TIDTABELL FÖR FÖRSAMLINGSVALET ÅR 2010

Förkortningar:

Nr
1

Tid
senast 31.5 rekommendation:
i god tid under
april-maj

2

senast onsdag
30.6

3

senast 1.8 Rekommendation:
före semestersäsongen

KL
KO
VOK

Kyrkolagen
Kyrkoordningen
Valordningen för kyrkan

Åtgärder
1) Kyrkofullmäktige/församlingsrådet kan
besluta att församlingens ska delas in i
röstningsområden (VOK 2:1 § 2 mom.).
2) Kyrkofullmäktige/församlingsrådet väljer
medlemmar och ersättare i valnämnden
enligt KL 8:6 § 1 mom. och VOK 2:1 §
2 mom. och utser en ordförande.
3) Kyrkorådet/församlingsrådet väljer enligt
VOK 2:17 § 1 mom. inom sig två personer
som ska granska vallängden.
4) Gemensamma kyrkorådet kan tillsätta en
centralvalnämnd (KL 8:6 § 3 mom.).
5) Beslut fattas om tidning/tidskrift där vissa
kungörelser och meddelanden i anslutning
till valet samt sammanställningen av kandidatlistorna publiceras (KO 23:2 § 2 och
3 mom.).
Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer mandatfördelningen enligt folkmängden i den kyrkliga samfällighetens församlingar 1.1.2010 (KL
11:7 § 2 mom. och KO 10:9 § 2 mom.).
Valnämndens första sammanträde där nämnden
1) konstituerar sig enligt VOK 2:1 § 1 mom.:
val av vice ordförande och sekreterare.

Anmärkningar

2)

Tiden anges i VOK 2:
35 § 2 mom.

3)

beslutar om mottagande av valmansföreningarnas stiftelseurkunder och avfattar en
kungörelse om detta i enlighet med VOK
2:35 § 1 mom.:
- antalet medlemmar som ska väljas till
kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
- förutsättningarna för kandidaternas valbarhet
- vilka dagar och klockslag samt var valmansföreningarna ska lämna in stiftelseurkunderna.

Med tanke på semestrarna
rekommenderas att sammanträdet tidigareläggs.

Om förutsättningarna för
valbarhet, se KL 7:3 §
samt 8:3 § 1 mom. och
4 § 1 mom.; VOK 2:33 §
3 mom. och 37 § 2 mom.

Tiden anges i VOK 2:
avfattar en kungörelse enligt VOK 2:18 §
om var och när vallängden är framlagd och 18 § 3 mom.
om yrkande på rättelse:
- var och när vallängden är framlagd till påseende
- hur rättelseyrkande mot längden kan göras
- när valnämnden sammanträder för att behandla rättelseyrkandena.

4

5

6
7
8
9
10
11

senast 9.8

Den kungörelse som nämns i punkt 3.2 sätts upp
på församlingens anslagstavla och publiceras i
tidningen.
åtminstone 9.9– Tid då kungörelsen om mottagningen av val15.9 kl. 16
mansföreningarnas stiftelseurkunder ska finnas
framlagd på församlingens anslagstavla.
före 1.9
Vallängden sammanställs av kyrkorådet eller
församlingsrådet.
senast 23.8–3.9 Tid då kungörelsen om vallängden ska finnas
framlagd på församlingens anslagstavla.
senast 27.8
Kungörelsen om när och var vallängden finns
framlagd publiceras i tidningen.
senast 1.9
Två av kyrkorådet/församlingsrådet valda medlemmar granskar och kontrasignerar vallängden.
2.9 kl. 10–14
Vallängden finns framlagd för granskning på
3.9 kl. 15–19
pastorskansliet.
2.9–7.9 kl. 16
Tid inom vilken skriftliga rättelseyrkanden mot
vallängden ska lämnas in till pastorskansliet.

12

ons. 8.9

13

ons. 15.9 kl. 16

14

senast 16.9
Sammanträdet
kan hållas 15.9
efter kl. 16

15

16.9 – fre 1.10
kl. 16

16

fre. 1.10 efter
kl. 16

Tiden anges i VOK 2:
35 § 2 mom.
Tiden anges i VOK 2:
35 § 2 mom.

