
 
 

BESLUT            Dnr 2013/8            

2013-11-12 

 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande av kyrkofullmäktigevalet i L församling 

 

X har överklagat valet till kyrkofullmäktige i L församling och i huvudsak uppgett 

följande. Vid nomineringar till valet bestod halva kyrkofullmäktige av medlemmar i 

kyrkokören samt en del närstående till dem. Dessa hade bildat kartell och röstat på 

varandra och den som stod överst på listan. Vidare har de lämnat budkuvert och 

förtidsröstat. Med så många från kören i kyrkofullmäktige kommer det att uppstå 

jävsproblem. X ifrågasätter om ett kyrkoval ska gå till på detta sätt. 

 

Stiftstyrelsen i S stift har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Det har inte begåtts något fel 

under någon del av valets genomförande i L församling. Alla som uppfyller 

valbarhetskriterierna i 33 kap. kyrkoordningen för val till församling kan anmälas och 

registreras för val till kyrkofullmäktige och därmed också bli utsedda till ledamöter eller 

ersättare i det nyvalda kyrkofullmäktige. Skulle fråga om jäv uppstå får de frågan 

hanteras i vederbörlig ordning vid det tillfället. 

 

Vidare anför Stiftsstyrelsen att det står var och en av de röstberättigade fritt att lämna 

högst tre personröster på de kandidater som finns uppsatta på den av stiftsstyrelsen 

fastställda grupp- och kandidatlistan för valkretsen. När det gäller möjligheten att 

förtidsrösta eller att budrösta på valdagen kan den möjligheten utnyttjas av samtliga 

röstberättigade. Enligt anteckningarna från förtidsröstningen var det inte någon som 

röstade genom bud. I vallokalen var det endast fyra personer som röstade genom bud. 

 

Valprövningsnämndens bedömning 

 

Enligt 38 kap. 93 § första stycket 1 kyrkoordningen ska valprövningsnämnden vid 

prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som behövs och 

förordna om omval i den berörda valkretsen om det vid förberedande och genomförande 

av valet har förekommit en åtgärd som ett kyrkligt organ svarar för som avviker från 

föreskriven ordning. 

 

I 38 kap. 48 § kyrkoordningen anges var och när röstning äger rum. Sålunda kan 

väljarna på valdagen rösta i vallokalen för det valdistrikt där de finns i röstlängden eller 

på särskilda röstmottagningsställen inom den egna valnämndens ansvarsområde. Före 

valdagen får väljarna rösta på särskilda röstmottagningsställen samt på expeditioner för 

förtidsröstning i hela landet. Vidare anges i paragrafen att väljare får brevrösta enligt 

bestämmelserna i 54 – 57 §§.  

 

Bestämmelser om jäv finns i 3 kap. 21 § kyrkoordningen. En ledamot får enligt denna 

paragraf inte delta i handläggningen av ett ärende i kyrkofullmäktige som rör ledamoten 

själv eller ledamotens make, sambo, föräldrar, barn, syskon, någon annan närstående 

eller något ledamoten närstående intresse. 
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Svenska kyrkans valprövningsnämnd 

 

Enligt nämndens mening är det inte visat att det vid valets genomförande i L församling 

har begåtts något fel som ett kyrkligt organ svarar för. 

 

Skulle det i framtiden uppstå en fråga om jäv mot någon eller några ledamöter i 

kyrkofullmäktige får den frågan prövas enligt bestämmelserna i kyrkoordningen vid det 

tillfället. 

 

X:s överklagande ska således avslås 

 

Beslutet får enligt 15 kap. 6 § kyrkoordningen inte överklagas. 

 

 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Gun Lombach 

   sekreterare 

 

 

I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Sigvard Olsson, Birgit Friggebo, 

Lennart Kjellin och Bertil Olsson. 

 

Övrig närvarande: Per Virdesten. 
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