
 
 

BESLUT            Dnr  2017/8           

2017-11-28         Bilaga 2        

 Svenska kyrkans valprövningsnämnd  

 

 
 
 

Överklagande av att en person nekats att rösta i vallokalen i A valdistrikt i S stift 

 

 

NL har, som Valprövningsnämnden uppfattat henne, överklagat att hon på valdagen inte 

fick rösta i vallokalen i X i Z kommun, och anfört i huvudsak följande.  

 

Hon har flyttat från F i L kommun till A i Ö kommun. Hennes röstkort skickades till 

hennes gamla adress. Hon planerade att rösta på valdagen som hon alltid har gjort. I 

vallokalen i X fick hon besked att hon inte fick rösta där men blev hänvisad till fyra 

vallokaler i Ö som kunde ta emot hennes röst. Dessa lokaler stängde emellertid kl. 

15.30, och när hon fick detta besked var klockan redan 15.35. Hon blev hänvisad till att 

försöka ordna en bil och köra till F. 

 

Hon hänvisade till informationen på röstkortet där det anges att ”På valdagen kan du 

rösta i vilken röstningslokal som helst i landet.” Vidare angavs det på hemsidan att alla 

vallokaler är öppna mellan kl. 18 och 20 minst. I Ö stängde emellertid flera lokaler 

kl.15.30. När ordföranden för valförrättarna kontrollerade på telefon om hon fick rösta i 

A fick han beskedet att hon endast kunde rösta i sin gamla hemkommun. Han uppgav att 

det var flera personer under dagen som hade haft samma problem som hon. Det 

inträffade fick till följd att hon inte kunde rösta i kyrkovalet. Samma problem borde ha 

funnits i hela landet och har troligtvis påverkat valresultatet någonstans. 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift och stiftsstyrelsen i S stift har yttrat sig och avstyrkt bifall till 

överklagandet. 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift har anfört följande. Det som klaganden tar upp har många 

drabbats av i årets kyrkoval. På röstkortet ges information om vilken vallokal som man 

kan rösta i. Det ges även information om att man kan rösta i en röstningslokal om man 

befinner sig på annan ort. Om man ska rösta i en röstningslokal måste man ha sitt 

röstkort med sig. Många har blandat ihop vallokal (med längre öppettider) med 

röstningslokal (med kortare öppettider). 

 

Stiftsstyrelsen finner att klaganden fått ett riktigt besked om att förtidsröstning endast 

kan ske i en röstningslokal och att dessa lokaler har kortare öppettider än vallokalerna. 

Den möjlighet som alltid står öppen är naturligtvis att rösta i sin egen vallokal.  

 

Av stiftsstyrelsens yttrande framgår att klaganden är upptagen i röstlängden i F 

församling i Y stift. 

 

Stiftsstyrelsen i S stift har anfört i huvudsak följande. S stift instämmer helt i Y stifts 

bedömning. Det kan tilläggas att den information som var förtryckt på röstkorteten har 

uppfattats som otydlig av väljare och det har visat sig att det är många som har blandat 

ihop röstningslokal med vallokal och det därmed förknippade problemet med öppettider. 



 

2 

 

 

Klaganden har angett att hon har flyttat till Ö men stiftsstyrelsen kan konstatera att hon 

enligt kyrkoboken den 24 oktober 2017 fortfarande är skriven i F församling i Y stift. I 

protokollet från röstningen i vallokalen, distrikt A, är följande noterat. ”Kl 15.03 Röstare 

nyflyttad & ej i längden. Telesvar & eget råd: åk till lokal för förtids/poströst.” 

 

Det är olyckligt om Svenska kyrkan har missat många röster på grund av liknande 

missförstånd som klaganden anger. S stifts bedömning är dock att det i just detta fall inte 

har påverkat valresultatet.     

 

Valprövningsnämndens bedömning 

 

Röstning äger rum på röstmottagningsställen. För varje valdistrikt ska det finnas en 

vallokal. På valdagen röstar väljarna i första hand i vallokalen för det valdistrikt där de 

finns upptagna i röstlängden. De kan också före eller under valdagen rösta i 

röstningslokaler, när sådana har anordnats. (Se 38 kap. 48 § kyrkoordningen.)  

 

Väljare får vid ordinarie kyrkoval rösta i en röstningslokal från och med den trettonde 

dagen före valdagen till och med valdagen (38 kap. 49 § kyrkoordningen). 

 

En vallokal ska alltid hållas öppen för röstning mellan klockan 18.00 och 20.00. Den ska 

därutöver även hållas öppen minst fyra timmar mellan klockan 09.00 och 18.00. Den ska 

hållas stängd under tiden för församlingens huvudgudstjänst. Röstmottagningen avslutas 

kl. 20.00. (Se 38 kap. 51 § kyrkoordningen.) 

 

En röstningslokal ska alltid hållas öppen för röstning under minst två sammanhängande 

timmar. I varje församling ska en av de röstningslokaler som har anordnats var öppen 

varje vardag och valdagen under den period som anges i 38 kap. 49 §. Denna lokal ska 

under samma period – utöver de två sammanhängande timmar som nyss angetts – även 

hålla öppet minst en dag vardera veckan mellan klockan 17.00 och 20.00. 

Röstmottagningen i en röstningslokal under valdagen ska avslutas i sådan tid att 

valsedlar som ska ingå i den preliminära sammanräkningen i ett valdistrikt inom den 

egna valnämndens ansvarområde kan lämnas i rätt vallokal före klockan 20.00. (Se 38 

kap. 51 a § kyrkoordningen.) 

 

I vallokalen i valdistrikt A har endast de väljare kunnat rösta som på valdagen var 

upptagna i röstlängden för valdistriktet. Av utredningen framgår att NL på valdagen var 

kyrkobokförd i F församling i Y stift. Något fel har alltså inte begåtts när NL inte tilläts 

rösta i den aktuella vallokalen i S stift. 

 

Det har inte heller kommit fram att något fel skulle ha begåtts när det gäller öppettiderna 

för de röstningslokaler som NL hänvisades till eller att hon i något avseende skulle ha 

fått felaktig information om öppettiderna för de röstmottagningsställen som funnits på 

valdagen. 

   

Valprövningsnämnden avslår därför överklagandet. 

 

Avslutningsvis vill Valprövningsnämnden framhålla följande. För att rätt kunna förstå 

den information som lämnats om var man har kunnat rösta i årets kyrkoval har det varit 
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av avgörande betydelse att man skilt på begreppen vallokal och röstningslokal. Av såväl 

yttrandet från stiftsstyrelsen i Y stift som i S stift framgår att många väljare har haft 

svårigheter att göra det. Detta är givetvis olyckligt. Det är därför angeläget att den 

information om röstmottagningsställen som lämnas inför nästa ordinarie kyrkoval görs 

tydligare och enklare.   

 

Beslutet får enligt 15 kap. 6 § kyrkoordningen inte överklagas. 

 

 

Staffan Magnusson 

ordförande 

 

 

   Stefan Nyman 

   sekreterare 

 

I beslutet har deltagit: Staffan Magnusson, ordförande, Lars-Ola Dahlqvist, Birgit 

Friggebo, Stig-Göran Fransson, Kåge Johansson, Bertil Persson och Bertil 

Olsson. 

 

Övriga närvarande: Nathalie Lemaire, Titti Ådén och Terence Hongslo. 

 

 

Exp. till  

NL 

 

Stiftsstyrelsen i Y stift 

 

Stiftsstyrelsen i S stift 

 

SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 

Postadress: 751 70  Uppsala 

Telefon: 018-169500, fax: 018-169934 