Tiden anges i VOK 2:
15 § 2 mom. 1 punkten
Tiden anges i VOK 2:
18 § 3 mom.
Tiden anges i VOK 2:
18 § 3 mom.
Tiden anges i VOK 2:
17 § 1 mom.
Tiden anges i VOK 2:
18 § 1 mom.
Grund i KL 24:7 §
1–3 mom.
Tiden anges i KL 24:9 §
2 mom.
Senast denna dag ska en kopia av rättelseyrkande Tiden anges i VOK 2:
som gäller annans rösträtt lämnas per brev till
19 § 3 mom.
den person som avses i rättelseyrkan. Om personens adress inte är känd ska ett meddelande om
rättelseyrkan läggas fram till påseende på församlingens anslagstavla.
Mottagning av valmansföreningars stiftelseurTiden anges i VOK 2:
kunder på pastorskansliet upphör.
36 § 1 mom.
Valnämndens sammanträde där nämnden enligt
VOK 2:37 § 2 mom.:
- gör en beredande granskning av valmansföreningarnas stiftelseurkunder och tillhörande kandidatlistor; valmansföreningarna ges tillfälle att
senast 1.10 kl. 16 lämna utredning eller göra
rättelse om upptäckta fel och brister som bör
meddelas
- godkänner de stiftelseurkunder som inte gett
anledning till anmärkningar eller för vilka inga
beslut om tilläggsutredningar har fattats.
Under denna tid har en valmansförening möjlighet att till valnämnden lämna in rättelse, komplettering eller tilläggsutredning som gäller kandidatnomineringen eller valmansföreningen.
Valnämndens sammanträde där nämnden enligt
VOK 2:39
1) behandlar rättelseyrkanden som gäller
vallängden, fattar beslut om yrkandena, ger
besvärsanvisning och delger beslutet till
den som framställt yrkande men inte är
närvarande vid sammanträdet; i besvärsanvisningen ska som besvärstidens sista dag
anges 18.10 före kl. 16

2

Tiden anges i VOK 2:
37 § 1–3 mom.

VOK 37 § 4 mom.
Tiden anges i VOK 2:
37 § 3 mom.
jfr VOK 1:3 §

KL 24:9 § 3 mom.
VOK 2:19 § 4 mom. och
20 § 2 mom.

2)

tar de valmansföreningars stiftelseurkunder
för vilka har begärts rättelse eller tilläggsutredning på basis av beslut vid valnämndens
sammanträde 15.9 eller 16.9 till slutgiltig
behandling och avgörande
3) gör sådana ändringar i kandidatlistorna som
orsakas av rättelser, kompletteringar och justeringar enligt 37 § 2 och 3 mom. och 38 §
eller av att en kandidat avlidit
4) fattar beslut om huruvida en kandidats tilltalsnamn, förkortning av förnamnet eller
boningsort enligt 40 § 2 mom. ska antecknas i sammanställningen
5) gör en eller flera sammanställningar av
kandidatlistorna genom utlottning av ordningsföljden på listorna; alla listor numreras med romerska siffror från vänster till
höger och de beteckningar som godkänts
för sammanställningen antecknas
6) numrerar kandidaterna i löpande nummerföljd från nr 2 så, att kandidaterna på den
kandidatlista som genom lottning är den
första i sammanställningen först ges nummer i den ordningsföljd som valmansföreningen har uppgett, därefter kandidaterna i
den kandidatlista som genom lottning är
den andra i sammanställningen osv.
7) utformar en tidningsannons om var och när
sammanställningen eller sammanställningarna av kandidatlistorna finns till påseende och kan fås
8) fastställer vallokalerna och beslutar om val
ska förrättas på bägge dagarna som nämns i
30 § 1 mom. samt vilka dagar och vid vilka
tidpunkter röstningen sker vid respektive
ställe; fattar beslut om vilka av valnämndens medlemmar och ersättare som ska
närvara vid respektive ställe; gör upp beställning av röstningsskärmar och valurnor
från kommunens lager för valmaterial
9) fattar beslut om frågor som gäller förhandsröstning och hemmaröstning, bl.a. valförrättare och valvittnen; gör upp kungörelser
om förhandsröstning och hemmaröstning
för församlingens anslagstavla och tidningen
10) gör upp en valkungörelse för församlingens
anslagstavla och tidningen. Denna ska sättas upp på församlingens anslagstavla senast 6.11 och publiceras i tidningen senast
9.11.
11) utser valbiträden och fattar beslut om andra
åtgärder i anslutning till valförberedelserna,
såvida dessa beslut inte har fattats tidigare;
en kandidat får inte vara valbiträde

3

I kyrkliga samfälligheter
ska kandidatlistorna för
bägge valen numreras
från och med nummer 1.

VOK 2:39 § 1 mom.
5 punkten och § 3 mom.

Tiden anges i VOK 2:
41 §

VOK 2:43 § och 44 §
2 mom. samt 49 f §
6 mom.

Tiden anges i VOK 2:
50 §

VOK 2:3 § 4 mom.

