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 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande av val till kyrkofullmäktige i R församling 

 

Vid stiftsstyrelsen i X stifts slutliga sammanräkning av valresultatet och fördelning av 

mandat i valet till kyrkofullmäktige i R församling förklarades NN inte valbar. 

Anledningen till det var att hon per valdagen inte var antecknad som döpt i 

kyrkobokföringen. 

 

LB, ombud för nomineringsgruppen A, har överklagat valet. Han har anfört att NN var 

döpt på valdagen och bifogat en kopia av en dopattest som utvisar att NN år 1969 blivit 

döpt i T, i T i D. 

 

Stiftsstyrelsen i X stift har yttrat sig och anfört i huvudsak följande. NN var inte 

antecknad som medlem i Svenska kyrkan när hon anmäldes som kandidat. Detta 

framfördes till den berörda nomineringsgruppen. Under perioden fram till valdagen har 

NN blivit medlem i Svenska kyrkan men av någon anledning antecknades inte att hon 

var döpt i D. I samband med slutsammanräkningen efter valdagen har hon därför 

fortfarande inte framstått som valbar. 

 

Klaganden har gett in ett dopbevis som visar att NN varit döpt i en av Svenska kyrkan 

erkänd ordning på valdagen. Enligt stiftsstyrelsen finns det därmed förutsättningar att 

bifalla överklagandet. 

 

Valprövningsnämndens bedömning 

 

Enligt 33 kap. 4 § kyrkoordningen är den valbar till uppdrag som förtroendevald i 

Svenska kyrkan som tillhör Svenska kyrkan, är döpt, fyller 18 år senast på dagen för 

valet och, om det gäller val till en församling, är kyrkobokförd i församlingen. 

 

Av utredningen framgår att NN med giltighet på valdagen varit döpt, och hon har 

därmed varit valbar. Valprövningsnämnden upphäver därför stiftsstyrelsens beslut att 

fastställa valutgången och förordnar att stiftsstyrelsen ska verkställa en förnyad 

sammanräkning och mandatfördelning med beaktande av att NN är valbar i R 

församling. 

 

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

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

   Stefan Nyman 

   Sekreterare 
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I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Lars-Ola Dahlqvist, Birgit 

Friggebo, Stig-Göran Fransson, Kåge Johansson, Bertil Persson och Bertil 

Olsson. 

 

Övriga närvarande: Nathalie Lemaire, Titti Ådén och Terence Hongslo. 

 

 

Exp. till  

LB 

 

Stiftsstyrelsen i X stift 

 

 

SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 

Postadress: 751 70  Uppsala 

Telefon: 018-169500, fax: 018-169934 


