
 
 

BESLUT            Dnr  2013/10           

2013-11-12  

 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande gällande val av ledamot till kyrkofullmäktige i T församling, G stift 

 

Vid valet till kyrkofullmäktige i T församling i G stift den 15 september 2013 utsågs Y 

till ledamot.  

 

X har överklagat valet och anfört följande. Y är tillsvidareanställd i församlingen som 

kyrkoherdesekreterare. Hennes tjänstgöringsgrad är 75 procent av heltid. Enligt 33 kap. 

9 § kyrkoordningen gäller ett valbarhetshinder för alla kyrkligt anställda som har en 

tjänstgöringsgrad över 20 procent av heltid för sin befattning beräknat för en period på 

fem månader. Y kan enligt kyrkoordningen inte vara ledamot av kyrkofullmäktige eller 

kyrkoråd i T församling och samtidigt vara anställd i församlingen. 

 

Stiftsstyrelsen har yttrat sig och avstyrkt bifall till överklagandet. Stiftsstyrelsen har 

anfört bl.a. följande. Enligt 33 kap. 5 § kyrkoordningen är den inte valbar till uppdrag 

som förtroendevald i en församling som är anställd i församlingen eller i det pastorat där 

församlingen ingår och som på grund av sina uppgifter har en ledande ställning bland de 

anställda. Y är enligt överklagandet anställd tills vidare som kyrkoherdesekreterare. 

Stiftsstyrelsen gör den bedömningen att hon inte har en ledande ställning bland de 

anställda och att hon därmed är valbar till ett uppdrag som förtroendevald till 

kyrkofullmäktige i församlingen. – Det val som hölls den 15 september gällde valet till 

kyrkofullmäktige, inte valet till kyrkorådet. Den bestämmelse (33 kap. 9 §) som X 

hänvisar till gäller inte kyrkofullmäktige utan endast kyrkoråd. Det ankommer på 

kyrkofullmäktige att vid valet av kyrkoråd bedöma om Y är valbar eller inte.  

 

Valprövningsnämndens bedömning 

 

Bestämmelser om valbarhetshinder för kyrkligt anställda för uppdrag som 

förtroendevald i en församling finns i 33 kap. 5 § kyrkoordningen. Där anges – såvitt nu 

är av intresse – att den inte är valbar som är anställd hos församlingen eller samfällighet 

i vilken församlingen ingår och som på grund av sina uppgifter har en ledande ställning 

bland de anställda. I 9 § samma kapitel finns bestämmelser om valbarhetshinder som 

gäller för alla kyrkligt anställda med en viss tjänstgöringsgrad. Dessa bestämmelser är 

emellertid inte tillämpliga vid val till kyrkofullmäktige. 

 

Med ledande ställning avses enligt kyrkoordningsskrivelsen till 1999 års kyrkomöte en 

övergripande chefstjänst som kanslichef, kamrer, kyrkogårdschef eller annan 

förvaltningschef. 

 

Y har som kyrkoherdesekreterare inte haft en ledande ställning bland de anställda. Som 

stiftsstyrelsen funnit har hon därmed varit valbar till ett uppdrag som förtroendevald vid 

valet till kyrkofullmäktige i T församling.  

 

Valprövningsnämnden avslår därför överklagandet. 
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Beslutet får enligt 15 kap. 6 § kyrkoordningen inte överklagas. 

 

 

 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Stefan Nyman 

   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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