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Information till valförrättare och röstmottagare
Valnämnden ska utse valförrättare och röstmottagare. Det görs på nytt inför varje val. Valförrättaren
tjänstgör i vallokal och röstmottagare i röstningslokal.
Valnämnden har ansvar för att de som ska tjänstgöra som valförrättare i vallokalen samt som
röstmottagare i röstningslokal får den utbildning och information som krävs för att de ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.
Från 2021 är det ett krav på att alla som ska tjänstgöra som valförrättare och röstmottagare ska ha
genomgått utbildning för att formellt kunna utses till ett uppdrag och få tjänstgöra under valet. Det
är valnämnden som ansvarar för att utbilda valförrättare och röstmottagare och informera om vilka
krav på utbildning som gäller just i din församling/pastorat.
Nytt från valet 2021 är också att det har införts förbindelse om tystnadsplikt för alla som jobbar som
röstmottagare och valförrättare. Tystnadsplikten innebär ett absolut förbud mot att muntligen eller
skriftligen berätta för någon annan hur en väljare har röstat i kyrkovalen i de fall uppgiften har
kommit till ens kännedom i rollen som röstmottagare eller valförrättare. Alla valförrättare och
röstmottagare ska skriva under en tystnadspliktsförbindelse.

Utbildning valförrättare/röstmottagare
Valkansliet har tagit fram två e-utbildningar med kunskapstest:
 Valförrättare och handhavande i vallokalen innehåller även delar kring preliminär
röstsammanräkning och registrering i Valresultatsystemet
 Röstmottagare och handhavande i röstningslokalen
Till båda utbildningarna finns ett kunskapstest i Svenska kyrkans utbildningsportal. Ni hittar
kunskapstestet i anslutning till respektive e-utbildning. När utbildningen och kunskapstestet är
avklarat ska ett intyg skrivas under och lämnas till valnämnden.
Utbildningarna är öppna och det krävs ingen inloggning eller @svenskakyrkan.se adress för att kunna
gå utbildningarna.
E-utbildningarna för Valförrättare respektive Röstmottagare nås via nedanstående länkar eller via
utbildningsportalen:
Kyrkoval 2021 Valförrättare och handhavande vallokal
https://SvenskaKyrkan.luvit.se/luvitportal/np/templogin.aspx?courseid=5181
Kyrkoval 2021 Röstmottagare och handhavande röstningslokal
https://SvenskaKyrkan.luvit.se/luvitportal/np/templogin.aspx?courseid=5190
(OBS! När man klickat på ovanstående länkar omvandlas de via utbildningsportalen till andra länkar i
webbläsaren. Om man kopierar de nya länkarna och vidarebefordrar blir det fel och utbildningarna är
inte längre tillgängliga.)
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Kom igång med e-utbildningen
För att starta e-utbildningen klicka på rubriken för vald
utbildning.
 Utbildningen öppnas i ett nytt fönster. I vänstermeny
visas fyra flikar, den första heter Om utbildningen (1)
och den andra utbildningens namn, sedan finns
kunskapstest och intyg.
 När du klickar på utbildningens namn startar eutbildningen(2).
 För att gömma vänstermenyn, klicka på de tre
strecken högst upp på vänster sida (3).
 Efter genomgången utbildning klicka på
kunskapstestet (4). Sedan finns det möjlighet att
skriva ut intyget (5)

E-utbildningar - Att tänka på
E-utbildningarna varierar i längd och omfattning. Likaså varierar förkunskaperna hos er i valnämnder
och församlingar.
Några saker som kan vara bra att tänka på om man är ovan vid att sitta framför skärmen och gå en
utbildning:
 Ha gärna papper och penna tillgängligt för att kunna anteckna frågor och tankar.
 Finns det möjlighet titta gärna tillsammans med andra. Om inte det är möjligt, boka in en tid där
ni efteråt via dator/telefon/fysisk träff går igenom och pratar om utbildningen och de
frågor/tankar som kommit upp.
 Kom ihåg att ta bensträckare
 Om utbildningen känns lång, titta 10-15 minuter och ta sedan en paus. Alternativt ta ett kapitel i
taget.
 Kom också ihåg att du kan komma tillbaka och gå igenom utbildningen igen.
 Slå på ljudet för att även höra den inlästa texten.
 När man har gått igenom e-utbildningen och sedan kommer tillbaka för att återkomma till en viss
sida eller ett visst avsnitt kan det upplevas som svårt att bläddra fram och tillbaka samt
tidsödande att behöva vänta in den inlästa ljudfilen.
 Använd gärna menyn uppe till höger och välj det avsnitt du vill titta på.
 Vill du snabba på/inte lyssna dig igenom hela den inlästa ljudfilen, klicka i slutet av tidslinjen så
kommer du fortare framåt.
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Mer information till hjälp och stöd i arbetet som Valförrättare/Röstmottagare





Häfte för Valförrättare som pdf
Häfte för Röstmottagare som pdf
Blankett för tystnadspliktsförbindelse
Intyg utbildning Valförrättare respektive Röstmottagare

