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Med ganska precis ett år kvar till kyrkovalet börjar förberedelsearbetet ta
fart på allvar. Alla vi som på något sätt jobbar med valet märker nog av att
tempot har ökat efter sommaren.
 
Det är ett spännande och roligt år vi har framför oss där vi tillsammans bär arbetet.
På valkansliet hoppas vi kunna bidra till att förberedelserna flyter på så bra som
möjligt och att ni ska hitta den information som behövs inför valets genomförande den
19 september 2021.
 
Hälsar
Valkansliet

Vi som arbetar på valkansliet är:
Malin Wrigstad, Ida Morota, Pia Näsström, Kata Bordas,
Anna Larsson, Kaj Westin, Kjell Larsson, Kicki Lidén,

Daniel Söderberg, Margareta Ericsson, Annika Gustafsson, Jiang Millington,
Anki Bondesson

Just nu för dig i nomineringsgrupp

Grupp- och kandidatsystemet - så funkar det
 

Som nomineringsgrupp i kyrkovalet registrerar ni själva all information om
nomineringsgruppen, anmäler kandidater och beställer valsedlar i Grupp- och
kandidatsystemet. Registreringen görs av dig som är ombud, ombudets ersättare,



företrädare eller kontaktperson för en nomineringsgrupp.
 
Grupp- och kandidatsystemet är ett webbaserat program, vilket innebär att det krävs
en dator och internetuppkoppling för att använda systemet. Inloggning till systemet
finns på https://gkand.svenskakyrkan.se/. Här finns också manual till systemet och
samtliga blanketter som behövs för registrering av ny gruppbeteckning,
kandidatförklaring, valsedelsbidrag mm.
 
För att kunna logga in i Grupp- och kandidatsystemet behöver du installera BankID i
din dator, läsplatta eller telefon. Detta för att säkerställa att person med rätt
behörighet administrerar nomineringsgruppens uppgifter och valsedelsbeställningar.
Kontakta din bank om du behöver hjälp att installera BankID.
 
Om att registrera information
De nomineringsgrupper som kan registrera företrädare, kontaktpersoner, uppdatera
sina kontaktuppgifter mm redan nu är grupper som finns registrerade sedan tidigare
kyrkoval samt nya grupper som ska registreras på enheter som är oförändrade sedan
2019 års indelning och inte berörs av kommande indelningsändringar.
 

Från den 9 mars fram till 15 april 2021 kan alla grupper registreras i systemet. Under
den här perioden sker också all registrering av kandidatlistor och
valsedelsbeställningar för samtliga nomineringsgrupper.
 

 
Om du avslutat uppdrag som ombud eller ersättare
 

Om du inte längre är nomineringsgruppens ombud/ersättare vänligen informera stiftet
om vem gruppen har utsett till nytt ombud/ny ersättare omgående. En
nomineringsgrupp måste alltid ha ett utsett och registrerat ombud och gärna en
ersättare för att kvarstå som aktiv grupp. Saknas ombud, upphör registreringen att
gälla och nomineringsgruppen tas bort ur registret.
 
Teknisk support
 

Om behöver du hjälp med att logga in i systemet, registrera uppgifter i systemet, hitta
blanketter mm, kontakta Svenska kyrkans kanslistöd på telefon 010 - 18 19 200 eller
mejl via kanslistod@svenskakyrkan.se

Valsedelsbidrag
 

En nomineringsgrupp kan få bidrag för valsedelskostnaderna. Bidrag ska i så fall utgå
efter en enhetlig grund till varje nomineringsgrupp som är eller genom valet blir
representerad i det organ valet avser.

I pastorat och i församlingar som inte ingår i pastorat, beslutar kyrkofullmäktige
om eventuella bidrag för nomineringsgrupper som deltar i valet till
kyrkofullmäktige.
Stiftsfullmäktige beslutar om bidrag för val till stiftsfullmäktige.
Kyrkomötet beslutar om bidrag för val till kyrkomötet.

