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Begäran om rättelse av röstlängden för 2001 års kyrkoval. Enligt 
uppgifter i Svenska kyrkans referensregister var klagandena 
folkbokförda i en församling fr.o.m. den 13 augusti 2001 men 
ansågs röstberättigade i en annan församling. Uppgifterna i 
referensregistret var således inte korrekta. 
 
SVENSKA KYRKANS VALPRÖVNINGSNÄMND 
 
BESLUT 
2001-10-24 
Stockholm 
 
Dnr VN 6-2001 
 
Kyrkostyrelsen beslutade den 12 september 2001 att avslå ansökan från A och B om att bli uppförda 
i röstlängden i S pastorat i stället för i R församling. Som skäl härför anfördes att A och B enligt 
uppgifterna i det centrala tillhörighetsregistret tillhörde R församling den 17 augusti 2001 där de 
också var uppförda i röstlängden. 
 
A och B överklagar Kyrkostyrelsens beslut att inte göra rättelse i röstlängden och anför bl.a. följande. 
De flyttade till S församling den 10 augusti 2001 och folkbokfördes där fr.o.m. den 13 augusti 2001. 
Enligt Z stift hade de rätt att rösta i S eftersom det var fyra dagar kvar till den 17 augusti. De har fått 
höra från Uppsala att man inte hunnit med alla ändringar på grund av stort valintresse så därför fick 
alla före den 17 augusti ändras i central datoravläsning först den 19 augusti. Eftersom de redan 
röstat i S gäller deras överklagande också att deras röster skall godkännas i kyrkovalet. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Enligt utdrag ur Svenska kyrkans referensregister 
den 3 september 2001 är A och B folkbokförda i S vecka 33 år 2001 men röstberättigade i R 
församling. Röstkort har utfärdats för val i R församling och till Y stiftsfullmäktige. 
 
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 var A och B folkbokförda i S församling fr.o.m. 
vecka 33 år 2001, dvs. fr.o.m. den 13 augusti 2001, men ansågs röstberättigade i R församling. 
Uppgifterna i referensregistret var således inte korrekta. 
 
Enligt överklagandet har A och B redan röstat i valen till S kyrkofullmäktige, Z stiftsfullmäktige och 
Kyrkomötet. Deras begäran om att deras röster skall godkännas i valen i S föranleder därför ingen 
åtgärd av Valprövningsnämnden. 



 
Valprövningsnämnden bifaller på så sätt överklagandet att nämnden förklarar att A och B hade bort 
upptagas i röstlängden i S församling inför 2001 års kyrkoval. 
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