Preliminär röstsammanräkning

I vallokalen görs en preliminär sammanräkning av de
röster som har avgivits där och av de inkomna förtidsrös
terna. Den preliminära sammanräkningen påbörjas
omedelbart efter att röstningen har förklarats avslutad.
Om förtidsrösterna inte kunnat tas om hand tidigare
under valdagen måste detta dock göras innan rösträk
ningen börjar.
Samtliga valkuvert – de som väljarna lämnat i valloka
len och de som godkänts vid granskningen av förtidsröster
– ska ligga i valurnan innan valförrättarna börjar räkna
rösterna. Räkningen ska genomföras utan avbrott. Varje
val ska räknas för sig. Kyrkomötesvalet räknas först för att
resultatet ska kunna rapporteras så snart som möjligt.
Avsikten är att alla valdistrikt senast kl. 22.00 ska ha
rapporterat resultatet från kyrkomötesvalet. Det är av
särskilt massmedialt intresse. Valnämnden ger instruk
tioner om hur rapporteringen från den preliminära sam
manräkningen ska göras.
Räkningen görs på följande sätt för vart och ett av de
tre valen som har genomförts i vallokalen och alltså ska
räknas där.

Blankett B3:2
Bilaga till protokoll

Resultat från den preliminära sammanräkningen i vallokalen
Valdistrikt

Västerled 3
Kyrkofullmäktige i Västerleds församling 2021
Västerleds församlings valkrets
Församling

Västerleds församling

19

20

Resultatet av den preliminära sammanräkningen förs in i tabellen nedan
Nomineringsgrupp

Antal röster

Antal omslag för
räknade valsedlar

Nomineringsgrupp 1

22

Nomineringsgrupp 2

25

Nomineringsgrupp 3
Nomineringsgrupp 4
Nomineringsgrupp 5
Nomineringsgrupp 6
Nomineringsgrupp 7

Vid sammanräkningen underkända valsedlar
och valkuvert:

Summa:

23

24

Avgivna röster:

Antal omslag:

27

28

Räkning av röstande

Antalet väljare som enligt röstlängden deltagit i valet
räknas. Antalet röstande antecknas på blanketten Resul
tat från den preliminära sammanräkningen i vallokalen
(B3:2) med underrubriken Bilaga till protokoll. 19

Räkning av valkuvert

Valurnan töms och valkuverten räknas. Valkuverten för
olika val får inte blandas samman. Antalet kuvert anteck
nas på Resultat från den preliminära sammanräkningen
i vallokalen (B3:2) med underrubriken Bilaga till protokoll.
20

Avstämning röstande och avgivna röster

Antalet röstande enligt avprickningen i röstlängden och
antalet räknade valkuvert jämförs.

Stämmer uppgifterna överens?

NEJ è Kontrollräkna, om det fortfarande inte överens
stämmer ska den sannolika orsaken till skillnaden
antecknas på sidan 3 i protokollet. Därefter går samman
räkningen vidare.
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Valsedlarna tas ur valkuverten

Innehåller ett valkuvert mer än en valsedel ska dessa
valsedlar läggas tillbaka i valkuvertet. Sådana öppnade
valkuvert med de återlagda valsedlarna ska läggas i ett
Omslag för valsedlar som inte godkänts vid granskning i
vallokalen (K9). 21
Granskning av valsedlar

Om en valsedel bedöms vara ogiltig enligt bestämmel
serna 38 kap. 60 § kyrkoordningen ska valsedeln läggas
tillbaka i sitt valkuvert. Detta gäller om
• valsedeln saknar en gruppbeteckning,
• valsedeln har mer än en gruppbeteckning,

• valsedeln har beteckningen på en grupp som inte
finns med på grupp- och kandidatförteckningen för
valkretsen eller om
• valsedeln är märkt genom att ha ett kännetecken som
uppenbart har gjorts med avsikt.
En valsedel som valförrättarna bedömer vara ogiltig ska
läggas tillbaka i valkuvertet. Valkuvertet med den åter
lagda valsedeln ska läggas i ett Omslag för valsedlar som
inte godkänts vid granskning i vallokalen (K9).
På varje omslag noterar valförrättarna 21
vilket slags val valsedlarna gäller,
valdistriktet,
valkretsen och
hur många ej godkända valsedlar omslaget
innehåller.

