelsen 



framgår att stiftsstyrelsen då skall ge den som lämnat in en sådan anmälan möjlighet att komplettera 
denna. Detta har såvitt framgår av handlingarna inte skett. I sammanhanget bör noteras att 
stiftsstyrelsens registrering av anmälda kandidater skall ske senast den 28 maj valåret, vilket i detta 
fall väl torde ha kunnat ske även om ansökan behövt kompletteras. 
 
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. Anmälan 
kandidater skall registreras hos 
 
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 for 
registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i en sådan valkrets till den 15 juni. 
 
Enligt 5 § kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val (SvKB 2004:1) får 
anmälan av kandidater för samtliga val göras av en nomineringsgrupps ombud. Anmälan får också 
göras av en företrädare i ett stift till de val som äger rum i stiftet eller av en kontaktperson till val i de 
församlingar eller samfälligheter som uppdraget avser. Av 1 § samma bestämmelser följer vidare att 
om det saknas uppgifter i en anmälan av kandidater skall den som lämnat in ansökan ges möjlighet 
att komplettera denna. 
 
Som redovisats i det föregående skall kandidatanmälan göras senast den 15 maj valåret. Den 15 maj 
2005 var en söndag. Anmälningstiden har därför löpt ut den 16 maj 2005. Stiftsstyrelsen i X stift har 
beslutat att godta anmälningar som inkommit under förmiddagen den 17 maj 2005. Nämnden finner 
inte skäl att ifrågasatta denna ordning. 
 
Av utredningen framgår visserligen att nomineringsgruppen inte givit in någon anmälningsblankett 
med kandidatlista avseende valet till kyrkofullmäktige i D församling före anmälningstidens utgång. 
Kandidattillstånden avseende valet till kyrkofullmäktige har dock givits in i rätt tid och av en för 
nomineringsgruppen behörig person. Genom den kandidatlista som sedermera givits in den 25 maj 
2005 har klargjorts att anmälan avsett D församling. Vid nu angivna förhållanden, och i avsaknad av 
närmare föreskrifter om formerna för kandidatanmälan, får godtas att anmälan enligt 38 kap. 29 § 
skett i tid. Det anförda leder fram till att avvisningsbeslutet skall upphävas och ärendet återförvisas 
till stiftsstyrelsen i X stift för fortsatt handläggning. 
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