
Så här fungerar ombudsvalet 

till Lärarnas a-kassas stämma

lararnasakassa.se | Telefon 0770-33 00 10

För alla Sveriges lärare

Lärarnas a-kassa är en förening. Det innebär att alla medlemmar genom en 
demokratisk process kan påverka vårt arbete. 

Vi har stämma varje vår. På den deltar vår styrelse och 24 valda ombud. I mars kan du som 
medlem föreslå andra medlemmar som ombud. I april får du ta ställning till valberedningens 
förslag på ombud genom att rösta.

Nominera personer till ombudsvalet i mars
Hela mars har du chansen att lämna in förslag på personer till ombudsvalet i vårt digitala 
röstningssystem. I början av mars får du ett e-postmeddelande från oss med information om 
hur du gör. Du loggar in och signerar ditt val med Mobilt BankID. Har vi inte din e-post-
adress får du istället ett brev.

För att kunna föreslå någon behöver du dennes personnummer och e-postadress. Tänk på 
att fråga den du vill föreslå om hen vill ställa upp innan du skickar in förslaget.

I april är det dags att rösta
I april skickar vi ett e-postmeddelande där du kan ta ställning till om du vill välja valbe-
redningens förslag eller rösta på någon annan av de som föreslagits. Valet är öppet 20-26 
april. Har vi inte din e-postadress hittar du information i brevet du får i mars.

Det här gör ombuden på stämman
Som ombud på Lärarnas a-kassas föreningsstämma representerar man 
medlemmarna i sin valkrets i beslut som rör vår verksamhet. Besluten 
handlar bland annat om vår verksamhetsplan och vår ekonomi. 

Stämman hålls i Stockholm den 26 maj 2020. Vi kontaktar dem som 
blivit valda som ombud med information om det praktiska kring upp-
draget. 
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Valprocessen i korthet
Alla medlemmar delas in i valkretsar efter var i landet de bor. Det finns 24 valkretsar, se 
listan. Som medlem föreslår man andra medlemmar i sin valkrets till vårt ombudsval. I 
valet väljer man ett ordinarie ombud och en suppleant per valkrets. När valet är slut ska 
det finnas 24 ordinarie ombud och 24 suppleanter. På stämman representerar de ordina-
rie ombuden medlemmarna och suppleanterna deltar bara om det ordinarie ombudet inte 
kan komma.

En utförligare beskrivning av valprocessen och valberedningens formella uppdrag finns i 
våra stadgar, § 7 i stycket Valberedningar för ombudsval. Stadgarna finns på vår webbplats.

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skånes län
Stockholms län

Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
Göteborgs kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun

Valkretsar i Lärarnas a-kassa
Viktiga datum

•	 Föreslå ombud: 1-31 mars

•	 Rösta fram ombud:  20-26 april

•	 Vi har stämma: 26 maj

https://lararnasakassa.se/wp-content/uploads/2018/04/stadgar-till-webben.pdf

