Om kyrkoordningens regler
Varje kandidat måste enligt kyrkoordningen skriftligen förklara att han eller hon har gett nomineringsgruppen tillstånd att
anmäla henne eller honom till ett visst val, d.v.s. lämna en s.k. kandidatförklaring. För den händelse det finns en anmäld kandidat
som inte senast den 15 april valåret har lämnat en kandidatförklaring ska gruppens anmälan av kandidaten 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 automatiskt att flytta upp ett steg.
Information om personuppgiftsbehandling m.m.
De uppgifter som finns på nomineringsgruppens kandidatanmälan och denna kandidatförklaring ligger till grund för grupp- och
kandidatförteckningen samt valsedlar och kommer att registreras för databehandling i syfte att genomföra kyrkovalet samt
tillhandahålla uppgift om förtroendevalda och övriga kandidater i syfte att genomföra efterträdarval under kommande valperiod.
Dessa uppgifter är namn och personnummer samt andra kompletterande uppgifter eller särskilt namn som ska stå på en valsedel
samt uppgift om nomineringsgrupp. Dessa uppgifter och andra uppgifter angående kandidaters valbarhet kommer att databehandlas i syfte att genomföra valbarhetskontroller. De uppgifter som finns registrerade kommer bl.a. att tillgängliggöras för nomineringsgruppernas ombud, företrädare och kontaktpersoner, stiften, församlingar/pastorat samt publiceras på Svenska kyrkans hemsidor.
Om en kandidat har skyddade uppgifter i folk- eller kyrkobokföringen innebär undertecknandet av kandidatförklaringen att
kandidaten avstår sitt sekretesskydd enligt kyrkoordningen för de uppgifter som registreras. Genom undertecknande av denna
kandidatförklaring är kandidaten även införstådd i och godkänner att kandidatens personuppgifter databehandlas.
Upplysningar och utdrag från registret enligt bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) kan erhållas från kyrkostyrelsen
(Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala).
Uppgifter om kandidater kan komma att lämnas ut till tredje part med stöd av offentlighetsprincipen (11 § lagen [1998:1591] om
Svenska kyrkan).
Jag ger mitt tillstånd till att anmälas som kandidat för den angivna nomineringsgruppen i nedan markerade val.
Nomineringsgruppens namn

Borgerligt alternativ
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 gärna en blankett
per kandidat.
Val till kyrkomötet
Val till stiftsfullmäktige i

stift

Val till kyrkofullmäktige i

församling

Kontroll av valbarhet1)
Markera med ett kryss
Döpt i Svenska kyrkan
Döpt i annan kristen kyrka
Tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan
Ort

Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Personnummer

Vänd!

Blankett 8 – Kandidats tillstånd

Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val, kandidatförklaring

1) 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. Beträffande dop bör noteras att dop
i Svenska kyrkans ordning ska finnas i kyrkans register över kyrkotillhöriga och kontrolleras den
vägen. Den som är döpt i annan kristen kyrkas ordning bör anmäla detta så att det kan registreras i kyrkobokföringen. Ansvaret för att pröva om dop ska antecknas i kyrkobokföringen 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 ledamot, ersättare eller ordförande i beslutande eller verkställande organ inom
Svenska kyrkan. Om grunden för valbarhet är ett tidigare uppdrag som förtroendevald måste
detta kunna dokumenteras före den slutliga valbarhetskontroll som stiftsstyrelser gör vid
sammanräkningen och mandatfördelningen.
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