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Bild: Magnus Aronson/Ikon.

Slutliga sammanräkningen och valresultatet
På Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan man nu
följa det slutgiltiga valresultatet vartefter valområdena blir färdigräknade och
publicerade. Mandatberäkningen för kyrkofullmäktige kan startas direkt från
registreringssidan när det sista valdistriktet är registrerat i valområdet genom att
man klickar på registreraknappen. När mandatberäkningen är klar sker publiceringen
automatiskt. Mandatberäkningen för stiftsfullmäktige görs av respektive stift. För att
valresultatet ska bli synligt på Svenska kyrkans hemsida måste man aktivt välja att
publicera resultatet. Mandatberäkning och publicering för kyrkomötet görs av
valkansliet. Mandatberäkning för kyrkomötet kan ske först när alla valdistrikt är
registrerade för kyrkomötet

Obs! Tänk på att alla eventuella ändringar av valbarhet måste göras innan
mandatberäkningen startas.
På stiftens sidor på valwebben
http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valresultat-stift finns manualen för
den slutgiltiga miljön.

Bevis och protokoll
När mandatfördelningen för kyrkomötet är gjord och protokollet är justerat skickas
bevis ut till valda ledamöter och ersättare för kyrkomötet från valkansliet. Vi
informerar stiften omgående när protokollet är justerat så det kan anslås på stiftens
anslagstavlor.
För de stift som har bestämt sig för att skicka bevis och protokoll via valkansliet gäller
följande: När valresultatet är klart så loggar ni in i slutgiltiga valresultatssystemet och
tar fram mallen under rubriken ”Anpassa mallar”. Där kan ni justera själva beviset med
den informationstext ni vill ha, men ej ändra avsändar- och mottagaradress. Vill ni ha
med er underskrift/logotype eller liknande ska detta infogas som en bild i mallen.
Därefter genererar ni ett dokument med alla bevis genom att gå till menyvalet
”Skapa bevis och protokoll”. Granska bevisen, detta gör ni förslagsvis genom att
skriva ut ett provexemplar. När ni anser att ni är klara meddela Malin så tar vi kontakt
med tryckeriet för tryck och postbefordran.
Beviset till valda ledamöter och ersättare skickas till folkbokföringsadressen.
Protokollet skickas till respektive enhet samt nomineringsgrupp. Om ni vill ha med en
bilaga så skickas det separat till Malin, tex. inbjudan till utbildning, hälsning från
biskopen etc.
Bevis

Tryck av personliga bevis, A4. Inklusive tryck, papper, kuvert, produktion och utskick
till kandidater.
Papper: Colour Impression 120 gr (ett obestruket men kalandrerat papper)
Kuvert: C4 standard med dubbelfönster
Pris: 3,20 kr/försändelse
Obs! Porto tillkommer enligt Svenska kyrkans avtal med Postnord.
Protokoll

Tryck av protokoll, A4 (3 sidor, fram och bak). Inklusive papper, kuvert, produktion
och utskick till
Församlingar och grupper.
Papper: 90g obestruket

Kuvert: C5 standard med dubbelfönster
Pris: 4,98kr/försändelse
Obs! Porto tillkommer enligt Svenska kyrkans avtal med Postnord.
Bilaga

Pris för medskick av bilaga tillkommer. Återkommer med mer information inom kort.
Obs! Det finns fortfarande möjlighet att anta erbjudandet ovan från
valkansliet.Meddela oss när det börjar bli dags för er att skicka ut.
Om ni väljer att trycka och distribuera själva använder ni mallfunktionen i
valresultatsystemet precis som ovan.

Rapporter
Vi förbereder rapporter inför slutligt valresultat. Meddela Anki om ni har speciella
önskemål kring rapportuttag.
Något stift har önskat slutgiltigt valdeltagande och antal ogiltiga röster, vilket vi
kommer att tillgodose. Däremot finns ingen statistik på åldrar på de som röstat. Vi
kommer heller inte att ta fram valresultat på länsnivå.

Räknefunktionen för indirekta val
Nu finns räknefunktionen för indirekta val
publicerad på nytt på Valwebben under
stiftens avdelning: Här!
Verktyget visar för närvarande bara de
grupper som ställt upp i ett visst
valområde, men utan en fördelning av
mandat. När det slutliga valresultatet är
klart kommer verktyget att uppdateras
med mandatfördelningen.
Det preliminära valresultatet kommer inte
att finnas tillgängligt i verktyget.

Överklagande av val
Om någon anser att något har hanterats felaktigt vid valets genomförande kan det
aktuella valet överklagas till Svenska kyrkans valprövningsnämnd av den som har
rösträtt vid det val som överklagas.
På externwebben finns mer information.

Kontakta valkansliet
E-post: kyrkoval@svenskakyrkan.se
Telefon: 018-16 95 00
Postadress
Svenska kyrkan, Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

Kalender
25-26 sept Stiftsträff, Sigtuna

