Valordning Judiska Församlingen i Stockholm
Fastställd av fullmäktige den 2014-05-27
Allmänna bestämmelser
§1

I denna valordning finns bestämmelser om genomförande av val till fullmäktige i enlighet
med Judiska Församlingen i Stockholms (Församlingen) stadgar (Stadgarna).

Rösträtt
§2

Av 6 § i Stadgarna följer att medlem som under valåret uppnår 18 års ålder har rösträtt vid
val till fullmäktige. Varje medlem har en röst.
Den som antagits som medlem efter den 30 april valåret har inte rösträtt i val det året.
Medlem som står i skuld till Församlingen för medlemsavgift till och med året före valåret
har inte rösträtt. Dock har den som träffat skriftlig överenskommelse innan den 20 maj
valåret om reglering av sin skuld rösträtt.

§3

Val till fullmäktige sker genom grupp- och personval. Med grupp avses en sammanslutning
av medlemmar som uppträder i val med särskild beteckning. Med personval menas sådan
personröstning som avses i § 15.

§4

Av 7 § i Stadgarna framgår att val till fullmäktige äger rum var tredje år. Av 9 § i Stadgarna
framgår vidare att val till fullmäktige ska ske i oktober eller senast andra söndagen i
november. Val ska alltid hållas på en söndag som inte samtidigt är judisk helgdag. Styrelsen
fattar beslut om valdag.

Valnämnd
§5

Inför val ska fullmäktige tillsätta en valnämnd enligt 9 och 17 §§ i Stadgarna. I valnämnden
bör ingå personer med erfarenhet av administration och genomförande av val. Valnämnden
har det övergripande ansvaret för frågor om val. Valnämnden ska planera och samordna
genomförandet av val.
Valnämnden har rätt att delegera sina uppgifter enligt denna valordning till enskild ledamot
eller till den tjänsteman som Församlingens generalsekreterare utser. Valnämnden är dock
alltjämt ansvarig för att tillse att den som utför uppdrag på dess delegation, följer
bestämmelserna i Stadgarna samt i denna valordning.

§6

Valnämnden ska bestå av sex ledamöter varav en ska utses till ordförande. Varje ledamot
äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I valnämnden får kandidat i valet
inte ingå.
Angående jäv för ledamot i valnämnden gäller vad som sägs i 40 § i Stadgarna.

Gruppbeteckning och kandidater
§7

Medlemmar som vill registrera en ny grupp ska skriftligen anmäla detta till valnämnden.
Om anmälan görs senast den 30 april valåret gäller registreringen från och med det valet. En
sådan anmälan ska vara undertecknad av minst 25 röstberättigade medlemmar.
Grupp som deltagit i det senaste valet till fullmäktige kan ändra gruppbeteckning genom
skriftlig anmälan till valnämnden senast den 30 april valåret. En sådan anmälan ska vara
undertecknad av behörig företrädare för gruppen.
Valnämnden ska godkänna gruppbeteckningen om den inte kan antas bli förväxlad med en
redan existerande gruppbeteckning.

§8

Anmälan av kandidater görs skriftligen till valnämnden senast 60 dagar före valdagen. I
anmälan ska finnas ett godkännande som styrker att varje kandidat samtycker till anmälan.
Valnämnden har rätt att besluta om hur denna förklaring ska vara utformad.

Valstöd
§9

Fullmäktige ska senast vid sitt höstmöte året före det år som val till Fullmäktige ska
genomföras, fatta beslut om valstöd ska utgå eller ej. Om Fullmäktige fattar beslut om att
valstöd ska utgå ska beslutet även omfatta med vilket belopp och vilka principer som
berättigar till valstöd.
Grupp som erhållit valstöd är skyldig att redovisa till Fullmäktige hur stödet har använts.

