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Sedan valet vunnit laga kraft har det konstaterats att en 
kyrkoherde, som utsetts till ersättare i samfällda kyrkofullmäktige, 
inte varit valbar. Stiftsstyrelsen anses ha förfarit riktigt när den 
utsett ny ersättare i den valde kyrkoherdens ställe. 
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Stiftsstyrelsen i Z stift beslutade den 9 januari 2002 att utse ny ersättare i samfällda kyrkofullmäktige 
i X kyrkliga samfällighet efter B, som i sin egenskap av kyrkoherde bedömts inte ha varit valbar. 
 
A har överklagat beslutet och anfört. B blev den 16 september 2001 vald till samfällda 
kyrkofullmäktige och ingenting har förändrats sedan dess. Valresultatet har inte blivit överklagat och 
beslutet har därför vunnit laga kraft. Att inte behöva utsättas för retroaktiv rättsverkan är en 
grundläggande medborgerlig rättighet enligt 2 kap. 10 § regeringsformen. Stiftsstyrelsens beslut bör 
därför upphävas. 
 
Stiftsstyrelsen i Z stift har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört i huvudsak följande. 
 
Stiftsstyrelsen har vid slutlig sammanräkning av valet till samfällda kyrkofullmäktige i X kyrkliga 
samfällighet den 11 oktober 2001 bedömt att fyra kyrkoherdar anställda hos samfälligheten som 
kandiderade i valet inte var valbara till samfällda kyrkofullmäktige enligt 33 kap. 6 § 3 
kyrkoordningen. Av misstag har kyrkoherde B, Y pastorat, inte angetts som icke valbar. Han har 
därför utsetts till ersättare i samfällda kyrkofullmäktige i Y pastorats valkrets. Valprövningsnämnden 
har därefter i beslut den 11 december 2001 avslagit överklaganden av stiftsstyrelsens beslut den 11 
oktober 2001. Valprövningsnämndens beslut innebar att kyrkoherdar 
anställda hos en samfällighet inte är valbara till samfällda kyrkofullmäktige i samfälligheten. 
 
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör också uppdraget genast, 33 kap. 10 § första 
stycket kyrkoordningen. Bestämmelsen tar enligt sin ordalydelse sikte på situationer där den valde 
uppfyllt valbarhetsvillkoren vid valtillfället och först därefter upphört att vara valbar. Den bör 
emellertid också vara tillämplig i situationer där någon som vid valtillfället inte uppfyller 
valbarhetsvillkoren blivit vald, se Svenska kyrkans överklagandenämnds beslut 48/01 den 20 
december 2001. 
 
Eftersom B inte uppfyllde valbarhetsvillkoren vid valtillfället saknade hans uppdrag giltighet. 
Stiftsstyrelsen har därför utsett en ny ersättare i samfällda kyrkofullmäktige i X kyrkliga samfällighet. 
 
samfällda kyrkofullmäktige i Y pastorats valkrets, på grund av att han var kyrkoherde. Eftersom B av 
samma orsak inte heller är behörig att inneha uppdraget som ersättare finner Valprövningsnämnden 
att - trots att valet vunnit laga kraft - stiftsstyrelsen förfarit riktigt när den utsett en ny ersättare i B:s 
ställe. 
 
Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 
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