
DNR-VN-2009-06 
Anmälan av kandidater för val till direktvalt kyrkoråd har 
inkommit efter utgången av den föreskrivna anmälningstiden 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2009-07-09 
 
Dnr VN 2009/06 
 
Nomineringsgruppen F inkom den 20 maj 2009, genom den för nomineringsgruppen utsedda 
kontaktpersonen K, till Stiftsstyrelsen i H stift med anmälan av kandidater för valet till direktvalt 
kyrkoråd i B församling. 
 
Stiftsstyrelsen avvisade anmälan genom beslut den 26 maj 2009 med motiveringen att en anmälan, 
för att gälla vid ett ordinarie val, ska ha kommit in senast den 15 maj valåret. 
 
Stiftsstyrelsen fastställde den 1 juni 2009 grupp- och kandidatförteckning över de 
nomineringsgrupper som registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater för val till det 
direktvalda kyrkorådet i B församling. 
 
K har överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört bl.a. följande. Nomineringsgruppen har haft helt 
klart för sig att kandidatlistan ska vara stiftsstyrelsen till handa senast den 15 maj 2009. Måndagen 
den 16 mars 2009 samlades kandidaterna och fastställde listan. I överlämnade kandidatlistan 
fredagen den 20 mars 2009 till kanslichef A vid S kyrkliga samfällighet för påskrift angående bidrag 
för tryckning av valsedlar. A har postat ett brev innehållande kandidatlista för nomineringsgruppen 
för det aktuella valet. Av någon orsak kom detta brev inte fram till stiftsstyrelsen. – Kanslichefen A 
har i ett till överklagandet fogat yttrande av den 4 juni 2009 anfört bl.a. följande. K tillsände henne 
kandidatlista inför valet 2009 för nomineringsgruppen F. Listan skickades in i god tid före valet och 
efter att skriftligen ha godkänt det antal valsedlar som bekostas av samfälligheten skickade hon listan 
vidare till H stift. 
 
Stiftsstyrelsen har i yttrande avstyrkt bifall till överklagandet. 
 
Valprövningsnämndens beslut 
 
Enligt 38 kap. 29 § kyrkoordningen ska 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 ska registreras hos Kyrkostyrelsen. För att gälla vid ordinarie val ska anmälningarna ha 
inkommit senast den 15 maj valåret. 
 
Om det totala antalet kandidater som anmälts i en valkrets den 15 maj är lägre än det antal mandat 
som valet ifråga avser ska 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 ska samtidigt för valet ifråga förlänga tiden för 
registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i en sådan valkrets till den 15 juni. 
 
Valprövningsnämnden behandlar nomineringsgruppens skrivelse som ett överklagande av 
stiftsstyrelsens beslut om fastställande av grupp- och kandidatförteckning. 
 
Nomineringsgruppen F har, som stiftsstyrelsen funnit, kommit in med anmälan av kandidater för 
valet till direktvalt kyrkoråd i B församling först efter utgången av den föreskrivna anmälningstiden. 
 



Enligt vad som framkommit har det inte funnits förutsättningar för förlängning av anmälningstiden 
enligt 38 kap. 30 § kyrkoordningen. 
 
Av anförda skäl ska överklagandet avslås. 
 
Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 
 
Bengt-Åke Nilsson 
 
Lars Seger 
 
I beslutet har deltagit: Bengt-Åke Nilsson, ordförande, Gunilla Johansson, Key Lundegård, Stig-Göran 
Fransson, Per Lindberg (skiljaktig mening), Lars Haraldsson och Kerstin Zetterberg. 
 
Övriga närvarande: Sigvard Olsson och Erik A Egervärn. 
 
Expedition till: 
K 
Stiftsstyrelsen i H stift 
S kyrkliga samfällighet 
 
Per Lindberg avger följande skiljaktiga mening: 
Med hänvisning till att kanslichefen A vid S kyrkliga samfällighet i tjänsten intygar att kandidatlistan 
postades redan i mars 2009 borde Valprövningsnämnden bifalla överklagandet av stiftsstyrelsens 
beslut och därmed godkänna nomineringsgruppen F:s anmälan av kandidater som inkomna i rätt tid. 
 


