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Till 
Kontraktsprostar 
Församlingar/pastorat 
Kyrkoherdar för kännedom 

OBS! Detta material ska via pastoratet spridas även till kyrkofullmäktiges ordförande i 
pastorat/församlingar. 

Biskopsvalet 2017, PM inför elektorsval, nu fråga om 
förtydligande kring valbarhet, ersättare och ersättarinträde 
 

Elektorsvalet 

Det har tidigare skickats ut information om elektorsvalet. Denna PM är ett förtydligande kring 
valbarhet, ersättare och ersättarinträde. 

Inför biskopsvalet ska varje församling/pastorat välja elektorer. Elektorerna väljs utifrån kretsen av 
förtroendevalda och det är kyrkofullmäktige som väljer elektorer och ersättare. Elektorerna ska vara 
utsedda senast den 22 juni 2017. Observera att protokollet ska vara stiftsstyrelsen tillhanda senast 
samma dag, om ni skickar protokoll per mail som inscannad fil måste komplettering ske via post 
med bestyrkt protokollsutdrag. Utifrån protokollet ska röstlängd inför nomineringsvalet och 
biskopsvalet upprättas. Antal elektorer som ska väljas framgår av tidigare utskickad lista till 
pastorat/församlingar, kontraktsprostar och kyrkoherdar för kännedom från Göteborgs stift den 10 
februari 2017. 

Valbarhet 

Valbar till elektor och till ersättare för elektor är den som är valbar till ledamot i kyrkofullmäktige. 
Valbarhetskraven framgår av 33 kap. 4-6§§ kyrkoordningen. Det innebär att en person måste vara 
döpt, tillhöra Svenska kyrkan och vara 18 år senast den dag elektorsvalet äger rum, vara folkbokförd i 
församlingen eller i en församling i pastoratet och inte ha sådan funktion som anges i 33 kap. 5 eller 
6§, t.ex. ha en ledande ställning i pastoratet.   

Vid valet av elektor/ersättare får inte de personer rösta som redan har rösträtt vid biskopsvalet. Den 
som redan har rösträtt vid biskopsvalet är inte heller valbar till elektor/ersättare. Detta berör ledamöter 
i stiftsstyrelsen och ledamöter i domkapitlet. 



 
  

Antal elektorer och antal ersättare 

Det ska väljas lika många elektorer som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i 
stiftets församlingar och anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet. 
Antalet röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och anställda 
pastorsadjunkter är 623 st. enligt tidigare utsänd lista. 

För elektorerna ska det väljas lika många ersättare. 

Inträdesordning för ersättare 

För varje elektor som väljs ska det utses ersättare. Det finns två sätt att utse ersättare. Det ena är 
genom majoritetsval, då kan alla ersättare träda in för elektor oberoende av 
nomineringsgruppstillhörighet.  Hur ersättarna går in bestäms av den ordning som kyrkofullmäktige 
bestämmer. Har man inte rangordnat ersättarna gäller ersättarinträde utifrån den ordning på namn som 
finns i protokollet från valet av elektorer. Ersättarordningen kan skrivas in på de blanketter som 
används för elektorsvalet som tidigare bifogats från Göteborgs stift. Om det inte finns tillräckligt med 
utrymme på bifogade blanketter från Göteborgs stift går det bra att redovisa respektive protokoll från 
elektorsvalet där elektor och ersättare för elektor tydligt framgår.  

Det är mycket viktigt att det klart och tydligt framgår vem som har valts till elektor och 
vilken/vilka ersättare som har valts och att eventuell inträdesordning för ersättare redovisas. 

Göteborgs stift kallar inte in ersättare för elektor, är elektor förhindrad att rösta får man själv 
meddela och komma överens om vilken ersättare som ska avlägga röst. 

Bestämmelser om elektorsval finner ni i 8 kap 18-23§§ kyrkoordningen. 

Hur ersättarna ska inträda vid proportionellt valsätt framgår av 39 kap 18§ kyrkoordningen.  

Ledamöter i stiftsstyrelsen och domkapitlet 

Kyrkoordningen säger att präster och diakoner, ledamöter i stiftsstyrelsen samt domkapitlet inte kan 
väljas eller delta i valet av elektor även om de är ledamöter i kyrkofullmäktige. Detta på grund av att 
de redan har rösträtt i biskopsvalet. ( 8 kap. 23§ kyrkoordningen). 

Mer information  

Mer information kommer fortlöpande, samt uppdateras regelbundet på 
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017 
Frågor angående elektorsvalen, nomineringsvalet och biskopsvalet besvaras av undertecknade 
stiftsjurister samt pressekreterare. 
 

Louise Edqvist Lendefors Therese Kogler Bennsten Torgny Lindén 
stiftsjurist stiftsjurist pressekreterare 
031-771 30 24 031-771 30 29 031-771 30 31 

http://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017

