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1 Valprövningsnämndens organisation och 
sammansättning 
1.1 Valprövningsnämndens uppgifter 
Svenska kyrkans valprövningsnämnd är enligt 10 kap. 9 § kyrkoordningen ett särskilt 
organ för att pröva överklaganden av val. Valprövningsnämnden ska självständigt 
fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Bestämmelser om Valprövnings-
nämndens sammansättning, beslutsförhet och omröstningsregler finns i 15 kap. kyrko-
ordningen. 

Av 38 kap. 90 § kyrkoordningen framgår att direkta val får överklagas till Valpröv-
ningsnämnden. I samma bestämmelse regleras vilka administrativa valbeslut som får 
överklagas särskilt och vilka som får överklagas endast i samband med det val beslutet 
gäller. Även andra val enligt kyrkoordningen får överklagas till Valprövningsnämn-
den, t.ex. biskopsval (jfr 8 kap. 38 § kyrkoordningen). 

Valprövningsnämnden fastställde den 26 oktober 2000 en arbetsordning vari bl.a. 
regleras delegationer till nämndens ordförande och sekreterare. 

1.2 Valprövningsnämndens ledamöter och ersättare 
Valprövningsnämnden har under året bestått av följande ledamöter, ersättare och 
sekreterare.  

Ledamöter 
Justitierådet Thomas Bull, ordförande, Lars-Ola Dahlqvist, Kåge Johansson, Bertil 
Persson, Stig-Göran Fransson, Helena Bargholtz och Bertil Olsson. 

Ersättare 
Rådmannen Nathalie Lemaire, ersättare för ordföranden, Titti Ådén, Suzanne Fredborg, 
Per Lindberg, Gunilla Blom, Terence Hongslo och Stefan Aro. 

Sekreterare 
Hovrättsrådet Gun Lombach, sekreterare, och byråchefen Stefan Nyman, ersättare för 
sekreteraren. 
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1.3 Kansli- och ekonomifrågor m.m. 
Valprövningsnämnden har inte något självständigt budgetansvar och ingen egen 
internbudget. Kostnaderna för Valprövningsnämndens verksamhet har för budgetåret 
2019 täckts genom anslaget för verksamhetsområdet Kyrkomötet. 

Nämndens kansligöromål har fullgjorts av planeringssekreteraren Karin Bohlin 
vid kyrkokansliets rättsavdelning. 

På Valprövningsnämndens webbplats publiceras bl.a. referat av nämndens beslut 
i avidentifierat skick, både i kortform och i fulltext  
(www.svenskakyrkan.se/valprovningsnamnden). 

2 Valprövningsnämndens inriktning och mål 
Valprövningsnämndens verksamhet har liksom tidigare varit inriktad på att avgöra 
inkomna ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt samt att detta ska ske utan onödigt 
dröjsmål. Särskilt när det gäller beslut som föregår ett val och har betydelse för detta 
är det viktigt att besluten fattas snabbt så att eventuella ändringar av de överklagade 
besluten kan verkställas.  

3 Inkomna ärenden 
Under året har nämnden behandlat åtta ärenden inklusive verksamhetsberättelsen för 
2018. Ärendena VN 2019/4 och 2019/8 avsåg överklagande av beslut avseende efter-
trädarval. Övriga ärenden avsåg inbjudan att lämna synpunkter på promemoriorna 
Direkta val och Vissa frågor om biskopsval m.fl., VN 2019-1, Beslutsfattande på 
distans, VN 2019-2, Några offentlighetsfrågor, VN 2019-5, Byte av uppdrag inom 
vigningstjänsten, VN 2019-6, och Om biskopens uppdrag och tillsyn, VN 2019-7.  

4 Prognos om ärendeutvecklingen 
Valprövningsnämnden har redan tidigare år noterat att antalet överklagade beslut har 
minskat något, särskilt i samband med val. Den bedömningen kvarstår även under år 
2019, som inte var ett valår. 
 
Stockholm den 20 augusti 2020 
 
Thomas Bull Stefan Nyman 
Ordförande Sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Justitierådet Thomas Bull, ordförande, Stig-Göran Fransson, 
Helena Bargholtz, Bertil Olsson, Suzanne Fredborg och Per Lindberg. 

 
Övriga närvarande: Nathalie Lemaire, Gunilla Blom och Terence Hongslo. 
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