Därefter förseglas omslaget. Antal underkända valsedlar,
valkuvert och omslag (K9) antecknas också på bilagan.
23 24

Sortering av räknade valsedlar

De valsedlar som valförrättarna godkänner ska sorteras
efter nomineringsgrupp. Antalet valsedlar i varje grupp
ska räknas och antalet antecknas på blankett B3:2, Resul
tat från den preliminära röstsammanräkningen. Här ska
användas den blanketten som har underrubrik Bilaga till
protokollet. 22

21

• vilket slags val valsedlarna gäller,
• valdistriktet,
• valkretsen,
• vilken nomineringsgrupp valsedlarna gäller och
• hur många valsedlar omslaget innehåller.
Därefter förseglas omslaget. Antal omslag (K7) antecknas
i bilagan till protokollet. 25
Antal avgivna röster och antal omslag summeras i
bilagan till protokollet. 27 28
Uppgifter om antal röster på blankett B3:2 Bilaga till
protokoll skrivs även på blankett B3:1 med underrubrik
Används vid registrering/rapportering av resultat. Denna
blankett används sedan av den som rapporterar rösterna
till stiftet.
Vid den preliminära sammanräkningen ska det inte
göras någon granskning av personröster. Granskningen i
vallokalen gäller endast om valsedlarna kan godkännas i
enlighet med vad som redovisas under rubriken Granskning av valsedlar. Granskningen av personröster görs
enligt 38 kap. 61 § kyrkoordningen av stiftsstyrelsen vid
den slutliga räkningen och mandatfördelningen. Den pre
liminära räkningen gäller fördelningen av röster mellan
nomineringsgrupperna men inte vilka personer som har
valts.
26

OMSLAG FÖR VALSEDLAR SOM INTE

OMSLAG FÖR RÄKNADE VALSEDLAR VID DEN

GODKÄNTS VID GRANSKNING I VALLOKALEN

PRELIMINÄRA RÖSTRÄKNINGEN I VALLOKALEN

Avser val till (markera med kryss)

Avser val till (markera med kryss)
Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

VALDISTRIKT:
VALKRETS:

K9

ANTAL EJ GODKÄNDA VALSEDLAR

Stiftsfullmäktige
Kyrkomötet

VALDISTRIKT:
VALKRETS:
NOMINERINGSGRUPP:

ANTAL RÄKNADE VALSEDLAR

Detta säkerhetskuvert är till största delen tillverkat av återvunnen polyeten för minskad miljöpåverkan

Kyrkomötet

Detta säkerhetskuvert är till största delen tillverkat av återvunnen polyeten för minskad miljöpåverkan

Stiftsfullmäktige

K7

•
•
•
•

Valsedlarna för varje nomineringsgrupp ska sedan läggas
i ett Omslag för räknade valsedlar vid den preliminära
rösträkningen i vallokalen (K7). På varje omslag ska val
förrättarna notera 26
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Efter valförrättningens avslutning

Valförrättningens avslutning

När den preliminära sammanräkningen av samtliga val
är avslutad förklarar ordföranden valförrättningen
avslutad. Protokollet från valförrättningen ska skrivas
under på sidan 3 av ordföranden och två av de närvarande
valförrättarna. Som bilaga till protokollet läggs blankett
B3, Resultat från den preliminära sammanräkningen i
vallokalen. Här ska användas den blanketten som har
underrubrik Bilaga till protokoll (B3:2).

Hantering av handlingarna från vallokalen

När valförrättningen i vallokalen har avslutats ska val
förrättarna omedelbart överlämna röstlängden, proto
kollet samt kuvert och valsedlar i sina respektive förseg
lade omslag till valnämnden. Om det kommit några
omslag med förtidsröster efter att röstningen avslutades
ska dessa också överlämnas till valnämnden. Materialet
som överlämnas till valnämnden prickas av på blankett
B4 Följesedel för inlämning av valhandlingar.
Följesedeln följer sedan med valmaterialet ända fram
till stiftet.
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Inrapportering av valresultatet

Valnämnderna ska på valdagen rapportera in det preli
minära valresultatet via internet. I de fall där valnämn
den uppdrar åt valförrättare att rapportera in valresul
tatet kommer valnämnden att informera om hur det går
till. Som underlag för rapporteringen används blankett
B3:1 med underrubrik Används vid registrering/rapportering av resultat. På resultatbilagorna är det förtryckt vilket
valdistrikt och vilket val som bilagan ska användas till
samt vilka nomineringsgrupper som det är möjligt att
rösta på i det aktuella valet. Den som svarar för inrappor
teringen loggar in i Valresultatsystemet och registrerar
motsvarande uppgifter som antecknats på blankett B3:1,
Resultat från den preliminära sammanräkningen i vallokalen,
(även kallad ”resultatbilaga”). För att underlätta röstsam
manräkningen kommer blanketten att innehålla infor
mation om vilka nomineringsgrupper som ställer upp i
valdistriktet. Eftersom stiften kommer att ha tillgång till
en kopia på den blankett som valförrättarna har kan de
snabbare ”bocka av” resultatet, i de fall rapporteringen
sker via telefon.

