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Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val, kandidatförklaring
Om kandidaturen
Du som vill bli kandidat i kyrkovalet måste enligt kyrkoordningen skriftligen förklara att du har gett nomineringsgruppen ditt tillstånd att anmäla 
dig som kandidat till ett visst val, dvs. lämna en s.k. kandidatförklaring. Det ska du göra på denna särskilda blankett. Din förklaring avser hela den 
kommande mandatperioden. Det betyder att även om du inte blir vald till ledamot eller ersättare i samband med valdagen, så kvarstår du som 
kandidat och kan bli invald senare under mandatperioden genom ett s.k. efterträdarval.

Om kyrkoordningens regler för kandidater
För den händelse det finns en anmäld kandidat som inte senast den 15 april valåret har lämnat en kandidatförklaring ska gruppens anmälan av kan-
didaten inte beaktas när stiftsstyrelsen fastställer kandidatförteckningen. Kandidaten kommer då inte med på grupp- och kandidatförteckningen, 
vilket är en förutsättning för att kunna väljas. Kandidaten kommer inte heller med på valsedlar som beställs från kyrkostyrelsen. Det gör inte heller 
en kandidat som är under 18 år på valdagen. När en kandidat på detta sätts stryks kommer de kandidater som finns längre ner på förteckningen au-
tomatiskt att flytta upp ett steg. 

Genom undertecknande av denna kandidatförklaring ger jag mitt tillstånd till att anmälas som kandidat för den angivna nominerings-
gruppen i nedan markerade val. Jag är även införstådd i och godkänner att mina personuppgifter kommer att behandlas enligt nedan. 1 och 2)

Nomineringsgruppens namn

Kryssa för och ange vilket/vilka val tillståndet gäller.
Observera! Den som kandiderar i flera olika val ska lämna sitt tillstånd för vart och ett av dessa val. Använd en blankett per 
kandidat.

 Val till kyrkomötet

 Val till stiftsfullmäktige i stift

 

Kontroll av valbarhet 3)

Markera med ett kryss

 Döpt i Svenska kyrkan

 Döpt i annan kristen kyrka

 Jag är inte döpt, men var förtroendevald i Svenska kyrkan före år 2000

Kandidatuppgifter 
Uppgifterna om en kandidat på valsedeln får omfatta högst två rader per kandidat. Utöver namnet får nedanstående  
uppgifter om kandidaten finnas. Fyll i dessa uppgifter:

Kandidatnamn (fylls endast i om annat än folkbokföringsnamn)
  

1. Ålder

2. Yrke eller titel

3. Hemort eller kyrkobokföringsförsamling

4. Tillhörighet till nomineringsgrupp eller liknande uppgift

Val till kyrkofullmäktige i församling/ pastorat

Ort Datum

Namnteckning

Namnförtydligande Personnummer
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Mer information hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

1) Information om  
personuppgiftsbehandling

 I samband med att kandidatförklaringen 
lämnas in kommer dina personuppgifter att 
behandlas. De uppgifter som finns på no-
mineringsgruppens kandidatanmälan och 
denna kandidatförklaring ligger till grund för 
grupp- och kandidatförteckningen samt val-
sedlar och kommer att registreras för data-
behandling i syfte att genomföra kyrkovalet 
samt tillhandahålla uppgift om förtroendevalda 
och övriga kandidater i syfte att genomföra 
efterträdarval under kommande valperiod. 
Uppgifterna om dig kommer att kontrolleras 
mot folk- och kyrkobokföringsregistret.

 
 För kyrkovalet är Trossamfundet Svenska 

kyrkan (org. nr 252002-6135) gemensamt 
personuppgiftsansvarig med stift, försam-
lingar som inte ingår i pastorat och pastorat. 
Följ länken för att läsa mer om hur det ge-
mensamma ansvaret är fördelat: 

 www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

 Dina personuppgifter kommer att delas med 
nomineringsgruppens ombud, företrädare och 
kontaktpersoner, stiften, församlingar/pastorat 
och publiceras på Svenska kyrkans hemsidor.

