7 september
Sista dag att hos
kyrkostyrelsen begära
rättelse i röstlängden.

1 februari
Sista dag för stiftsfullmäktige
att b
 esluta om ändring av
antal ledamöter i stiftsfullmäktige.
1 oktober
Antal röstberättigade tas fram ur kyrkobokföringen, används bl.a. som underlag
för beslut om valdistriktindelning och
antal mandat i församling/pastorat.
1 december
Sista dag för stiftsstyrelsen
att besluta om valdistriktsindelning efter samråd med
valnämnd.

8 september
– 1 februari
Registrering av valdistrikt i vallokalsystemet, där
valdistriktsindelning äger rum.

2020
AUG

1 februari
Sista dag för stiftsfullmäktige
att besluta om valkrets
indelning till stiftsfullmäktige.
1 februari
Sista dag för stiftsstyrelsen
att besluta, efter samråd med
valnämnd, om valdistriktsindelning i församlingar som
indelningsändrat.

9 mars –
15 april
Grupp- och
kandidatsystemet
öppet för registrering av
nya nomineringsgrupper
samt kandidater och
valsedelsbeställningar.
1 mars
Sista dag att anmäla
ändringar av antal ledamöter i kyrkofullmäktige
till stiftsstyrelsen.

1 september
Valsedlar från nomineringsgrupper senast
inlämnade till valnämnd.

1 april
Sista dag för
valnämnd att
besluta om och regi
strera vallokaler och
röstningslokaler som ska
vara öppna på valdagen i
vallokalssystemet.
15 april
Sista dag för
nomineringsgrupper att skicka in
ansökan om registrering
av ny gruppbeteckning,
anmälan av k andidater
och beställning av
valsedlar.

1 juni
Sista dag för stiftsstyrelsen
att faställa grupp- och
kandidatförteckning.

1 september
Röstkorten ska senast
ha kommit fram till
väljarna.
13 augusti
Uppgifterna i Kyrkobokföringsregistret som ligger till grund för
röstkort och röstlängd tas ut.
20 augusti
Sista dag att registrera
röstningslokaler som
ska vara öppna innan valdagen.

17 september
Brevröster senast
inkomna till stifts
styrelsen.

19 september

Valdagen

2021
SEP

Augusti
Kontroll av valnämnds
uppgifter i Kyrksam.
Valet i budgetarbetet.

OKT

NOV

DEC

JAN

November
Lokala beslut om
valorganisation
– antal mandat,
valbudget mm.

Upprätta
informationsplan.

FEB

15–19 februari
Registrering av
valorganisation för stifts
fullmäktige.
1 januari
Sista dag för stiftsstyrelsen
att besluta om indelningsändringar som ska träda i
kraft 1 januari 2022.

MARS

APRIL

MAJ

31 mars
Beställningen av valnämndsmaterial ska ha
inkommit till valkansliet.

Sista veckan i
februari – 1 april
Vallokalssystemet
öppet för registrering av vallokaler och röstningslokaler.

31 mars
Sista dag för stiftsstyrelsen
att besluta om antal fasta
valkretsmandat för varje
valkrets.

2 maj
Sista dag för nomineringsgrupper
att inkomma med ändringar/komp
letteringar av redan ansökt registrering
av gruppbeteckning till kyrkostyrelsen eller
stiftsstyrelsen.

Februari–april
Utse röstmottagare och valförrättare samt planera för
tjänstgöring och utbildning.

31 mars
Sista dag för kyrko
styrelsen att besluta om
antal fasta valkretsmandat
för varje valkrets.

Maj–juni
Valnämnd beslutar om röstningslokaler öppna innan
valdagen efter samråd med
kyrkoherde.

stiftsnivå
Vallokalssystemet

JUNI

Grupp- och kandidatsystemet

JULI

Juni – Augusti
Valsedlar levereras till
nomineringsgrupper.

lokal nivå
nationell nivå

15 maj
Sista dag för nomi
neringsgrupper att
skicka in ansökan om registrering av ny gruppbeteck
ning, anmälan av kandidater
och beställning av valsedlar
i valkretsar där ansöknings
tiden förlängts.

14 september
Sista dag att hos
kyrkostyrelsen
överklaga beslut om
rättelse i röstlängden.

Valorganisationssystemet

AUG

9–13 augusti
Valnämndsmaterialet
levereras.
15 juli
Sista dag att efterbeställa valsedlar.
Valsedlar tillhandahålls bara
om de kan levereras före
valdagen och utan att leve
ransen av tidigare gjorda
beställningar försenas.

1 juli
Sista dag för stiftsstyrelsen
att f astställa grupp- och
kandidatförteckning där
ansökningstiden förlängts.

23–25 augusti
Tryckt grupp- och
kandidatförteckning samt
resultatbilagor levereras
till valnämnder.

SEP

6–19 september
Förtidsröstning.
13–14 september
Röstlängd levereras.
15 september
Utlands(brev)röster
senast inkomna till
kyrkostyrelsen
20 september
Sista dag att rätta
i Kyrkobokföringen
avseende valbarhet.
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