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Vad som hänt efter den 17 augusti 2001 har inte fått läggas till 
grund för rättelse av röstlängden för 2001 års kyrkoval 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2001-10-24 
Stockholm 
 
Dnr VN 5-2001 
 
Kyrkostyrelsen beslutade den 4 september 2001 att avslå A:s begäran om rättelse i röstlängden. Som 
skäl härför anfördes att A enligt uppgifterna i det centrala tillhörighetsregistret inte tillhörde Svenska 
kyrkan den 17 augusti 2001 och att han därmed inte kunde tas med i någon röstlängd. 
 
A överklagar Kyrkostyrelsens beslut att inte göra rättelse i röstlängden och anför bl.a. följande. Efter 
förra kyrkovalet begärde ha sitt utträde ur kyrkan men på blanketten för utträde skrev han med rött 
bläck att han ville återinträda igen den 1 januari 2000. I år kom inget röstkort men en bekräftelse på 
hans återinträde den 1 januari 2000 och pastorsämbetet i Kalmar sände alla handlingar till kansliet i 
Uppsala. Dock godtogs inga skäl där. Han hänvisar till sin skrivelse om återinträde. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Enligt utdrag ur Svenska kyrkans referensregister 
den 3 september 2001 är A utträdd den 1 december 1997 och inte kyrkotillhörig. A:s anmälan om 
inträde i Svenska kyrkan per den 1 januari 2000 är daterad den 31 augusti 2001. 
 
Valprövningsnämnden beslutar 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 A Svenska kyrkan den 17 augusti 
2001. Vad som hänt efter den 17 augusti 2001 får inte läggas till grund för rättelse av röstlängden. 
Det var därför korrekt att avslå hans ansökan om rättelse i röstlängden. 
 
A har inte gjort gällande att valutgången blivit felaktig på grund av att han inte upptagits i 
röstlängden. 
 
Valprövningsnämnden lämnar överklagandet utan bifall. 
 
Lars Tottie 
ordförande 



 
Annika Sandström 
sekreterare 
 
I beslutet har deltagit: Lars Tottie, Birgitta Björner, Sven-Olof Karlsson, Evert Josefsson, Barbro 
Sicard, Susann Torgerson och Ingrid Friman 