 
 Alla definitioner om personuppgiftsbehand- 

ling ska tolkas i enlighet med gällande data-
skyddslagstiftning, däribland dataskydds-
förordningen (2016/679) och nationella 
implementeringar. 

Insamling och behandling av  
dina personuppgifter 

 Vi behandlar följande personuppgifter direkt 
från dig för följande syften:

 
 i. För att förbereda och genomföra kyrkova-

let enligt kyrkoordningens och Svenska kyr-
kans bestämmelser, t.ex. att kontrollera att 
kandidaten är valbar, tillhandahålla valsed-
lar och grupp- och kandidatförteckningar. 
Vi behandlar då följande personuppgifter: 
namn, personnummer, adress, kandidat-
uppgifter (ålder, yrke eller titel, hemort el-
ler kyrkobokföringsförsamling, tillhörighet 
till nomineringsgrupp eller liknande uppgift) 
samt särskilt namn (kandidatnamn) som ska 
stå på en valsedel och uppgift om nomine-
ringsgrupp. Uppgifterna behandlas med stöd 
av den lagliga grunden fullgörande av avtal. 
När du kandiderar i kyrkovalet kan det fram-
komma uppgifter som enligt dataskyddsför-
ordningen kan anses känsliga, t.ex. uppgifter 
om religiös övertygelse eller politiska åsik-
ter. Det krävs en särskild grund för att få 
behandla de känsliga personuppgifterna. Vi 
behandlar då uppgifterna med stöd av att 
du har offentliggjort uppgifterna genom 
att underteckna kandidatförklaringen. Dina 
personuppgifter kommer att sparas och an-
vändas så länge som det är nödvändigt.

 
 ii. För dem som genom val blir eller kan bli 

förtroendevalda i syfte att genomföra val 
till beslutande organ enligt kyrkoordning-
ens och Svenska kyrkans bestämmelser, 
inklusive efterträdarval under kommande 
valperiod. Vi behandlar då följande person-
uppgifter: namn, personnummer, adress, 
kandidatuppgifter, särskilt namn, uppgift om 

nomineringsgrupp och om dina uppdrag. 
Uppgifterna behandlas med stöd av den 
lagliga grunden fullgörande av avtal. När du 
kandiderar i kyrkovalet kan det framkomma 
uppgifter som enligt dataskyddsförord-
ningen kan anses känsliga, t.ex. uppgifter 
om religiös övertygelse eller politiska åsik-
ter. Det krävs en särskild grund för att få 
behandla de känsliga personuppgifterna. Vi 
behandlar då uppgifterna med stöd av att 
du har offentliggjort uppgifterna genom att 
underteckna kandidatförklaringen. Dina per-
sonuppgifter kommer att sparas och använ-
das så länge som det är nödvändigt.

 iii. För att de förtroendevalda ska kunna full-
följa sitt uppdrag överförs uppgifter till andra 
IT-system där uppgifter om Svenska kyrkans 
förtroendevalda förs. Vi behandlar då föl-
jande personuppgifter: namn, personnum-
mer, adress och uppgifter om dina uppdrag. 
Uppgifterna behandlas med stöd av den 
lagliga grunden fullgörande av avtal. När du 
kandiderar i kyrkovalet kan det framkomma 
uppgifter som enligt dataskyddsförordning-
en kan anses känsliga, t.ex. uppgifter om re-
ligiös övertygelse eller politiska åsikter. Det 
krävs en särskild grund för att få behandla de 
känsliga personuppgifterna. Vi behandlar då 
uppgifterna med stöd av att du har offent-
liggjort uppgifterna genom att underteckna 
kandidatförklaringen. Dina personuppgifter 
kommer att sparas och användas så länge 
som det är nödvändigt.

 
 iv. För att kunna förbättra och testa de sys-

tem som används i kyrkovalet. Testningen 
görs med stöd av en intresseavvägning, där 
vårt berättigade intresse är att säkerställa 
att systemen fungerar som de ska. Person-
uppgifterna behandlas i en testmiljö men 
med riktiga personuppgifter för att säker-
ställa att systemen reagerar som de ska. Du 
kan när som helst invända mot användandet 
genom att kontakta oss via den kontaktväg 
som anges i slutet av vår informationstext. 
Dina personuppgifter kommer att sparas och 
användas tillsvidare.