Röstlängd
§ 10

Inför val ska det upprättas en förteckning över röstberättigade medlemmar (röstlängd).
Röstlängden ska grundas på de uppgifter som den 30 april finns i Församlingens
medlemsregister. Röstlängden ska därefter hållas tillgänglig på Församlingens kansli från
och med den 15 till och med den 31 maj. Församlingen ska på lämpligt sätt informera om att
röstlängden finns tillgänglig.
Medlem som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter, eller felaktigt har uteslutit
någon från röstlängden, ska senast den 20 juni valåret skriftligen begära att uppgiften rättas.
Inkommen betalning för skuld avseende medlemsavgift ska likställas med begäran om
rättning. Styrelsen prövar inkomna besvär och ska senast den 1 juli fastställa röstlängden.
Styrelsen ska låta stryka från röstlängden den som utträtt eller avlidit.
Röstlängden gäller i högst ett år räknat från dess fastställelsedatum.

Genomförande av val
Kungörelse av val
§ 11

Efter att röstlängden fastställts ska kungörelse om val ske. Kungörelse om val ska anslås i
Församlingshuset och meddelas medlemmarna snarast, dock senast den 1 augusti valåret. I
kungörelsen ska dag och tidpunkt för valet samt vallokal anges.

Röstkort
§ 12

Senast 45 dagar före valdagen ska röstkort och valkuvert, sändas ut till alla som upptagits i
röstlängden. Röstkortet ska innehålla uppgift om väljarens namn och nummer i röstlängden.
I utskicket ska det finnas information om hur valet går till, vilka regler som gäller för att
rösten ska godkännas samt om vallokal.

Valsedlar och valkuvert
§ 13

Vid val till fullmäktige används valsedlar med grupp- och valbeteckning samt uppgifter om
kandidater. Kandidaterna måste vara anmälda. Varje kandidat ska identifieras så att det
framgår vem som avses. Kandidatnamnen ska vara uppförda i nummerordning. En valsedel
får innehålla maximalt 42 kandidater. Valsedlarna ska vara utformade så att väljarna kan
lämna en särskild personröst. Valsedlar och valkuvert får inte förses med obehöriga
märkningar.
Om en grupp har flera valsedlar får en kandidat endast förekomma på en valsedel inom
gruppen.

§ 14

Utöver valsedlarna med gruppbeteckning ska valnämnden även tillhandahålla valsedlar utan
såväl gruppbeteckning som kandidater (blanka valsedlar). Valnämnden tillhandahåller
röstkort, valsedlar, valkuvert samt ytterkuvert. Valnämnden äger rätt att besluta angående
den närmare utformningen av dessa.

Personröstning
§ 15

Medlem kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat medlemmen helst vill ska
bli vald. Det går inte att personrösta på mer än en person.

Poströstning
§ 16

Medlem kan sända valsedel genom poströstning. Poströstning får göras så snart medlemmen
erhållit sitt röstkort. Poströst ska vara inkommen via den allmänna postgången till
Församlingen senast fredagen närmast före valdagen. Vid poströstning används de av
valnämnden fastställda valsedlarna, valkuverten och ytterkuverten. Endast en valsedel får
läggas i valkuvertet.
Medlemmen ska själv lägga en valsedel i ett valkuvert och tillsluta det. Medlemmen ska
genom underskrift på röstkortet intyga att röstningen gjorts på detta sätt samt att den skett
frivilligt. Därefter ska valkuvertet tillsammans med röstkortet läggas i ett ytterkuvert för
poströst och tillslutas.
Inkomna poströster ska läggas i särskilda omslag som förseglas.

Röstning i vallokal
§ 17

Församlingen ska se till att det finns en lämplig lokal som kan användas som vallokal och
som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter
att rösta.

§ 18

Vallokalen ska vara öppen mellan klockan 10 och 18. I vallokalen får det inte förekomma
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

I vallokalen ska det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna kan
rösta utan insyn. I anslutning till dessa platser ska det finnas en plats där valsedlarna kan
läggas ut.
Ordning
§ 19

Valnämnden ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller
i utrymme närmast lokalen ska rätta sig efter de anvisningar som valnämnden ger för att
röstmottagningen ska kunna genomföras. Valnämnden kan tillfälligt avbryta
röstmottagningen om allvarlig oordning uppstår. Valnämnden har rätt att avvisa den som
inte följer dess anvisningar.

§ 20

I vallokalen ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att valet ska kunna
genomföras. Antalet röstmottagare beslutas av valnämnden.

§ 21

När vallokalen har öppnat ska ordföranden i valnämnden visa att valurnorna är tomma.
Sedan får röstmottagningen börja.

