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Den 15 juni 2005 lämnade nomineringsgruppen A genom ombudet B in anmälningar av kandidater 
för valet till samfällda kyrkofullmäktige i C kyrkliga samfällighet. 
 
Stiftsstyrelsen i D:s stift beslutade den 16 juni 2005 att avvisa anmälan av kandidater med 
motiveringen att anmälan kommit in för sent. 
 
B har överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört bl.a. följande. Informationen om vilka tidsgränser 
som gäller har varit bristfällig och vilseledande. I ansökan om registrering av gruppbeteckningen 
redogjorde han för att kandidatnominering pågick till fram den 15 juni samt att nomineringsgruppen 
senast detta datum skulle inkomma med nomineringar. Han tycker att det hade varit lämpligt att han 
i samband med bekräftelse på att gruppbeteckningen blivit registrerad även blivit upplyst om att 
tiden för kandidatnominering redan gått ut och att han inte behövde återkomma med kandidater i 
detta val. 
 
E, organisationssekreterare och valansvarig i D:s stift, har i yttrande över överklagandet anfört att 
den aktuella anmälan enligt hennes bedömning kommit in för sent med hänsyn till bestämmelserna i 
38 kap. 29 § kyrkoordningen. Vidare har hon upplyst bl.a. följande. Sista anmälningsdatum är 
detsamma för både anmälan av kandidater och begäran om registrering av nomineringsgrupp. 
Vanligen lämnar en nybildad nomineringsgrupp samtidigt in både begäran om registrering och 
anmälan av kandidater. Det är inte möjligt för stiftskansliet att ”sista dagen” kontrollera vilka 
nomineringsgrupper som inte anmält kandidater och då påminna dem om att tiden går ut. – C 
kyrkliga samfällighet bildas den 1 januari 2006 enligt stiftsstyrelsens beslut den 15 juni 2004. Den 30 
november 2004 meddelade stiftsstyrelsen de tre nomineringsgrupper, som behövde nyregistreras, 
om detta och aktuell blankett bifogades. B var ombud för en av dem. Stiftsstyrelsen har vid olika 
tillfällen inbjudit såväl representanter för alla registrerade nomineringsgrupper som ordförande i 
direktvalda kyrkoråd, kyrkofullmäktige, kyrkostämmor och samfällda kyrkofullmäktige samt 
valnämnder och kyrkoherdar till information om valet. – Ansökan om registrering av 
nomineringsgruppen A inkom den 16 maj 2005. Tillsammans med ansökan om registrering av 
nomineringsgruppen inkom en skrivelse med uppgift om att nomineringsgruppen ”kommer att 
omedelbart efter den 25 maj insända lista”. Den skrivelsen har inte föranlett någon åtgärd. Det är ett 
orimligt krav att stiftskansliet borde ha kontaktat ombudet för att få in gruppens kandidatanmälan i 
rätt tid, särskilt om brevet nådde kansliet först den 16 maj. Å andra sidan hade redan i början av maj 
rykten om felaktiga föreställningar om ”förlängd tid” kommit till stiftskansliets kännedom. Av den 
anledningen tog hon kontakt med kyrkoherden för att via honom nå samfällighetens och 
församlingarnas nomineringsgrupper med korrekta uppgifter. Ingen kännedom om den nya 
nomineringsgruppen fanns då på stiftskansliet. 
 
Valprövningsnämndens beslut 
 
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 anmälan av kandidater för valet till samfällda 
kyrkofullmäktige i C kyrkliga samfällighet 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: Staffan Magnusson, Birgitta Björner, Sven-Olof Karlsson, Alf Sigling, Barbro 
von Sicard och Kerstin Zetterberg 
 
Övrig närvarande: Ola Jönsson 
 
Expedition till: 
B 
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