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Valordning för LO-distriktet i Västsverige 
 
INLEDNING  
Valberedningen ska aktivt verka för en bred representation från medlemsorganisationerna samt en 
jämn fördelning som speglar medlemskåren vad gäller bransch, geografi, kön, etnicitet och ålder. 

Valordningen gäller för de val som ska förrättas på nästkommande årsmöte samt tiden däremellan. 
Valordningen anger nedan hur många ledamöter som väljs till respektive uppdrag. Då det är växelvisa 
mandatperioder på vissa uppdrag förtydligas vilka val som är aktuella respektive år i 
nomineringsanmodan som skickas ut i samband med att kallelse sker till LO-distriktets 
representantskapsmöten. 

Valordningen ska upp för årlig behandling på vid höstmötet för att valen ska kunna processas i tid för 
årsmötet.  

 
VALBEREDNING  
Årsmötet väljer en ordinarie ledamot samt personlig ersättare per förbund till valberedning. 

Ordförande i valberedningen väljs särskilt. LO-distriktets styrelse bereder val av valberedning. 

Valberedningen väljs på en mandattid av 1 år. LO-distriktet bistår valberedningen i sitt arbete med 
administrativt stöd. 

Vid förekommande personval, som förrättas av representantskapet, förbereds dessa av valberedningen. 

Inför val av styrelse, revisorer, valberedning och kommittéer sker en sammanhållen 
nomineringsprocess där tider för nomineringsförfarande sker enligt skrivning i stadgarna.  

 
VAL AV STYRELSE  
LO-distriktets styrelse föreslås till 13 ordinarie ledamöter. Mandattiden är 2 år med växelvis avgång. 
Kassör utses av LOs styrelse. 

Ordförande, samt vice, väljs särskilt på årsmötet. Mandattiden är 2 år med växelvis avgång. 

5 ersättare väljs på årsmötet. Mandattiden är 1 år. 

 
VAL AV REVISORER 
2 förtroendevalda revisorer väljs på årsmötet. Mandattiden är 2 år med växelvis avgång. LO utser 
auktoriserade revisorer 

2 revisorsersättare väljs på årsmötet. Mandattiden är 1 år. 

 
VAL AV LEDAMÖTER I LO-FACKEN I KOMMUNERNA 
Mandatperiod för ledamöter i LO-facken är en fast mandattid på två år. Minst antal ledamöter i ett LO-
fack är tre personer.  



Vartannat år (ojämnt år) i februari skickar LO-distriktet i Västsverige nomineringsanmodan till 
förbundsavdelningarna/regioner i Västsverige.  
I utskicket framgår nomineringstidens längd samt vilka nuvarande ledamöter som ingår i de sittande 
lokala LO-facken i kommunerna.  
Förbundsavdelningarna/regionerna nominerar därefter sina medlemmar till uppdragen i LO-facken. 
Nomineringstiden löper ut innan distriktets årsmöte som enligt stadgarna för LO distrikten ska 
genomföras i april.  
Ordförande samt övriga ledamöter i styrelserna för LO-facken i kommunerna väljs av LO-distriktets 
styrelse och anmäls till årsmötet för LO-distriktet. Snarast efter LO-distriktets årsmöte håller de lokala 
styrelserna konstitueringsmöte där man utser övriga uppdrag i respektive styrelse och anmäler in till 
LO-distriktet. Exempel på uppdrag är kreditkortsansvarig samt facklig-politiskt ansvarig. Om 
ordförande eller ledamot lämnar under mandatperioden äger LO-distriktets verkställande utskott eller 
styrelse mandatet att förrätta kompletteringsval. Detsamma gäller även för eventuellt tillkommande 
förslag på ledamöter under löpande mandatperiod även detta hanteras av verkställande utskottet eller 
styrelsen inom LO-distriktet. 
 
VAL AV KOMMITTÉER  
LO-distriktet föreslår fem kommittéer med syfte stärka samordningen och verksamheten inom 
respektive avgivet område. Varje kommitté styrs av principer och riktlinjer som fastställs av LO och 
LO-distriktet.  

Val av kommitté sker vid LO-distriktets representantskap (årsmöte).  
LO-Folksamkommittén består av distriktets verkställande utskott samt representanter för Folksam. 

Mandattiden i kommittéerna är ett år. Den av LO-distriktets personal som innehar ansvarsområde för 
respektive kommitté är samordnare.  

Lämnar ledamot i kommitté sitt uppdrag före mandattidens utgång bereds fyllnadsval av VU för beslut 
i LO-distriktets styrelse. 

För närvarande finns följande kommittéer, inom parentes anges antal ledamöter som väljs vid 
årsmöten: 

• Regional Facklig Utbildningskommitté 
• Regional Ungkommitté 
• Regional Arbetsmarknadskommitté 
• Regional Facklig-politisk kommitté  
• LO-Folksamkommittén 

 
VAL AV ARBETSGRUPPER OCH UTSKOTT 
LO-distriktets styrelse kan utse arbetsgrupper eller utskott under kommittéerna som arbetar med 
specifika arbetsuppgifter och fungerar som referensgrupper åt styrelsen. 

LO-distriktets styrelse utser ledamöter i arbetsgrupp eller utskott. 

 
REPRESENTATION I EXTERNA ORGANISATIONER 
LO-distriktets representation i externa organisationer, liksom nomineringar till desamma, handläggs av 
LO-distriktets verkställande utskott för beslut i LO-distriktets styrelse. 

 

Förslag till beslut: 

Att fastställa valordningen för 2023 
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