Hur en röst görs i ordning
§ 22

För att göra i ordning en röst ska väljaren ta en valsedel, lägga in valsedeln i ett valkuvert
utan att vika den samt försluta valkuvertet. Endast en valsedel får läggas i kuvertet.
Personröst markeras med ett kryss på den kandidat som väljaren helst vill se vald.

Kontroll av identitet
§ 23

Väljare som inte är känd för röstmottagarna ska styrka sin identitet. Röstmottagare ska
dokumentera att väljarens identitet kontrollerats.

§ 24

Innan valkuvertet tas emot ska röstmottagaren kontrollera att väljaren enligt röstlängden har
rösträtt samt att väljaren inte redan har röstat. Om det inte finns några hinder mot att ta emot
valkuvertet ska röstmottagaren, i väljarens närvaro, lägga valkuvertet i valurnan och markera
detta i röstlängden.

Avbrott av röstmottagning
§ 25

Om röstmottagningen avbryts ska valurnorna och röstlängden förseglas och förvaras på ett
säkert sätt. När röstmottagningen ska fortsätta ska röstmottagarna först visa de som är
närvarande att förseglingen inte har öppnats.

§ 26

Särskilda händelser som uppstår under röstmottagningen ska antecknas i protokoll.

Granskning av poströster
§ 27

Vid granskning av poströster ska röstmottagarna kontrollera att alla poströster uppfyller
kraven för poströster och inte blivit öppnade eller återförslutits. Röstmottagarna ska också
kontrollera att väljarna finns upptagna i röstlängden och inte röstat i vallokalen under
valdagen. När röstmottagningen avslutats ska röstmottagarna lägga valkuverten från de
poströster som uppfyller kraven i valurnorna. Poströster som inte uppfyller kraven ska
läggas i särskilda omslag som förseglas.

Räkning av röster
§ 28

När röstmottagningen i vallokalen avslutats och samtliga godkända avlagda röster lagts ner i
valurnorna, ska röstmottagarna räkna rösterna. Rösträkningen är offentlig och ska
genomföras skyndsamt och utan avbrott. Resultatet av rösträkningen är preliminärt.
Resultatet av rösträkningen ska antecknas i protokoll.
Efter den preliminära rösträkningen ska slutgiltig rösträkning ske. Valnämndens rösträkning
är offentlig för Församlingens röstberättigade medlemmar och ska göras utan dröjsmål.
Valnämnden ska föra protokoll över sin rösträkning.
Avlagda röster ska förvaras på ett säkert sätt så att inget obehörigt kan inträffa med dem.

Bedömning av valsedlar
§ 29

Valnämndens bedömningsprincip av avlämnade röster ska vara att tolka den röstandes
intention.
Om det finns fler än en valsedel i ett valkuvert är dessa ogiltiga. Om valkuvertet innehåller
flera valsedlar och alla har samma gruppbeteckning, ska dock en valsedel räknas som giltig.
Skiljer sig valsedlarna i ett sådant fall åt ifråga om kandidatnamn eller den särskilda
personrösten, ska namnen på valsedlarna anses obefintliga, men rösten tillfalla gruppen.
En valsedel är ogiltig om den har mer än en gruppbeteckning eller har kännetecken som
uppenbart gjorts med avsikt. Ogiltiga valsedlar ska läggas i särskilda omslag som förseglas.
Ett kandidatnamn på en valsedel ska anses obefintligt om kandidaten inte är valbar eller om
det inte framgår klart vem som avses. Vid överstrykning av kandidat bortses från
överstrykningen.

Bedömning av personröster
§ 30

Om det lämnats mer än en personröst eller det inte framgår vem personrösten avser eller om
det kan antas att den särskilda personrösten gjorts maskinellt, ska personrösten anses
obefintlig.

§ 31

De valsedlar som godkänts ska sorteras i grupper efter sin gruppbeteckning. Därefter ska
antalet valsedlar i varje grupp räknas. Antalet personröster ska också räknas. Valsedlarna för
varje grupp ska sedan läggas i särskilda omslag. Omslag med valsedlar får öppnas endast om
det ska göras en ny eller fortsatt rösträkning eller om det annars behövs för valnämndens
utvärdering av valet.

