Kyrkoval 20170917
Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. Fler än fem och en halv miljoner människor kommer
att ha möjlighet att rösta. Den som ställer upp i kyrkovalet ställer sig under fyra år till förfogande för
uppgiften att vara med som förtroendevald i något av de beslutande organen i församling, pastorat, stift eller
på den nationella nivån. Att rösta i kyrkovalet är att vara med och ta ansvar för Svenska kyrkan!
Vad gäller valet i vårt pastorat?
Vårt pastorat består av de fem församlingarna: Jämjö, Kristianopel, Ramdala, Sturkö och Torhamn. Det
lokala valet gäller val till Kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser i sin tur ett kyrkoråd som är pastoratets
”styrelse” samt församlingsråd utifrån nomineringsmöten i respektive församling.
Kyrkofullmäktige och kyrkorådet har framförallt tre huvudsakliga uppgifter:
Att arbeta med uppföljning och utvärdering av arbetet med församlingens grundläggande uppgift, att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Att aktivt arbeta med och ta ansvar för fördelningen av resurser inom församlingslivet, budgeten.
Att ta ansvar för organisationens strategiska inriktning. I kyrkorådet handlar det om att, utifrån befintliga
beslut tagna av kyrkofullmäktige omsätta dessa i praktiken.
Vem får rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara
kyrkobokförd i en församling i Sverige. För att rösta till vårt kyrkofullmäktige ska man vara skriven i någon
av våra församlingar.
Vem kan jag rösta på?
Till det lokala valet till kyrkofullmäktige ställer tre grupper upp: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Levande kyrka i Jämjö pastorat (opolitisk) och Sverigedemokraterna.
När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sina röstkort senast 18 dagar före valet. På röstkortet finns uppgifter om vilken
vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.
Hur gör jag för att rösta?
Den 17 september 2017 har alla vallokalerna öppet 08.00–10.00, 12.00–14.00 samt 17.00–20.00. Vallokaler
är församlingshemmen i Jämjö, Kristianopel, Ramdala, Sturkö samt Torhamn. Information om öppettider
och lokaler kommer även att finnas på röstkortet. Ta med dig röstkortet vid röstningen!
Det är även möjligt att förtidsrösta i röstningslokal från och med den 4 september 2017. Förtidsröstning sker
i Jämjö församlingshem mellan kl.10.00–12.00 den 4/9, 5/9, 6/9, 8/9, 9/9, 11/9, 13/9, 14/9. 15/9 och 16/9.
Det är kvällsöppet mellan kl.17.00–20.00 torsdagen den 7/9 och tisdagen den 12/9. Röstningslokalen är även
öppen söndagen den 17/9 mellan kl. 12.00–14.00.
Det går också bra att förtidsrösta genom brevröstning.
På expeditionen i Jämjö församlingshem hittar du information om vallokaler, röstningslokal, öppettider och
material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.
Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.
Var kan jag få mer information om valet?
Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Jämjö pastorats hemsida: www.jamjopastorat.se
Expeditionen i Jämjö: tel. 0455-313440
Valnämnden: Christina Olausson tel. 0708-460664
eller Birger Wernersson tel. 0455-59530

