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Samfällda kyrkofullmäktige i Åtvids kyrkliga samfällighet beslutade den 24 januari 2001 under § 2 
punkt 1 att samtliga församlingar inom Åtvids kyrkliga samfällighet skulle utgöra en valkrets vid 
kyrkofullmäktigevalet. Om det beslutet inte skulle fastställas av stiftsstyrelsen beslutade samfällda 
kyrkofullmäktige under § 2 punkt 3 att samfälligheten skulle indelas i två valkretsar enligt följande: 
Åtvids församling skulle utgöra en valkrets och övriga församlingar, dvs. Grebo-Värna-Björsäter- 
Yxnerum-Hannäs-Gärdserum församlingar, skulle utgöra en valkrets. 
 
Stiftsstyrelsen i Linköpings stift beslutade den 6 februari 2001 att fastställa särskild 
valkretsindelning i enlighet med Åtvids samfällda kyrkofullmäktiges beslut under § 2 punkt 3. 
 
Åtvids samfällda kyrkofullmäktige har överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak 
följande. Av de 25 mandat som skall tillsättas tillfaller 17 mandat Åtvids församling och 8 mandat 
tillfaller övriga sex församlingar. Här finns två huvudalternativ vid särskild valkretsindelning, 
antingen en valkrets för hela samfälligheten eller två valkretsar. Stiftstyrelsen har inte angett något 
skäl för varför man gått emot samfällda kyrkofullmäktiges beslut om en valkrets. Enligt 
kyrkofullmäktiges tolkning av 38 kap. 8 § kyrkoordningen, KO, finns det inga hinder för en 
valkretsindelning med en valkrets för hela samfälligheten. 
 
Stiftsstyrelsen har i yttrande anfört följande. Stiftsstyrelsens arbetsgrupp för valfrågor har vid 
muntlig kontakt med kyrkokansliet i Uppsala erfarit att allt talar för att andemeningen i 38 kap. 8 § 
KO är att antalet valkretsar i en pastoratssamfällighet inte skall vara färre än vad som erfordras för 
att var och en skall få minst fem mandat. Med anledning av det och för att möjliggöra för Åtvids 
kyrkliga samfällighet att få stiftets beslut överprövat fastställdes två valkretsar i samfälligheten. 
 
 
Enligt huvudregeln i 38 kap. 8 § första stycket KO skall varje församling i en pastoratssamfällighet 
utgöra enn valkrets. Om det i förväg kan bedömas att någon valkrets kommer att få mindre än fem 
mandat skall i stället en särskild valkretsindelning göras (andra stycket). Vid särskild 
valkretsindelning skall varje valkrets utformas så att de vid mandatfördelningen kan få minst fem 
mandat. Den skall omfatta en eller flera församlingar och ha en sammanhängande gränslinje. Antalet 
mandat för hela samfälligheten skall fördelas så jämnt som möjligt (fjärde stycket). 
 
Enligt 38 kap. 8 § tredje stycket skall samfällda kyrkofullmäktige besluta hur samfälligheten skall 
delas in i särskilda valkretsar, sedan församlingarna har fått tillfälle att yttra sig. Samfällda 
kyrkofullmäktiges beslut får inte överklagas (38 kap. 79 § andra stycket). Beslutet om särskild 
valkretsindelning skall, för att gälla, vara fastställt av stiftsstyrelsen (38 kap. 8 § tredje stycket). 
Stiftsstyrelsens beslut får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. 
 



Indelningen i särskilda valkretsar är alltså en angelägenhet för samfällda kyrkofullmäktige. 
Stiftsstyrelsens prövning i fastställelseärendet får anses innefatta endast frågan om beslutet strider 
mot bestämmelserna i kyrkoordningen eller är uppenbart olämpligt. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att mandaten är fördelade på församlingarna i Åtvids kyrkliga 
samfällighet enligt följande: 17, 2, 0, 3, 0, 2, 1. En särskild valkretsindelning måste alltså göras. 
Varken samfällda kyrkofullmäktiges förstahandsalternativ eller alternativet med två valkretsar 
strider mot bestämmelserna i kyrkoordningen. Inte heller kan något av dem sägas vara uppenbart 
olämpligt. Stiftstyrelsen hade därför bort fastställa samfällda kyrkofullmäktiges 
förstahandsalternativ, dvs. att Åtvids kyrkliga samfällighet skulle utgöra en valkrets. 
 
Valprövningsnämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut och fastställer samfällda kyrkofullmäktiges 
beslut att Åtvids kyrkliga samfällighet skall utgöra en valkrets vid valet till samfällda 
kyrkofullmäktige 2001. 
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