
Du kan påverka
Ombudsvalet 2022

lararnasakassa.se | Telefon 0770-33 00 10

För alla Sveriges lärare

Lärarnas a-kassa är en förening och alla medlemmar kan påverka 
vårt arbete. Vi har stämma varje år. På den deltar vår styrelse och 24 
valda ombud. Ombuden nomineras och väljs av alla medlemmar i om-
budsvalet. Du kan vara med och välja ombud!

Det här gör ombuden på stämman

Den som är ombud representerar medlemmarna i sin valkrets 
på stämman. Ombuden är med och beslutar om bland annat vår 
verksamhetsplan och vår ekonomi.

Stämman hålls den 8 juni 2022. Vi kontaktar dem som blivit val-
da som ombud med information om det praktiska kring uppdraget. 

Nominera den 1-31 mars

När nomineringsperioden börjar får du 
ett mejl från oss med information om 
hur du gör. Har vi inte din e-postadress 
får du istället ett brev. 

Du behöver lämna personnummer 
på den du vill nominera. Du behöver 
också ha frågat den du vill nominera 
om hen ställer upp innan.

I år kan du nominera både till 
stämman och till styrelsen.

Rösta den 21-26 april

I april presenterar valberedningen 
sitt förslag på ombud för din valkrets 
utifrån de nomineringar som kommit 
in.

Vi skickar ett mejl till dig när det 
är dags att rösta. Har vi inte din 
e-postadress hittar du information i 
brevet du får i mars.
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För alla Sveriges lärare

Alla medlemmar i Lärarnas a-kassa delas in i 
valkretsar efter var i landet de bor. 

Som medlem nominerar du andra medlemmar 
i din valkrets till ombudsvalet.

I valet väljer du 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 ordinarie  
ombuden medlemmarna. Suppleanterna deltar 
bara om det ordinarie ombudet inte kan komma.

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
1 - 31 mars 

 Nominera ombud

21 - 26 april 
Rösta fram ombud

8 juni 
 Stämma

Valprocessen i korthet


