Kyrkoval 17 september
Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla
om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen, vad som ska ske med
kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.
Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan
och folkbokförd i Sverige. Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti.
Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till
stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
Det här väljer du till i kyrkovalet
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.
Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra
församlingar i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära
dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur köroch konsertverksamheten ska se ut.
Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens
främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom
flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom
stiftet behöver renoveras.
Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om
kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan
ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
Förtidsrösta på platser i hela landet
Du kan förtidsrösta, på orter över hela landet, under perioden 4-17 september. På
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns en karta med alla röstningslokaler och öppettider. Om du
saknar ditt röstkort kontakta i första hand din församling, men det går även att få ett nytt röstkort på
andra orter. Då måste du kunna legitimera dig.
Personrösta
På valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.
Brevrösta
Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du
kan få från församlingsexpeditionen. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast
fredag 15 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Att rösta med bud
Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Det kan vara ett alternativ för dig som själv är
förhindrad att ta dig till lokalen. Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta. Röstkortet ska
tas med när budet lämnar in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal i församlingen.
Rösta utomlands
Personer som är folkbokförda i Sverige men vistas utomlands i samband med
valet kan brevrösta. Brevrösten skickas till kyrkostyrelsen så att den är framme
senast onsdag 13 september. Vid behov kan ett nytt röstkort tas fram. Detta
skickas via utlandsförsamlingen.
Svenska kyrkans verksamhet är öppen för alla. Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?
Rösta i kyrkovalet!
Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