 
 Svenska kyrkan är även skyldig att registrera 

och arkivera handlingar, vilket innebär att vi 
i vissa fall vidarebehandlar dina personupp-
gifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Delning av dina personuppgifter
 Personuppgifterna kan komma att lämnas 

ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlig-
hetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen 
(1998:1591) om Svenska kyrkan, dels av kapi-
tel 53 och 54 i kyrkoordningen.

 
 Vi delar dina personuppgifter med IT-leve-

rantörer, distributörer av post och tryckerier 
och som utför tjänster för vår räkning. Dessa 
företag är ibland så kallade personuppgifts-
biträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är 
ett företag som behandlar informationen för 
vår räkning och enligt våra instruktioner.

 
 Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbe-

slut, skyldiga att lämna ut uppgifter. Vi lämnar 
då ut sådana uppgifter som följer av beslutet 
till de myndigheter som efterfrågar dem, t.ex. 
till polisen.

 Alla personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter och kontaktperson
 Du har rätt att få information om och en kopia 

av de personuppgifter som vi behandlar om 
dig under förutsättning att du kan styrka din 
identitet och att vi får lämna ut uppgifterna 
enligt lag. Du har rätt att invända mot person-
uppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att 
få personuppgifterna rättade, kompletterade 
och under vissa förutsättningar raderade. Un-
der tiden vi kontrollerar om personuppgiften 
eller vår behandling av uppgiften är korrekt 
kan du begära att behandlingen begränsas, 
vilket innebär att uppgiften endast får lagras.

 
 Du har alltid rätt att höra av dig till oss om 

du har frågor, klagomål eller vill hävda dina 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
Kontaktperson återfinns här: 

 www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

 Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga 
dataskyddsmyndigheten (för behandling i 
Sverige: Datainspektionen).

2) Sekretessavstående 
 Om du har, eller efter registreringen får, skyd-

dade uppgifter i folk- och kyrkobokföringen 
innebär godkännandet av dessa användarvill-
kor att du avstår ditt sekretesskydd enligt kyr-
koordningen för de uppgifter som registrerats.

3) Om kontroll av valbarhet 
 Nomineringsgruppen har ansvaret för att 

den som anmäls som kandidat är valbar. En 
preliminär kontroll av valbarheten görs när 
en förteckning på kandidater har anmälts 
och resultatet kommer att framgå av det 
korrektur som skickas till anmälaren. Be-
träffande dop bör noteras att dop i Svenska 
kyrkans ordning ska finnas i kyrkans register 
över kyrkotillhöriga och kontrolleras den vä-
gen. Den som är döpt i annan kristen kyrkas 
ordning bör anmäla detta så att det kan re-
gistreras i kyrkobokföringen. Ansvaret för 
att pröva om dop ska antecknas i kyrkobok-
föringen ligger på kyrkoherden och ska inte 
ske på annat sätt. Den som inte är döpt är 
valbar om han eller hon är eller tidigare har 
varit förtroendevald i Svenska kyrkan. Med 
förtroendevald avses den som vid direkta 
eller indirekta kyrkliga val har utsetts till le-
damot, ersättare eller ordförande i beslut-
ande eller verkställande organ inom Svenska 
kyrkan. Om grunden för valbarhet är ett ti-
digare uppdrag som förtroendevald måste 
detta kunna dokumenteras före den slutliga 
valbarhetskontroll som stiftsstyrelser gör vid 
sammanräkningen och mandatfördelningen. 

 Kandidatförklaringen ska skickas till respekti-
ve stiftsstyrelse tillsammans med övriga kan-
didatförklaringar och vara sorterade i samma 
ordning som kandidaterna är registrerade. 

 
 Kandidatförklaringarna ska vara stiftssty-

relsen tillhanda senast den 15 april 2021, se 
adresser till respektive stift på  

 www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
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