
DNR-VN-2009-09 
Kompletterande anmälningar av kandidater för val till kyrklig 
samfällighet och direktvalt kyrkoråd har inkommit efter utgången 
av den föreskrivna anmälningstiden 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2009-07-09 
 
Dnr VN 2009/09 
 
Stiftsstyrelsen i U stift fastställde den 1 juni 2009 grupp- och kandidatförteckningar för 
nomineringsgruppen H.F. avseende val till samfällda kyrkofullmäktige i B kyrkliga samfällighet i H-B-
I valkrets och direktvalt kyrkoråd i H församling. 
 
A har i egenskap av ombud för nomineringsgruppen överklagat stiftsstyrelsens beslut och yrkat att 
ordningsföljden mellan nomineringsgruppens kandidater ska fastställas på följande sätt. I valet till 
samfällda kyrkofullmäktige i B kyrkliga samfällighet: 1. A.A 2. A.S. 3. K.W.4. I.E. 5. B.A. 6. M.W. 7. K.L. I 
valet till direktvalt kyrkoråd i H församling: 1. A.A. 2. A.S.3. U.E. 4. B.A. 5. B.J. 6. I.E. 7. K.W. 8. M.W. 9. 
A.H. 10. K.L. 11. M.S. 12. B.M. 13. K.F. 14. H.J. 15. P.W. Till stöd för överklagandet anför hon bl.a. att 
hon till kandidatanmälan har bifogat ett separat papper ”LISTA PÅ KANDIDATER TILL KYRKOVALET 
2009-09-20 Detta är den ordning vi önskar” med annan ordningsföljd för kandidaterna än den som 
framgår av anmälningsblanketten. 
 
Stiftsstyrelsen har i yttrande avstyrkt bifall till överklagandet och anfört bl.a. följande. Enligt 38 kap. 
29 § kyrkoordningen ska anmälan av kandidater ha inkommit till stiftsstyrelsen senast den 15 maj. 
Eftersom den 15 maj var en fredag godtog stiftsstyrelsen handlingar inkomna med morgonposten 
den 18 maj. Anmälan av kandidaterna i de aktuella valen är inkomststämplade hos stiftet den 18 maj 
2009. Handlingarna var ofullständiga och kompletterades senare efter begäran med anmälan av nytt 
ombud och kandidattillstånd, som inkom den 26 maj. Kandidatlistorna registrerades och korrektur 
skickades samma dag med begäran om att eventuella fel i korrekturet skulle anmälas omgående /den 
27 maj per fax eller telefon. Den 27 maj var sista dag för registrering i valdatasystemet. Den 9 juni 
inkom per fax till stiftet ett brev från A med följande lydelse: ”Såg till min förskräckelse att vi skulle 
svara senast 27/5. Har inväntat uppgift om 2 av kandidaterna. Faxar listor som vi vill ha dem. Vad 
gör vi om det är ’för sent?’ ”. A åberopar i överklagandet att hon till kandidatanmälan skulle ha 
bifogat ett separat papper med annan ordningsföljd för kandidaterna än den som framgår av 
anmälningsblanketten. Något sådant papper har inte inkommit till stiftet. 
 
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. 
 



Enligt 5 § Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val (SvKB 2008:1) 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 ska den som lämnat in ansökan ges möjlighet att 
komplettera denna. 
 
Stiftsstyrelsen ska enligt 38 kap. 31 § kyrkoordningen senast den 1 juni under valåret fastställa 
grupp- och kandidatförteckning över de nomineringsgrupper som har registrerat gruppbeteckning 
och anmält kandidater. Sådana förteckningar ska upprättas för varje slag av val och för varje valkrets 
inom stiftet. För valkrets där tiden för registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater 
enligt 30 § andra stycket har förlängts till den 15 juni ska stiftsstyrelsen senast den 1 juli under 
valåret fastställa grupp- och kandidatförteckning. 
 
Valprövningsnämnden har vid sin prövning att utgå från stiftsstyrelsens bedömning att 
nomineringsgruppen H.F. i rätt tid till stiftsstyrelsen har anmält kandidater till de båda valen. 
Ordningsföljden mellan kandidaterna enligt stiftsstyrelsens fastställelsebeslut den 1 juni 2009 
överensstämmer med ordningsföljden i de kandidatlistor som inkommit till stiftsstyrelsen den 18 
maj samma år. Frågan blir då om ordningsföljden mellan kandidaterna kan ändras på grund av 
korrigeringar som anmälts först den 9 juni 2009. 
 
Valprövningsnämnden konstaterar att kravet i 38 kap. 31 § kyrkoordningen på att stiftsstyrelsen ska 
fastställa grupp- och kandidatförteckningar senast den 1 juni under valåret innebär en bortre 
tidsgräns för stiftsstyrelsens möjligheter till korrigeringar av inlämnade kandidatanmälningar i de 
fall då det inte funnits förutsättningar för förlängning av anmälningstiden enligt 30 kap. 30 § 
kyrkoordningen. 
 
Stiftsstyrelsen har den 26 maj 2009 berett nomineringsgruppen tillfälle att inkomma med 
synpunkter på korrektur avseende underlaget för fastställande av grupp- och kandidatförteckningar. 
Några synpunkter har dock inte inkommit förrän den 9 juni, då ombudet A per fax till stiftsstyrelsen 
framfört önskemål om ändrad ordningsföljd mellan kandidaterna. 
 
Enligt vad som framkommit har det inte funnits förutsättningar för förlängning av anmälningstiden 
enligt 38 kap. 30 § kyrkoordningen. 
 
Valprövningsnämnden konstaterar att nomineringsgruppens korrigeringar av 
kandidatförteckningen kommit in för sent för att kunna beaktas i stiftsstyrelsens beslut om 
fastställande av grupp- och kandidatförteckningen. Överklagandet ska därför avslås. 
 
Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 
 
Bengt-Åke Nilsson 
 
Lars Seger 
 
I beslutet har deltagit: Bengt-Åke Nilsson, ordförande, Gunilla Johansson, Stig-Göran Fransson, Per 
Lindberg, Lars Haraldsson och Kerstin Zetterberg. 
 
Övriga närvarande: Sigvard Olsson och Erik A Egervärn. 
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