
   

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror  
på min röst 
– en satsning för att stimulera  
deltagande i valet 2018 
 

 

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har fått i uppdrag av regeringen 
att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de 
allmänna valen i september 2018. Uppdraget innebär att informera om 
rösträttens betydelse samt det praktiska röstningsförfarandet. 

Under 2018 kommer SST att utbilda ett antal valambassadörer som i samverkan med 
myndigheten utför individuellt utformade satsningar för att stimulera valdeltagande 2018. 
Dessa valambassadörer jobbar självständigt i sina egna sammanhang med att mobilisera 
intresse och diskussion bland trossamfunds- och församlingsmedlemmar för valet 2018. 
Detta sker genom sociala aktiviteter såsom möten, seminarier, workshops och på mediala 
plattformar. 
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Jag tror på min röst – en satsning för att stimulera deltagande i valet 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Uppdraget som valambassadör 

För att genomföra uppdraget som valambassadör på bästa möjliga sätt är det viktigt att du 
som går in i uppgiften har en vilja och förmåga att ta stort eget ansvar och att du vill 
engagera dig för att stärka demokratin i Sverige. Uppdraget bygger på sociala möten och 
relationer, varför du ska känna dig bekväm med att prata med människor och ha ett brett 
kontaktnätverk inom ditt trossamfund. Du ska ha möjlighet att delta i alla fem 
heldagsmöten som myndigheten anordnar och ska kunna avsätta minst en månads 
arbetstid för uppdraget. Uppdraget är arvoderat och du får ersättning för resor.   

Valambassadörernas gemensamma möten 

– 2 dagar uppstart med utbildning/workshops (14-15 april) 
– 1 dag avstämning och planeringsmöte (3 maj 2018) 
– 1 dag avstämningsmöte och erfarenhetsutbyte (13 augusti 

2018) 
– 1 dag utvärderingsmöte samt diplomering (okt 2018) 

Valambassadörerna förväntas genomföra på egen hand: 

– En förstudie kring valdeltagandet i sina respektive organisation/sammanhang 
– 2-3 aktiviteter på våren 2018 (t.ex. bokbord, seminarium, workshop, samtal, etc.) 
– 2 seminarier i augusti-september i anslutning till valet 
– Besök i lokala församlingar i samband med större samlingar 

 
Har du frågor eller är intresserad av att anta uppdraget som valambassadör?  

Hör av dig senast den 25 mars till Jana Jakob på jana.jakob@myndighetensst.se 
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