17

senast 4.10

18

senast 18.10
före kl. 16

19

senast 20.10

20

senast sön.
24.10

21

22

24.10–5.11
24.10–14.11
eller 15.11
senast 27.10

23

25–29.10
före kl. 16

24

1–5.11

25

1–5.11

26

lör. 6–15.11

27

senast 9.11

28

fre. 12.11 efter
kl. 16

Protokollsutdrag och besvärsanvisning för beslut
som valnämnden fattat 1.10 om anteckning av
rösträtt eller frånvaro av rösträtt ska skickas per
brev till den som gjort rättelseyrkan och till den
som berörs av rösträtten.
Tid inom vilken besvär och besvärsskrift över
avgöranden med anledning av rättelseyrkanden
över vallängden ska lämnas in till pastorskansliet. Besvären ska vara riktade till förvaltningsdomstolen.
Valnämndens sammanträde, där nämnden vid
behov sammanställer redogörelser till förvaltningsdomstolen över inlämnade besvär (se punkt
18); besvärshandlingarna jämte eventuella
bilagor samt samtliga handlingar som kommit till
under behandlingen av ärendet, utdrag ur valnämndens protokoll och valnämndens eget utlåtande tillställs förvaltningsdomstolen senast
21.10.
Annons i tidningen om sammanställningarna av
kandidatlistor och om var och när sammanställningarna är framlagda och kan fås
Tiderna då följande handlingar ska finnas framlagda på församlingens anslagstavla
- kungörelse om förhandsröstning
- sammanställningen av kandidatlistor

Tiden anges i VOK 2:
20 § 2 mom.

Kungörelse om förhandsröstning publiceras i
tidningen
Meddelanden om hemmaröstning tas emot på
pastorskansliet. Rekommenderad telefonjour
kl. 12–16
Förhandsröstning på pastorskansliet kl. 9–18 och
även på andra ställen om valnämnden har fattat
beslut om detta
Hemmaröstning 1–4.11 kl. 9–20 och 5.11
kl. 9–16
Tidpunkt då valkungörelsen om församlingsval
ska finnas framlagd på församlingens anslagstavla
Den valkungörelse som gjorts upp enligt punkt
16.10 publiceras i tidningen
Valnämndens sammanträde där nämnden
1) behandlar förhandsröstningsdokumenten
2) gör de rättelser i vallängden som föranleds
av rättelseyrkanden som avgjorts med lagakraftvunnet beslut
3) avfattar ett meddelande för församlingens
anslagstavla om att valprotokollet jämte besvärsanvisningar finns till påseende på pastorskansliet under dess öppettider
4) fattar beslut om tidigarelagd räkning av
förhandsröster

Tiden anges i VOK 2:
43 § 1 mom.
VOK 2:49 c §

4

Tiden anges i KL 24:9 §
3 mom.
FörvaltningsL 59 §

KL 24:9 § 3 mom.

VOK 2:41 §

Tiden anges i VOK 2:
43 § 1 mom.
Tiden anges i VOK 2:41

VOK 2:43 § 2 mom.

VOK 2:49 f § 1 mom.
VOK 2:50 § 2 mom.

VOK 2:50 § 2 mom.
VOK 2:49 §
VOK 2:21 § 3 mom.

VOK 2:60 §

29

sön. 14.11

30

mån. 15.11
senast kl. 18

31
32

33

34

Valet inleds vid det i valkungörelsen angivna
klockslaget efter högmässan och fortsätter i den
ordning som meddelats i kungörelsen
Röstningen avslutas senast kl. 18 på måndagen

VOK 2:30 § 1 mom.

VOK 2:30 § 1 mom.

Eventuell räkning av förhandsröster
efter att röstningen avslutats,
senast måndag
15.11 kl. 18–

Valnämndens sammanträde där nämnden enligt
VOK 2:55–57 § räknar rösterna och fastställer
valresultatet; valmansförenings ombud eller dennes ersättare har rätt att närvara vid valnämndens
sammanträde då röstsedlarna räknas och valresultatet fastställs, dock endast som observatör
och inte som rösträknare; alla närvarande ska
antecknas i protokollet.
Information om preliminärt valresultat till den
riksomfattande resultattjänsten och lokalt
senast ons.
Valnämndens sammanträde där nämnden enligt
24.11
VOK 2:60 §
- fastställer valets utgång
- meddelar valresultatet till gemensamma kyrkofullmäktige/kyrkofullmäktige, församlingsrådet/kyrkorådet och till invalda medlemmar och
ersättare
i 30 dagar senast Tid under vilken i enlighet med VOK 2:60 §
från och med
- meddelande om att valprotokoll jämte besvärs22.11 eller
anvisning finns framlagda på pastorskansliet
23.11
under dess öppettider ska vara framlagt på församlingens anslagstavla; likaså ska valprotokollet jämte besvärsanvisning vara framlagda på
pastorskansliet under dess öppettider

5

VOK 2:59 §

VOK 2:60 §

VOK 2:60 §
Här ska beaktas huruvida
valet förrättas under en
eller två dagar

