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Överklagande av Stiftsstyrelsens i U stifts beslut att utse ny 
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SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2008-05-27 
 
Dnr VN 2008/01 
 
Stiftsstyrelsen i U stift beslutade den 18 december 2007 att utse H i stället för L till ny ersättare i 
nomineringsgruppen Moderata Samlingspartiet i Kyrkofullmäktige i H församling (Dnr 233/101/07). 
 
L har hos Svenska kyrkans överklagandenämnd den 23 februari 2008 överklagat beslutet varvid hon 
har begärt att åter bli insatt som ersättare. Som skäl för detta har hon hänvisat till en skrift av den 14 
februari 2008 undertecknad av D, kyrkofullmäktiges ordförande i H församling. Av skriften framgår 
att kyrkofullmäktiges begäran om omräkning hos Stiftsstyrelsen var felaktig. L hade anmält att hon 
frånträder sitt uppdrag i kyrkorådet men att hon kvarstår i församlingens fullmäktige 
mandatperioden ut. Eftersom församlingskyrkorådet inte är direktvalt, utan utses av församlingens 
fullmäktige, skulle ärendet inte ha anmälts till Stiftsstyrelsen och beslut skulle heller aldrig ha fattats. 
 
L begärde även återställande av försutten tid eftersom felet upptäcktes långt efter att klagotiden gått 
ut, i samband med att sammanträde annonserades. 
 
Stiftsstyrelsen lämnade till Svenska kyrkans överklagandenämnd den 18 februari 2008 ett yttrande 
vari stiftsstyrelsen tillstyrkte klagandens begäran om återställande av försutten tid och 
överklagandet i sak, dvs. att stiftsstyrelsens beslut om Ls avgång och utseende av ny ersättare ska 
upphävas. 
 
Den 21 april 2008 beslutade Svenska kyrkans överklagandenämnd med tillämpning av 58 kap. 18 § 
andra stycket kyrkoordningen att ärendet ska prövas på nytt och förordnade att Svenska kyrkans 
valprövningsnämnd ska ta upp överklagandet som om det kommit in i rätt tid. 
 
Valprövningsnämndens beslut 
 
När en ersättare avgår i kyrkofullmäktige ska stiftsstyrelsen enligt 38 kap. 71 § kyrkoordningen på 
anmälan av kyrkofullmäktiges ordförande utse en ny ersättare. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att det på kyrkofullmäktiges ordförandes uppdrag av misstag 
begärts att det ska utses en ny ersättare efter L. L hade inte anmält att hon ville avgå ur 
kyrkofullmäktige. 
 
Stiftsstyrelsen har tillstyrkt att stiftsstyrelsens beslut om utseende av ny ersättare ska upphävas. 
 
Valprövningsnämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut om att utse en ny ersättare, H, efter L. 
 
Staffan Magnusson 
ordförande 
 
Gun Lombach 
biträdande sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Key Lundegård, Stig-Göran Fransson Lars 
Haraldsson och Kerstin Zetterberg. 



 
Övriga närvarande: Bengt-Åke Nilsson, ersättare för ordföranden. 
 
Expedition till: 
L 
H församling 
Stiftsstyrelsen i U stift 


