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Till kyrkoråd i Växjö stift
För kännedom: kyrkoherdar och valnämndernas ordförande i Växjö stift

Aktuella frågor inför kyrkovalet 2021
Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Arbetet med att förbereda valet har redan påbörjats på
nationell nivå, stiftsnivå och i församlingar och pastorat. För Växjö stift kommer Emma Wallin att
vara valansvarig. Emma kommer att arbeta med valet tillsammans med Ellen Ekström, Anna de Faire
och Anna Kämpe. Nedan följer en sammanställning över frågor som är viktiga att ta upp vid höstens
kyrkofullmäktigesammanträde. Dessa frågor kan inte skjutas på.

Antal ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige
Det är viktigt att varje församling/pastorat funderar på om antalet ledamöter i kyrkofullmäktige ska
ändras inför kommande mandatperiod. Överväg erfarenheter från tidigare val när det gäller möjligheten
att få fram tillräckligt antal kandidater för att hålla alla mandat tillsatta under hela mandatperioden. Med
anledning av pågående pandemisituation får vi på stiftskansliet signaler om att fler känner sig osäkra på
om de vill kandidera till kommande uppdrag.
Kyrkoordningen innehåller bestämmelser om antal ledamöter i kyrkofullmäktige (3 kap 5 §):
”Kyrkofullmäktige fastställer antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige.
Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst
-

15 i församlingar med högst 5 000 röstberättigade,

-

25 i församlingar med över 5 000 till och med 20 000 röstberättigade,

-

35 i församlingar med över 20 000 röstberättigade.

Antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje nomineringsgrupp får i fullmäktige. Om det
då uppkommer ett decimaltal, avrundas detta till närmast högre tal. Det ska alltid utses minst två ersättare från
varje nomineringsgrupp som har något mandat.”
Tidpunkten för att stämma av antalet röstberättigade är den 1 oktober 2020. Rapport med antal
röstberättigade kommer att finnas på valwebben internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval efter
1 oktober. Datumet är satt så att beslut om antal ledamöter ska kunna fattas vid höstens
budgetsammanträde. Om kyrkofullmäktige beslutar om att antalet ledamöter eller ersättare ska
ändras, ska detta beslut anmälas till stiftsstyrelsen senast den 1 mars 2021.

Bidrag till nomineringsgruppers valsedlar
I beslut om budgeten för 2021 ska eventuellt bidrag till nomineringsgruppernas valsedlar
ingå, kyrkofullmäktige tar detta beslut senast under hösten 2020. Bidraget ska utgå till varje
nomineringsgrupp som är eller som blir representerad i det nyvalda kyrkofullmäktige, på enhetliga
villkor. I beslutet måste det också framgå hur många gånger antalet röstberättigade som bidraget gäller,
t ex 1,0 gånger antalet röstberättigade eller 1,5 gånger antalet röstberättigade (KO 38 kap 33 §).
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Valnämndens kostnader
Kostnader som rör valnämnden ska ingå i beslut om budget 2021. Detta kan t ex gälla deltagande
vid utbildningar, både för valnämndens ledamöter samt valförrättare och röstmottagare, bemanning,
eventuell hyra av vallokal, inköp av material, kommunikationsaktiviteter som skyltning och
annonsering etc.

Valnämndens arbete
Valnämnden ska ha tillgång till personal och övriga resurser för den omfattning som behövs för att
kunna utföra sina uppgifter i kyrkovalsarbetet (KO 38 kap 5 §). Spridningen av Covid-19 i samhället
gör att mötesformer och bemanning i kyrkovalsarbetet påverkas. Det är viktigt att valnämnden har de
resurser som behövs och att det finns tillräcklig bemanning i vallokaler och röstningslokaler. Möten och
utbildningar kommer att genomföras alltmer digitalt, därför är det bra om extra personer som finns i
församlingarna kan engagera sig och hjälpa till med tekniska lösningar.

Valnämndens ledamöter
Direkt efter att ett kyrkoval har ägt rum väljer det nyvalda kyrkofullmäktige en valnämnd. Valnämnden
väljs för fyra år, räknat fr o m den 1 januari valåret. Kyrkofullmäktige väljer antal ledamöter och
ersättare varav en ordförande och en vice ordförande (KO 38 kap 4 §). Om valnämnden inte är komplett,
dvs om det saknas en ordförande eller ledamot, ska kyrkofullmäktige ta beslut om detta.
Om ni har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta valkontoret på stiftskansliet!
Emma Wallin, valansvarig, tel 0470-77 38 07
Ellen Ekström, valhandläggare, tel 0470-77 38 23
Valfrågor kan också skickas till vaxjostift.kyrkoval@svenskakyrkan.se

Med vänliga hälsningar:

Emma Wallin		
Valansvarig		
			

Ellen Ekström			
Valhandläggare/		
Valkommunikatör

Anna de Faire		
Stiftsarkivarie		
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