
 
 

Bilaga 1 

BESLUT            Dnr 2014/1            

2014-05-19 

 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande av beslut avseende efterträdarval 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift beslutade den 20 januari 2014 att i stället för avgångna A utse B 

till ny ersättare för kyrkofullmäktige i X pastorat. 

 

A har överklagat stiftsstyrelsens beslut. Hon har uppgett bl.a. att hon efter valet fått 

meddelande från stiftsstyrelsen om att hon var vald till ersättare i X kyrkofullmäktige 

och att hon bekräftat att hon ville vara ersättare. Hon har också angett att hon efter 

kallelse var närvarande vid ett möte med kyrkofullmäktige den 19 december 2014. 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift har yttrat sig och anfört. A har i skrivelse daterad den 30 

september 2013 förklarat att hon inte avsåg att utnyttja sin plats som ersättare i 

kyrkofullmäktige i X pastorat mandatperioden 2014 – 2017. En anställd medarbetare 

(kanslist) i pastoratet har därefter, genom skrivelse den 14 oktober 2013, begärt 

omräkning/efterträdarval hos stiftsstyrelsen. Begäran borde rätteligen ha returnerats till 

avsändaren med besked om att efterträdarval endast kan ske efter anmälan av 

kyrkofullmäktiges ordförande. I stället kom begäran jämte bifogad avträdelse att ligga 

till grund för stiftsstyrelsens beslut den 20 januari 2014 om att utse ny ersättare i stället 

för A. - Stiftsstyrelsen kände vid beslutstidpunken inte till att A ångrat sig och, såvitt 

kunnat förstås, vid kontakt med annan anställd i pastoratet muntligen återtagit sin 

tidigare avgivna skriftliga avträdelse. Angivna förhållande ska även ha kommit till 

uttryck i praktiken genom att A kallats till konstituerande sammanträde med nyvalda 

kyrkofullmäktige i december 2014. - Mot bakgrund av förekommande formella brister i 

handläggningen av ärendet, på såväl stiftsnivå som lokal nivå, har stiftsstyrelsen inte 

några invändningar mot att klaganden återinsätts på posten. 

 

Stiftsstyrelsen har i sitt yttrande vidare uppgett att stiftsstyrelsen varit i kontakt med B, 

som förklarat att han inte har några invändningar mot att klaganden återinsätts på posten. 

 

Valprövningsnämnden har berett A och B  tillfälle att yttra sig över vad stiftsstyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

anfört. De har inte inkommit med något yttrande.  

 

 

Den rättsliga regleringen 

 

Enligt 38 kap. 70 § kyrkoordningen ska stiftsstyrelsen på anmälan av kyrkofullmäktiges 

ordförande utse en ny ledamot om en ledamot i kyrkofullmäktige avgår under 

valperioden. Samma sak gäller enligt 71 § för ersättare. 
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Svenska kyrkans valprövningsnämnd 

 

Valprövningsnämndens beslut 

 

Med upphävande av stiftsstyrelsens beslut att utse B till ny ersättare i kyrkofullmäktige i 

X pastorat beslutar Valprövningsnämnden att A ska återinsättas som ersättare. 

 

 

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

 

 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Gun Lombach 

   sekreterare 

 

 

I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Kåge Johansson, Bertil Persson, 

Stig-Göran Fransson, Birgit Friggebo och Bertil Olsson.  

 

Övrig närvarande: Per Virdesten, Christer Björk, Lisbeth Göranson och Terence 

Hongslo. 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. till  

A 

B  

Stiftsstyrelsen i Y stift 

 

SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 

Postadress: 751 70  Uppsala 

Telefon: 018-169500, fax: 018-169934 


