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Stiftsstyrelsen i xx stift beslutade den 14 november 2011 att utse ny ledamot och ersättare för 
direktvalt kyrkoråd i yy församling för tiden till och med den 31 december 2013 med anledning av 
att en ledamot flyttat från församlingen. I samband med detta konstaterade stiftsstyrelsen att även 
ersättaren nn hade flyttat från församlingen, varför hon inte kom i fråga som ledamot. I stället utsågs 
en annan person till ny ledamot av kyrkorådet. Stiftsstyrelsen utsåg också en ny ersättare i stället för 
nn och konstaterade att någon 
ytterligare ersättare inte kunde utses. Nn hade dock meddelat att hon i enlighet med 33 kap. 10 § 
kyrkoordningen ville behålla sitt uppdrag som förtroendevald. 

X, ordförande i det direktvalda kyrkorådet i Yy församling, har överklagat stiftsstyrelsens beslut och 
och 
anfört att Nn visserligen inte var valbar som ny ledamot, men att hon rätteligen skulle stå kvar som 
ersättare. 

Stiftsstyrelsen har yttrat sig och anfört att efterträdarvalet är att betrakta som ett nytt valtillfälle då 
ersättaren ska utses till ledamot. Eftersom Nn i detta fall hade flyttat från församlingen var hon enligt 
stiftsstyrelsen inte längre valbar, varför också hennes uppdrag som ersättare hade upphört 
automatiskt.  

X har beretts tillfälle att yttra sig över stiftsstyrelsens yttrande men har avstått från att yttra sig. 

Valprövningsnämndens beslut 
Den rättsliga regleringen 
Enligt 38 kap. 70 § kyrkoordningen ska stiftsstyrelsen utse en ny ledamot, om en ledamot av ett 
direktvalt kyrkoråd avgår. Till ny ledamot ska den utses om står i tur att inträda enligt turordningen 
mellan ersättarna enligt 66 §. När det gäller direktvalt kyrkoråd ska ny ledamot utses från den 
nomineringsgrupp och med den kandidat som stått närmast i tur om den ursprungliga 
mandatfördelningen omfattat ytterligare ett mandat. Enligt 71 § i samma kapitel ska stiftsstyrelsen 
utse ytterligare en ersättare, om en ersättare har utsetts till ledamot eller avgått som ersättare av 
någon annan orsak. 
Enligt 33 kap. 10 § första stycket kyrkoordningen upphör en förtroendevalds uppdrag genast, om 
han eller hon upphör att vara valbar. Enligt andra stycket 2 får dock en ledamot eller ersättare i ett 
kyrkoråd eller någon nämnd i en församling behålla sitt uppdrag under resterande del av 
mandatperioden, om han eller hon kan fortsätta att fullgöra uppdraget och inte samtidigt har något 
förtroendeuppdrag i en annan församling. 

Valprövningsnämndens bedömning 
Nn var ersättare i Yy församlings direktvalda kyrkoråd när hon flyttade från församlingen. I denna 
situation har hon inte kunnat utses till ledamot. Hon har emellertid velat behålla sitt uppdrag som 
ersättare och får göra så enligt 33 kap. 10 § andra stycket 2 kyrkoordningen. Den omständigheten att 
det skedde en omräkning för att utse en annan person till ny ledamot ändrar inte det förhållandet. 
Valprövningsnämnden upphäver stiftsstyrelsens beslut i den del det gällde utseende av ny ersättare i 
det direktvalda kyrkorådet. 
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I beslutet har deltagit Staffan Magnusson, ordförande, samt Lars-Ola Dahlquist, Birgit Friggebo, Stig-
Göran Fransson, Anders Linger, Bertil Olsson och  Soili Brunberg. 
 
Övriga närvarande: Annika Sandström, ersättare för ordföranden, och Lennart Kjellin. 

 


