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Revisorsersättare har ansetts valbar i val till direktvalt kyrkoråd 
trots att hon inte varit döpt. Beslut om ny sammanräkning. 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2002-03-22 
Stockholm 
 
Dnr VN 4-2002 
 
Stiftsstyrelsen i Z stift beslutade den 9 januari 2002 att utse ny ersättare i direktvalda kyrkorådet i X 
församling efter A som inte ansetts vara valbar eftersom hon inte var döpt. 
 
A och B har överklagat beslutet och påpekat bl.a. att A varit revisorsersättare. 
 
Stiftsstyrelsen har tillstyrkt bifall till överklagandena och anfört i huvudsak följande. 
 
Stiftsstyrelsen har vid valbarhetskontroller inför valet 2001 från valsystemet erhållit uppgift att A 
inte var valbar till direktvalt kyrkoråd i X församling och till samfällda kyrkofullmäktige i Y kyrkliga 
samfällighet. Av bifogat kandidatlistekorrektur framgår att uppgifter från tillhörighetsregistret angav 
att A inte var döpt och att hon inte var eller hade varit förtroendevald. Korrekturet skickades ut till 
den person som nomineringsgruppen angett skulle granska korrekturet. Bägge 
kandidatlistekorrekturen kom tillbaka till stiftskansliet med anteckning att titlarna skulle strykas och 
att allt annat var "OK". Vid samtal som handläggare från stiftskansliet hade med A under sommaren 
2001 framkom inte att hon var revisorsersättare. 
 
Vid samtal i dag med kyrkoherde H, Y kyrkliga samfällighet, har han bekräftat att A tidigare var 
revisorsersättare för X församling. 
 
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 är folkbokförd i 
församlingen. 
 
I punkt 19 i övergångsbestämmelserna till kyrkoordningen sägs följande. Den som innehar eller har 
innehaft uppdrag som förtroendevald inom Svenska kyrkan är valbar till sådant uppdrag även om 
han eller hon inte är döpt. 
 
Enligt 33 kap. 4 § avses med förtroendevalda i kyrkoordningen de personer som vid kyrkliga val har 
utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska 
kyrkan. 
 
Enligt 12 kap. 1 § 1992 års kyrkolag avsågs med förtroendevalda också revisorer och 
revisorsersättare. 
 
Mot bakgrund av innehållet i sistnämnda bestämmelse finner Valprövningsnämnden att A:s uppdrag 
som förtroendevald revisorsersättare får anses vara ett sådant uppdrag som avses i punkt 19 i 
övergångsbestämmelserna till kyrkoordningen. A har alltså varit valbar i valet till direktvalt 
kyrkoråd i X församling. 
 
Valprövningsnämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut att utse ny ersättare i direktvalda kyrkorådet 
i X församling och förordnar att stiftsstyrelsen skall verkställa ny sammanräkning med beaktande av 
att A är valbar. 



 
Lars Tottie 
ordförande 
 
Annika Sandström 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Birgitta Björner, Benny Jönsson, Evert Josefsson, Hans-Olof Hansson, Kerstin 
Zetterberg och Ingrid Friman. 
 


