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Överklagande av Stiftsstyrelsens i L stifts beslut att utse ny ledamot 
av det direktvalda kyrkorådet i N församling och ersättare för 
denne 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2007-03-07 
 
Dnr VN 2007/1 
 
Stiftsstyrelsen i L stift beslutade den 4 januari 2007 att utse A-K till ny ledamot och R till ersättare för 
henne i direktvalt kyrkoråd i N församling för Vänstern i Svenska kyrkan. Som skäl för beslutet 
anfördes att Valprövningsnämnden den 29 november 2006 funnit att C ej var valbar och att hennes 
uppdrag då enligt 33 kap. 10 § kyrkoordningen upphört omedelbart. Av Moderata Samlingspartiets 
sex mandat övergick på grund härav enligt 38 kap. 70 § fjärde stycket ett mandat till Vänstern i 
Svenska kyrkan. 
 
I har överklagat stiftsstyrelsens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden upphäver det 
överklagade beslutet. Hon han anfört bl.a. följande. C bör anses vara valbar. Faktisk arbetstid för C 
under år 2006 har uppgått till 253 timmar. Till stöd för sin talan har I åberopat dels en 
sammanställning över arbetad tid under 2006 enligt tidrapporter för C upprättad av K, Gällivare 
kyrkliga samfällighet, dels ett anställningsbevis av vilket framgår att C skulle tjänstgöra som 
barntimmesledare under upp till 15 timmar per vecka från och med den 9 januari 2006, dock längst 
till och med den 19 maj 2006. 
 
Valprövningsnämndens beslut 
 
Valprövningsnämnden har genom beslut den 29 november 2006 (Dnr VN 2006/3) funnit 
valbarhetshinder enligt 33 kap. 9 § kyrkoordningen föreligga i fråga om C på grund av hennes 
tjänstgöringsförhållanden under tiden fram till den 27 januari 2006 och visat ärendet åter till 
Stiftsstyrelsen i L stift för prövning av vem som i stället för C skall utses till ny ledamot i det 
direktvalda kyrkorådet i N församling. Vad 
som i detta ärende framkommit om C:s tjänstgöring för tid efter den 27 januari 2006 påverkar inte 
det förhållandet att valbarheten har upphört. 
 
Valprövningsnämnden avslår överklagandet. 
 
Staffan Magnusson 
ordförande 
 
Lars Seger 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Sigvard Olsson, Key Lundegård, Stig-Göran 
Fransson, Per Lindberg, Lars Haraldsson och Kerstin Zetterberg. 
 
Övriga närvarande: Bengt-Åke Nilsson, ersättare för ordföranden, och Birgit 
Friggebo. 
 
Expedition till: 
I 



N församling 
Stiftsstyrelsen i L stift 


