
Halloween har ett annat ursprung. Man brukar säga att helgen har sitt ursprung i den keltiska traditio-
nen och tron där den keltiska skördefesten Samhain firades. I den firades sommarens slut och därigenom det keltiska nyåret.
Helgen utgjorde en stark grund för kelterna och när kristendomen bredde ut sig insåg kyrkan att det fanns en 
stark folklig förankring för Samhain. Efter att försökt förbjuda den insåg man att assimilera den i den krist-
na tron var en annan väg att gå och en assimilering med den kristna högtiden alla helgons dag och alla själars dag var därför lämplig
Kelterna ansåg nämligen att just

Om du är intresserad av arbetet som valförrättare i kyrkovalet 2021 i Karlskoga församling 
är du välkommen att fylla i en ansökan på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/karlskoga
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VALFÖRRÄTTARE
En valförrättares uppdrag är att med-
verka till att valet genomförs korrekt, 
tryggt och säkert. Ett krav är att man 
är noggrann, hjälpsam och vänlig. På 
den här sidan får du mer information 
om vad det innebär att vara valförrät-
tare och hur det går till att göra 
en intresseanmälan.

Alla som söker får ett besked.
Av erfarenhet vet vi att vi får många 
sökande till tjänsterna. Under perio-
den maj- juni kommer samtliga som 
gjort en intresseanmälan att med-
delas om man har fått en eventuell 
tjänst och placering alternativt om 
man är placerad på reservlista eller 
om en tjänst inte kommer att vara 
aktuell.

Under vallokalens öppettider ska det 
alltid tjänstgöra minst tre valförrät-
tare samtidigt. En av dessa ska vara 
ordförande eller vice ordförande, som 
fungerar som arbetsledare. 

kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet – ett val i taget. 

När allt är färdigräknat ska materi-
al packas ihop, lokalen ska ställas i 
ordning, vartefter ordförande lämnar 
rösterna till valnämnden. Som val-
förrättare kan du gå hem när detta 
är klart. Tänk på att det kan ta tid att 
göra i ordning lokalen efter ett val och 
arbetet som valförrättare kan därför 
pågå till efter midnatt.

Utbildning och arvode
Alla valförrättare måste genomgå 
en obligatorisk utbildning för att få 
ett förordnande som valförrättare. 
Denna utbildning utförs på uppdrag 
av valnämnden. För arbetad tid som 
valförrättare samt genomförd obliga-
torisk utbildning får du ett skatteplik-
tigt arvode.

Välkommen att fylla i en ansökan på 
vår hemsida senast 19 mars 2021 
www.svenskakyrkan.se/karlskoga

En valförrättares uppdrag: 
•Upprätthålla god ordning i och intill vallokalen 

•Se till att röstningen går rätt till 
•Ta emot röster och lägga dem i valurnan 

•Hjälpa de väljare som ber om det •Räkna rösterna efter vallokalens 
stängning

I Karlskoga finns våra vallokaler i Sö-
derkyrkan, Österledskyrkan, Karlsko-
ga kyrka samt hos Finska föreningen. 

Som valförrättare ska du tjänstgö-
ra i den vallokal och under den tid 
som ordförande tilldelar dig. Det kan 
innebära några få timmar på dagen 
vid ett för- eller eftermiddagspass, 
men också sena timmar då obligato-
risk rösträkning tar vid när vallokalen 
stänger kl. 20:00. Därför kan det vara 
lämpligt att du ser över möjligheten 
att kunna vara ledig dagen efter från 
ett eventuellt ordinarie arbete. 

Rösträkning 
Arbetet med valförrättning börjar 
med att ställa i ordning vallokalen och 
förbereda röstningen. Ordförande 
leder och fördelar arbetsuppgifterna 
med att dela ut valkuvert, pricka av i 
röstlängden och kontrollera väljarnas 
identitet. 
Efter stängning arbetar alla med 
att öppna och räkna alla röster för
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