
DNR-VN-2003-04 
Överklagande av beslut att utse ny ledamot av samfällda 
kyrkofullmäktige under pågående mandatperiod har inte ansetts 
överklagbart 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
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Stiftsstyrelsen i X stift avslutade valet till samfällda kyrkofullmäktige i Y kyrkliga samfällighet den 24 
oktober 2001. 
 
Inför mandatfördelningen fastställde stiftsstyrelsen ordningen mellan kandidaterna. Inom 
nomineringsgruppen A uppsattes därvid B på plats nr 2 medan C uppsattes på plats nr 24. Vid 
mandatfördelningen utsågs B till ledamot av samfällda kyrkofullmäktige medan C utsågs till 
ersättare. 
 
Sedan B avgått som ledamot av samfällda kyrkofullmäktige utsåg stiftsstyrelsen i X stift genom beslut 
den 11 april 2003 C till ny ledamot. Till beslutet finns fogat en lista med den nya sammansättningen 
av samfällda kyrkofullmäktige för tiden efter den 10 april 2003. 
 
D har, som uppgivet ombud för nomineringsgruppen A, överklagat stiftsstyrelsens beslut och anfört i 
huvudsak följande. Enligt 38 kap. 59 § kyrkoordningen skall, för varje mandat som en 
nomineringsgrupp fått, utses en ledamot på grundval av ordningen mellan kandidaterna. Det är 
korrekt att utse C till ny ledamot av samfällda kyrkofullmäktige sedan B avgått. På grund av tidigare 
avsägelser och dödsfall har C nu plats nr 20 i den tidigare invalsordningen och borde därför placeras 
på denna plats även i den nya sammansättningen för tiden efter den 10 april 2003 och inte på A:s 
plats. Den nya sammansättningen följer inte kyrkoordningens föreskrifter om invalsordning och skall 
därför justeras. 
 
Stiftsstyrelsen i X stift har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört i huvudsak följande. Enligt 38 
kap. 60 och 62 §§ kyrkoordningen skall stiftsstyrelsen utse ny ledamot bland dem som står i tur att 
inträda enligt ordningen mellan ersättarna. När ordinarie ledamot väl är invald finns det inte någon 
inbördes rangordning bland de ordinarie ledamöterna. Däremot finns det en inbördes rangordning 
bland ersättarna. 
 
När Svenska kyrkan övertog ansvaret för sina egna val utarbetades ett datoriserat system för 
fördelning av mandaten. Det är från detta datasystem som stiftsstyrelsen hämtar de bilagor om ny 
sammansättning som bifogas besluten att inkalla efterträdare och utse ny ersättare. Systemet 
placerar den nya ordinarie ledamoten på samma plats som den avgående ledamoten hade. Den nya 
ersättaren hamnar sist bland ersättarna. 
 
Valprövningsnämnden beslutar följande. 
 
Enligt 38 kap. 79 § första stycket kyrkoordningen får ett val enligt detta kapitel överklagas hos 
Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Begreppet val kan, enligt nämndens mening, inte anses 
innefatta beslut under mandatperiod att utse ny ledamot eller ersättare. Sådana beslut finns inte 
heller upptagna bland de beslut som, enligt 38 kap. 79 § tredje stycket 1-9 kyrkoordningen, får 
överklagas särskilt. Överklagandet kan således inte prövas av nämnden. 



 
Valprövningsnämnden avvisar överklagandet. 
 
På nämndens vägnar 
 
Staffan Magnusson 
ordförande 
 
Anders Norin 
sekreterare 