Fördelning av mandat
§ 32

Valnämnden ska på grundval av resultatet av den slutliga rösträkningen fördela mandaten
samt fastställa vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare. Mandaten ska
fördelas med tillämpning av heltalsmetoden. I heltalsmetoden används så kallade
jämförelsetal. De fås fram genom en enkel formel: partiernas röstetal (antalet personer som
har röstat på partiet) divideras med antalet hittills erhållna mandat plus ett. Det innebär att
ett parti har sitt röstetal som jämförelsetal innan man har fått sitt första mandat. Det parti
som fått flest röster får alltid det första mandatet. Efter detta divideras röstetalet med två och
ett nytt jämförelsetal, som är hälften så stort som det förra, erhålls. Skulle detta fortfarande

vara det största jämförelsetalet tilldelas partiet ett mandat till och får ett nytt jämförelsetal på
röstetalet genom tre. Processen fortsätter till dess att alla mandat är tillsatta. Vid lika röstetal
eller jämförelsetal ska, där så erfordras, skiljas genom lottning. Därefter fördelas platserna
inom partiet under iakttagande av den fastställda ordningen mellan namnen på partiets
valsedlar.
Kandidater som erhållit minst 40 röster samt minst 2 % av samtliga avgivna godkända röster
blir de första i ordningen på valsedeln efter det antal särskilda personröster de erhållit.
§ 33

Sedan de ordinarie ledamöterna utsetts ska ersättare utses. Valnämnden ska utse lika många
ersättare som ordinarie ledamöter från varje lista. Ersättarna ska förtecknas i den ordning de
ska inträda. Om behov senare uppkommer av ytterligare ersättare utses dessa av
valnämnden.

Valförrättningens avslutande
§ 34

När valnämnden anser att den har ett slutgiltigt valresultat ska detta tillkännages. Därmed är
valet avslutat.

Avslutande bestämmelser
Kungörelse av valresultat
§ 35

Utan oskäligt dröjsmål efter det att valnämnden avslutat sin rösträkning, ska valresultatet
kungöras. Av kungörelsen ska följande uppgifter framgå:
o
o
o
o
o
o
o

Antal röstande.
Antal giltiga samt ogiltiga röster.
Hur många röster som tillfallit respektive grupp.
Hur många mandat i fullmäktige respektive grupp tilldelats.
Vilka ledamöter samt ersättare som invalts, samt dessas grupptillhörighet.
Vilka ledamöter som invalts genom personröster.
Vilken dag kungörelsen skett.

Av 10 § i Stadgarna framgår att kungörelsen ska anslås i Församlingshuset. Information om
valresultatet ska delges medlemmarna så snart som möjligt.
Överklagande av val
§ 36

Av 10 § i Stadgarna framgår att medlem äger rätt att överklaga val. Överklagandet ska ske
skriftligen och vara undertecknat av den eller de medlemmar som önskar överklaga valet.
Av överklagandet ska det framgå vilken eller vilka grunder som åberopas.
Överklagandet ska ställas till valnämnden och inges till Församlingens kansli senast åtta
dagar efter att valresultatet har kungjorts enligt vad som sägs i 35 § ovan. Valnämnden ska
skyndsamt pröva och avgöra överklagandet.

§ 37

Valnämnden kan besluta att upphäva valet antingen i sin helhet eller beträffande en eller
flera valda ledamöter om bestämmelserna i valordningen eller stadgarna inte följts och
avvikelsen inte är oväsentlig. Beslutar valnämnden att någon, som blivit vald, inte borde ha
valts, ska valet i den delen upphävas och annan istället förklaras vara vald till fullmäktige.

Styrelsen ska genast underrätta både den ledamot som skiljts från uppdraget och den som
förklarats vald.
Nyval
§ 38

Upphävs valet i sin helhet ska styrelsen snarast bestämma tid för nyval.
Ska nyval ske gäller, istället för vad som sägs i 11 § ovan, att kungörelse om val ska
utfärdas senast 30 dagar innan valdagen.

Laga kraft
§ 39

Inkommer inget överklagande inom den föreskrivna tiden eller har samtliga överklaganden
avslagits, vinner valet laga kraft.

Tolkning
§ 40 Om denna valordning och stadgarna inte överensstämmer har stadgarna företräde.