 

Regelverksändringar i kyrkovalet 2021
Inför kyrkovalet 2021 har en del nya regelverksändringar trätt i kraft. Nedan listas de

som nomineringsgrupperna främst berörs av:
 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=464520&userid=0&linkid=35633707&readid=73B092C24358&test=&umailid=0
mailto:kanslistod@svenskakyrkan.se


Utifrån GDPRs (dataskyddsförordningens) krav på behandling av
personuppgifter ska personer som utses till ersättare för ombud, företrädare
eller kontaktperson för en nomineringsgrupp skriftligen ha godkänt att de åtagit
sig uppdraget. De ska också bekräfta att de tagit del av – och godkänt – hur
deras personuppgifter kommer att behandlas. Den som utser personen ifråga
till ett uppdrag ska säkerställa att detta har skett innan registrering av
personen görs i Grupp- och kandidatsystemet.
 
Alla kandidater måste skriva på en kandidatförklaring för sin kandidatur. En
kandidatförklaring ska lämnas på en särskild blankett som kyrkostyrelsen
tillhandahåller. Av blanketten framgår att kandidaten har gett
nomineringsgruppen sitt tillstånd till att anmäla kandidaten, för vilken grupp
personen kandiderar samt vilket eller vilka val som kandidaturen avser. Det
finns också information om innebörden av kandidaturen och om hur
kandidatens personuppgifter kommer att behandlas. Kandidatförklaringen
måste finnas när kandidaten registreras i Grupp- och kandidatsystemet.
Registrering får bara göras om kandidaten egenhändigt har undertecknat
kandidatförklaringen.
 
På motsvarande sätt som redan gäller för valen till stiftsfullmäktige och
kyrkomötet ansvarar valförrättare och röstmottagare för utläggning av valsedlar
även för valet till kyrkofullmäktige i den egna valnämndens ansvarsområde i
kyrkovalet 2021.

Blanketter för både uppdrag och kandidatförklaring finns på
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/grupp--och-kandidatsystemet

Uppdaterad kyrkovalswebb
 

Kyrkovalswebben har uppdaterats med
ny information och delvis ny navigation.
För nomineringsgrupper och kandidater
finns ett eget menyval. Här finns
information om hur man bildar
nomineringsgrupp, kandiderar, nyheter
och datum att komma ihåg. Här finns
också inloggning till grupp- och
kandidatsystemet, blanketter och
kontaktuppgifter till stiften.
 

Hjälp att nå ut
 

Nomineringsgrupper och kandidater har
själva ansvar för att informera väljare
om vad man vill driva för frågor. På
kyrkovalswebben finns signalelement
och färgkoder för kyrkovalet för er att
använda.

På gång framöver
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Utbildningar
 

Valkansliet producerar just nu en e-utbildning för nomineringsgrupperna. Det är
en e-utbildning som beskriver regelverk och viktiga datum för nomineringsgrupperna
samt innehåller en skärminspelad manual för Grupp- & kandidatsystemet.
Utbildningen finns tillgänglig från nästa vecka. Scrolla ned för att komma till rubriken
"Utbildningstillfällen".
 

 
Stiften genomför olika utbildningsinsatser för er nomineringsgrupper. En
översikt över datum och tillfällen för respektive stift ligger på webben. Scrolla ned för
att komma till rubriken "Utbildningstillfällen" För mer information vänd er till
valhandläggarna i respektive stift.

Har du frågor?

Har ni i nomineringsgruppen frågor om till exempel regelverk eller utbildningar så
vänd er till ert stifts valhandläggare. 

Har ni frågor om något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system kontakta
Svenska kyrkans kanslistöd:

Via telefon 010 - 18 19 200
Via mejl kanslistod@svenskakyrkan.se

Mer information för nomineringsgrupper finns
på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Sidorna uppdateras och fylls på allt eftersom.

Kyrkostyrelsen/Valkansliet i Uppsala, 751 70 Uppsala
Besöks/leveransadress: Sysslomansgatan 4, växel: 018-16 95 00

Prenumerera på detta nyhetsbrev

Avregistrera mig från detta utskick
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