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Nomineringsgruppen Kyrkans Bästa i Simrishamns kyrkliga samfällighet i R församling kom den 29 
juni 2009, genom den för nomineringsgruppen utsedda kontaktpersonen D H, till Stiftsstyrelsen i L 
stift in med anmälan av kandidater för valet till direktvalda kyrkorådet i R församling. 
 
Stiftsstyrelsen avvisade anmälan formlöst den 29 juni 2009, vilket meddelades ombudet. Samma dag 
fastställde stiftsstyrelsen grupp- och kandidatförteckningar för de valkretsar i L stift där 
anmälningstiden förlängts till den 15 juni. 
 
D H har överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört bl.a. att nomineringsgruppen först den 29 juni 
2009 fick upplysning om att handläggningstiden för anmälan av kandidater för valet till direktvalda 
kyrkorådet i R församling hade förlängts, trots att nomineringsgruppen är registrerad och är 
representerad i kyrkorådet. 
 
Stiftsstyrelsen har i yttrande varken avstyrkt eller tillstyrkt bifall till överklagandet men konstaterar 
att det kan vara möjligt att stiftsstyrelsen missade att informera nomineringsgruppen Kyrkans Bästa 
i Simrishamns kyrkliga samfällighet om den förlängda tiden för registrering av gruppbeteckning och 
anmälan av kandidater, vilket är ett avsteg från den informationsskyldighet som stiftsstyrelsen har 
enligt 38 kap. 30 § första stycket kyrkoordningen. 
 
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 
kommit in 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 att anmäla kandidater i 
valkretsen om detta förhållande. Stiftsstyrelsen ska samtidigt för valet i fråga förlänga tiden för 
registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i en sådan valkrets till den 15 juni. 
 
Enligt 38 kap. 90 § tredje stycket 10 kyrkoordningen får stiftsstyrelsens beslut att fastställa gruppoch 
kandidatförteckningar överklagas särskilt. 
 
Nomineringsgruppen Kyrkans Bästa i Simrishamns kyrkliga samfällighet har överklagat 
stiftsstyrelsens beslut om fastställande av grupp- och kanidatförteckning såvitt avser direktvalt 
kyrkoråd i R församling. 
 
Nomineringsgruppen Kyrkans Bästa i Simrishamns kyrkliga samfällighet har, som stiftsstyrelsen 
funnit, kommit in med anmälan av kandidater för valet till direktvalt kyrkoråd i R församling först 
efter utgången av den föreskrivna, förlängda anmälningstiden. Nomineringsgruppen har emellertid 
anfört att det beror på att den inte hade underrättats om att anmälningstiden var förlängd. 
 



Av handlingarna i ärendet och stiftsstyrelsens yttrande får anses framgå att den skyldighet som 
stiftsstyrelsen har enligt 38 kap. 30 § första stycket kyrkoordningen att informera de 
nomineringsgrupper som till följd av registrering av beteckning har möjlighet att anmäla kandidater 
om förlängd anmälningstid inte har fullgjorts i fråga om alla registrerade nomineringsgrupper. Såvitt 
framgår har endast Moderata Samlingspartiet informerats. 
 
Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om vad som ska ske om stiftsstyrelsen inte informerar 
samtliga nomineringsgrupper enligt bestämmelserna i 38 kap. 30 § kyrkoordningen och en 
nomineringsgrupp i en sådan situation kommer in med sin anmälan för sent. Viss ledning kan dock 
enligt valprövningsnämnden hämtas i de bestämmelser som finns i kyrkoordningen om 
överklagande respektive omprövning av beslut. 
 
När det gäller rättidsprövning av överklaganden finns bestämmelser i 58 kap. 5 § kyrkoordningen. 
Om en skrivelse med överklagande har kommit in för sent ska beslutsinstansen avvisa den. 
Skrivelsen ska dock inte avvisas om förseningen beror på att beslutet har innehållit en felaktig 
underrättelse om hur man överklagar eller om den i rätt tid har kommit in till 
överprövningsinstansen. Ett sådant avvisningsbeslut får överklagas i samma ordning som gäller för 
överklagande av det beslut som överklagades i den avvisade skrivelsen. Av kommentaren till 
kyrkoordningen framgår det att med begreppet felaktig underrättelse om hur man överklagar menas 
även det förhållandet att det inte finns någon besvärshänvisning alls. 
 
I 58 kap. 18 § kyrkoordningen finns bestämmelser om extraordinära rättsmedel. Ett ärende får 
prövas på nytt om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för det. Om tiden 
för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits får ärendet ändå enligt andra stycket 
prövas på nytt om det föreligger någon omständighet som utgör en giltig ursäkt för dröjsmålet. 
Frågor om omprövning enligt första och andra stycket prövas av Svenska kyrkans 
överklagandenämnd. 
 
Av förarbetena till 58 kap. 18 § andra stycket kyrkoordningen framgår att den giltiga ursäkten kan 
vara t.ex. att det har getts en felaktig eller missvisande upplysning om hur och när man klagar eller 
att en sådan upplysning inte har getts alls. Även sjukdom eller utlandsvistelse kan enligt förarbetena 
vara exempel på godtagbara anledningar (CsSkr 1999:3 s. 333). 
 
Valprövningsnämnden finner att nomineringsgruppen Kyrkans Bästa i Simrishamns kyrkliga 
samfällighet, eftersom stiftsstyrelsen inte informerat nomineringsgruppen om att tiden för anmälan 
av kandidater förlängts, har haft giltig ursäkt för sitt dröjsmål när gruppen först den 29 juni 2009 
anmälde kandidater. Denna anmälan bör därför anses ha skett i tid. Ärendet bör därför återförvisas 
till stiftsstyrelsen för de åtgärder som Valprövningsnämndens ställningstagande föranleder. 
 
Valprövningsnämnden återförvisar ärendet till Stiftsstyrelsen i L stift för fortsatt handläggning. 
 
Bengt-Åke Nilsson 
 
Gun Lombach 
 
I avgörandet har deltagit: Bengt-Åke Nilsson, ordförande, Gunilla Johansson, Key Lundegård, 
skiljaktig, Per Lindberg och Britt Beijer. 
 
Övrig närvarande: Sigvard Olsson. 
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D H 
Stiftsstyrelsen i L stift 
Valnämnden i S kyrkliga samfällighet 


