
Beslut VN 2019/08 
Överklagande av ett beslut att utse en ny ledamot i 
kyrkofullmäktige i X pastorat 
Svenska kyrkans valprövningsnämnd 
 

A har överklagat Stiftsstyrelsens i Z stift beslut den 11 december 2019 (dnr 4.2 2019-1330) att utse B 
till ledamot i kyrkofullmäktige i X pastorat i stället för A. A har anfört att det inte har skett några 
förändringar mer än att han i september 2017 i Y skaffat sig ett hus. Han har också anfört att det 
saknas motiv i beslutet. A får anses ha yrkat att Valprövningsnämnden ska upphäva stiftsstyrelsens 
beslut. 
Stiftsstyrelsen i Z stift har yttrat sig och inleder med att stiftsstyrelsen gjort bedömningen at det 
saknas formellt krav på att det ska anges skäl för ett beslut om efterträdarval. Den begäran härom 
som inkommit från kyrkofullmäktiges ordförande i X pastorat grundar sig på att A flyttat från X 
pastorat. As valbarhet har därmed upphört, varför det synes varit korrekt av ordföranden att begära 
omräkning. 
Valprövningsnämndens bedömning 
 Av 58 kap. 2 § kyrkoordningen framgår att ett beslut ska avfattas skriftligen för att kunna 
överklagas. Av ett sådant beslut ska det framgå vilka skäl som har bestämt utgången och hur beslutet 
kan överklagas. Valprövningsnämnden finner dock inte skäl att undanröja stiftsstyrelsens beslut med 
anledning att det inte innehåller några skäl. 

Valbar till uppdrag som förtroendevald i Svenska kyrkan är den som tillhör Svenska kyrkan, är döpt 
och fyller 18 år senast på dagen för valet. Dessutom ska den som väljs vara kyrkobokförd i en 
församling som ingår i pastoratet, om det gäller val till pastoratet eller till en församling i pastoratet. 
(33 kap. 4 § kyrkoordningen). Om en vald ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige flyttar under 
tjänstgöringstiden, och därmed upphör att vara valbar, upphör uppdraget genast (33 kap. 10 § 
kyrkoordningen). 

Avgår en ledamot i kyrkofullmäktige under valperioden ska stiftsstyrelsen på anmälan av 
kyrkofullmäktiges ordförande utse en ny ledamot (38 kap. 70 § kyrkoordningen). 

 Av utredningen framgår att A har flyttat och inte längre är kyrkobokförd i församling i X pastorat. 
Han är alltså inte längre valbar och hans uppdrag i kyrkofullmäktige har därmed upphört. Det var 
således korrekt av stiftsstyrelsen att utse en ny ledamot. Överklagandet ska därför avslås. 

 Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 

 


