Information om förbudet mot att röja uppgifter om hur enskilda väljare har röstat
Enligt lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan gäller en särskild offentlighetsprincip i Svenska kyrkans verksamhet, vilken
innebär att Svenska kyrkans handlingar som huvudregel är offentliga. Undantag från offentlighet gäller endast om det kan
anses motiverat med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, Svenska kyrkans intresse
eller något annat väsentligt intresse. De undantag från den inomkyrkliga offentlighetsprincipen som är tillåtna regleras uttömmande i kyrkoordningens 54:e kapitel. Om förbud mot att röja en uppgift föreligger enligt kyrkoordningen får en uppgift i en kyrkans handling inte lämnas ut. För anställda finns regler om detta även i Svenska kyrkans kollektivavtal.
De kyrkliga valen vilar på samma demokratiska grundprinciper som de allmänna valen. Det innebär för kyrkovalen lika rösträtt för alla m
 edlemmar över 16 år samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Det finns väljare som på grund av ett
fysiskt funktionshinder inte själv kan göra i ordning eller lämna sin röst på föreskrivet sätt. För att säkerställa att även
dessa väljare ska kunna rösta i kyrkovalet på lika villkor har de rätt att få hjälp vid röstningen, vilket framgår av 38 kap. 46
§ kyrkoordningen. Det är väljaren själv som avgör vem som ska biträda vederbörande. Den som önskar ska dock kunna få
hjälp av en valförrättare eller röstmottagare som befinner sig i val- eller röstningslokalen.

Blankett 5 – Tystnadspliktsförbindelse

Tystnadspliktsförbindelse

Då principen om hemliga val är bärande för genomförandet av kyrkovalen är det angeläget att de röstande har förtroende
för valsystemet och kan lita på att valhemligheten respekteras och upprätthålls inom Svenska kyrkan. Med anledning av
detta stadgas i 54 kap. 11 d § kyrkoordningen ett förbud mot att röja uppgifter om hur en väljare har röstat i kyrkovalen om
uppgifterna har framkommit då biträde lämnats åt väljaren, eller om uppgiften framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert
som inte har öppnats för rösträkning.
För att säkerställa att alla som arbetar vid kyrkovalet iakttar de bestämmelser som gäller för att skydda v alhemligheten
behöver en särskild tystnadspliktsförbindelse ingås med samtliga personer som tjänstgör som valförrättare eller röst
mottagare.
Förbindelse om tystnadsplikt
Undertecknad, som kommer att arbeta som röstmottagare eller valförrättare i kyrkovalet 2021, har informerats om de
regler om offentlighet och tystnadsplikt som gäller inom Svenska kyrkan i samband med kyrkovalet.
Undertecknad förbinder sig att följa kyrkoordningens bestämmelser om förbud mot att röja uppgifter om hur en väljare har
röstat i kyrkovalen och att iaktta tystnadsplikt för de uppgifter som enligt förbudet i 54 kap. 11 d § inte får lämnas ut. Tystnadsplikten innebär ett absolut förbud mot att muntligen eller skriftligen berätta för någon annan hur en väljare har röstat i
kyrkovalen i de fall uppgiften har kommit till min kännedom i min roll som röstmottagare eller valförrättare.
Undertecknad är även införstådd med att eventuella personuppgifter som jag under kyrkovalet behandlar för Svenska
kyrkans räkning ska hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679).
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När blanketten är ifylld ska den lämnas till valnämnden i

Personnummer

Produktion: New Normal, Stockholm 2020 – SK20260

Åtagandet om att i alla avseenden skydda en väljares valhemlighet gäller även efter att undertecknad slutfört sitt uppdrag
som valförrättare eller röstmottagare inom ramen för kyrkovalet 2021.

