
Valkretsar 
Vi lever som bekant i en föränderlig värld. Kartan 
ändras ständigt på fabriken och det påverkar också 
oss.  Det innebär att vi petar lite i vissa valkretsar 
medan några bytt namn.  Antalet ombud per krets 
kan också vara justerat. 
Det är viktigt att vi får ombud som vill ha 
uppdraget och därigenom fungera bra.  
Uppdelning av arbetsuppgifter löser man inom 
ombudsgruppen, vissa kanske riktar in sig på 
skyddsbiten medan andra pysslar med råden. Hur 
just din krets ser ut framgår av 
nomineringslistorna. 

Nominering 
Nomineringslistor kommer att sättas upp på alla 
avdelningar.  Detta ska ske senast 24 oktober! 
På listan framgår det vilken valkrets det gäller och 
hur många ombud som ska väljas inom kretsen.  
Här är vi som sagt flexibla, antalet kan ändras 
beroende på hur nomineringarna ser ut. 

Listorna hänger uppe tills 13 november och under 
den tiden skriver ni upp de personer som ni gärna 
ser som ombud.  Observera att den 
nominerade alltid ska vara tillfrågad! 

Kontrollera att det är rätt lista du använder. 
Styrelsen sätter stort värde på att du ställer dej 
positiv till en förfrågan! 
Det är naturligtvis möjligt att nominera fler ombud 
än det finns platser.  Då kan det eventuellt bli ett 
val. 

Längst ner på listan ser du vem som är 
valförrättare på din avdelning. Denne kan du 
vända dej till vid funderingar. 

Hur går valet till? 
Valet genomförs mellan 14 november och 4 
december.  Det kan vara tajt, men vi ska vara klara 
i tid före ombudsträffarna 14-15 december, när 
andra val ska genomföras, bland annat 
representanter till råden. 

Under valperioden får din valkrets besök av 
valförrättaren, som på lämpligt sätt genomför 
valprocessen.  Här kommer vi inte att krångla till 
det, sunt förnuft gäller men eventuellt kan det ske 
genom röstsedlar. 

Efter valet upprättas ett valprotokoll som sätts upp 
på avdelningen. 

Mandatperioden är 3 år. 
   
   

Tidsplan 
Nominering  24 okt-13 nov 

Valperiod  14 nov-4 dec 
Ombudsträffar  14-15 dec 

 

Dags för 
Skyddsombudsval!! 

Nu kör vi igång skyddsombudsvalet för mandatperioden 2023-2025.Här 
nedan ger vi en bild av hur det kommer att gå till.  Läs noga igenom 
sidan, så att du är beredd när nomineringslistan kommer upp. 
Vi hoppas naturligtvis att du ser positivt på en förfrågan om nominering! 

/ Valnämnden 
Peter Karlsson,  Mats Linander 


