
Beslut 2002/02 
Fråga om omprövning. 
 
Meddelat 23/1-2003 
58 kap. 18 § kyrkoordningen. 

H ansökte den 5 september 2001 att få rösta i 2001 års kyrkoval. Till stöd för sin ansökan anförde H 
bl.a. att han blev medlem i Svenska kyrkan år 1998. 

Av utdrag från Svenska kyrkans referensregister den 7 september 2001 framgår att H:s 
personnummer inte fanns registrerat i det centrala referensregistret. Vidare framgår av 
handlingarna i ärendet att kyrkoherden i V pastorat den 3 november 1998 utfärdade bevis om att H 
upptagits i T församling den 14 september 1998 och att han fr.o.m. den dagen tillhör Svenska kyrkan. 

Kyrkostyrelsen, som uppfattade H:s ansökan som en sådan begäran om rättelse i röstlängden som 
avses 38 kap. 36 § kyrkoordningen, beslutade den 7 september 2001 att avslå ansökan. 
Som skäl för beslutet anförde Kyrkostyrelsen följande. "Röstlängden skall enligt 38 kap. 36 § 
kyrkoordningen upprättas på grundval av uppgifterna i det centrala tillhörighetsregistret 30 dagar 
före valet. Det är i år den 17 augusti. Enligt uppgifterna i det centrala kyrkotillhörighetsregistret 
tillhörde Du den 17 augusti inte Svenska kyrkan och du kan därmed inte tas med i någon röstlängd." 

H överklagade 2001 års kyrkoval i en skrivelse ställd till Svenska kyrkans överklagandenämnd och 
ingiven till stiftsstyrelsen och begärde att få bli upptagen i röstlängden. 
Kyrkostyrelsen anförde i yttrande bl.a. följande. Den 7 september 2001 var H:s kyrkotillhörighet inte 
registrerad vare sig i det centrala referensregistret eller det lokala tillhörighetsregistret. Hans 
kyrkotillhörighet aviserades till kyrkostyrelsen först vecka 36 år 2001. 

Svenska kyrkans valprövningsnämnd beslutade den 16 november 2001 (dnr 21-2001) att bifalla ett 
överklagande från H på så sätt att nämnden förklarade att H hade bort upptagas i röstlängden inför 
2001 års kyrkoval. 
Som skäl för beslutet anförde Valprövningsnämnden följande. 
"Enligt 33 kap. 2 § första stycket kyrkoordningen, KO, har den rösträtt vid de direkta kyrkliga valen 
som tillhör Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen. 
  Frågor om rösträtt avgörs enligt 33 kap. 3 § KO på grundval av en röstlängd som har upprättats före 
valet. 
  Enligt 38 kap. 32 § KO skall uppgifterna i det centrala tillhörighetsregistret 30 dagar före valdagen 
ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna. 
  Den som anser sig berörd av en felaktig uppgift i röstlängden skall senast torsdagen andra veckan 
före valdagen skriftligen hos Kyrkostyrelsen begära att uppgiften rättas. Detta gäller också den som 
anser sig felaktigt utlämnad ur röstlängden (38 kap. 36 § första stycket). Det som har hänt senare än 
30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt 36 § (samma lagrum andra stycket). 
  Enligt uppgifterna i Svenska kyrkans referensregister tillhörde inte H Svenska kyrkan den 17 
augusti 2001. Emellertid framgår av handlingarna att han redan den 14 september 1998 upptagits i T 
församling. Uppgifterna i referensregistret var således inte korrekta. 
  H har inte gjort gällande att valutgången blivit felaktig på grund av att han inte upptagits i 
röstlängden." 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Tor Frylmark, Lotta 
Vahlne Westerhäll och Martin Olsson) anförde i beslut den 23 januari 2002: 
Överklagandenämnden konstaterar att H har överklagat 2001 års kyrkoval inom den i 
kyrkoordningen föreskrivna klagotiden. Överklagandet har i enlighet med föreskrifterna i 
kyrkoordningen behandlats av Svenska kyrkans valprövningsnämnd och delvis bifallits. H:s skrivelse 
föranleder därför ingen åtgärd av Överklagandenämnden. 

Överklagandenämndens beslut: H:s skrivelse föranleder inte någon åtgärd av 
Överklagandenämnden. 
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