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I VAL AV FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 

§ 1 
Valsätt 

De fullmäktigeledamöter som nämns i § 10 i stadgarna för Undervisnings-
sektorns Fackorganisation OAJ väljs genom proportionella och hemliga val 
som verkställs bland medlemmarna inom de riksomfattande distrikt och 
riksomfattande föreningar och deras underföreningar som hör till OAJ. Från 
varje riksomfattande distrikt väljs minst två (2) ordinarie medlemmar och två 
(2) ersättare.

§ 2 
Valkrets, valtidpunkt och valort 

OAJ:s riksomfattande distrikt OAO, SLF, YLL och OAJ-YSI utgör valkretsar 
som är indelade i regionala valkretsar (bilaga 1). Organisationens styrelse 
fastställer valkretsindelningen. Val förrättas vart fjärde år före 15.4 på det 
sätt och vid den tidpunkt som anges närmare av organisationens styrelse. 

Valkretsen bestämmer röstningsområdena. 

Arbetsplatserna är vallokaler. Valnämnderna kan också skilt besluta om 
andra vallokaler. Förhandsröstning genomförs elektroniskt. 

Val kan också verkställas helt som elektronisk röstning förhandsröstning 
medräknat.

§ 3 
Rösträtt 

Röstberättigad är varje personmedlem i en medlemsförening inom ett 
riksomfattande distrikt eller i en sådan medlemsförenings underförening 
och som betalat sin medlemsavgift och på valförrättningsårets första dag 
finns med i medlemsstatistiken, om inte han eller hon efter denna dag har 
utträtt eller uteslutits ur föreningen. Vid valet har varje röstberättigad en röst 
som inte genom fullmakt kan överföras på någon annan. 
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§ 4 
Valbarhet 

Valbar är en enligt § 3 i denna valordning röstberättigad personmedlem 
i en medlemsförening inom ett riksomfattande distrikt eller i en sådan 
medlemsförenings underförening, med beaktande av § 27 i OAJ:s stadgar. 

En person som uppfyller valbarhetskravet enligt 1 mom. är valbar i det 
valdistrikt som bestäms enligt den medlemsgrupp där han eller hon var 
medlem den första dagen av valförrättningsåret. 

§ 5 
Valorgan 

Styrelserna inom de riksomfattande distrikten OAO, SLF och YLL eller av 
styrelserna tillsatta centralvalnämnder, för OAJ-YSI:s del centralvalnämnder 
tillsatta av regionföreningarnas styrelse och för FSL:s del dess styrelse eller 
en av styrelsen tillsatt centralvalnämnd utgör centralvalnämnder. 
 
Styrelserna för medlemsföreningarna inom de riksomfattande distrikten 
eller av styrelserna tillsatta valnämnder och för OAJ-YSI:s regionala 
valkretsar styrelserna för regionföreningarnas medlemsföreningar eller 
deras underföreningar eller av dessa styrelser tillsatta valnämnder är 
valnämnder för röstningsområdena. 

a) för OAO:s del utgörs valnämnderna av dess underföreningars styrelser 
(AO:s, AKOL:s, SMOL:s, TOOL:s, SKO:s medlemsföreningar) eller av dessa 
tillsatta valnämnder och för KSOLLI:s och KEA:s del utgörs valnämnderna 
av dess medlemsföreningars styrelser eller av dessa tillsatta valnämnder
b) för SLF:s del utgörs valnämnderna av dess medlemsföreningars styrelser 
eller av dessa tillsatta valnämnder
c) för YLL:s del utgörs valnämnderna av dess medlemsföreningars styrelser 
eller av dessa tillsatta valnämnder
d) för OAJ-YSI:s del utgörs valnämnderna i de regionala valkretsarna av 
regionföreningarnas medlemsföreningarnas styrelser eller av dessa tillsatta 
valnämnder
e) för FSL:s del utgörs valnämnderna av dess medlemsföreningars styrelser 
eller av dessa tillsatta valnämnder. 
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Valnämnden för röstningsområdet eller styrelsen för en medlemsförening 
inom ett riksomfattande distrikt utser tre medlemmar för valbestyrelsen för 
varje vallokal. En av medlemmarna utses till ordförande. Om vallokalen 
omfattar fem (5) eller färre röstberättigade medlemmar ska ett valombud 
utses. 

Valbestyrelsen eller valombudet ska ha hand om den praktiska 
valförrättningen i vallokalen. 

Centralvalnämnden och valnämnden är beslutför när ordföranden eller, 
om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden och minst hälften av 
medlemmarna är närvarande. 

Organisationens styrelse utser en ledningsgrupp för valet, vilken består 
av företrädare för alla de riksomfattande valkretsarna och för OAJ:s cent-
ralkansli. Ledningsgruppens ordförande utses av organisationens styrelse. 
Ledningsgruppen ska meddela detaljerade anvisningar för hur valet ska 
verkställas i praktiken och ska leda arbetet vid OAJ:s riksomfattande 
räkningscentral enligt denna val- och omröstningsordning och 
anvisningarna från organisationens styrelse. 

§ 6 
Vallängder 

Ledningsgruppen för valet upprättar på basis av medlemsstatistiken enligt 
valförrättningsårets första dag vallängder för varje röstningsområde listade 
enligt föreningar och arbetsplatser. Varje medlem kan kontrollera sin rösträtt 
enligt ledningsgruppens anvisningar. 
 

§ 7 
Begäran om omprövning 

Den som anser att han eller hon oriktigt har utelämnats ur vallängden
får begära omprövning direkt hos ledningsgruppen för valet enligt 
ledningsgruppens anvisningar. 

Begäran om omprövning behandlas enligt ledningsgruppens anvisningar 
och avgörs vid behov i samråd med den berörda valnämnden. 
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§ 8 
Valmansförening, stiftelseurkund och kandidatlista 

Minst tre (3) röstberättigade medlemmar i medlemsföreningar som hör till 
samma valkrets kan bilda en valmansförening. 

En valmansförening bildas genom att det upprättas ett personligen under-
tecknat eller elektroniskt bestyrkt dokument som åtföljs av kandidatens 
skriftliga samtycke och en kandidatlista med uppgifter om kandidatens 
namn, tjänst, syssla eller uppgift, hemvist, adress och förening. 

Valmansföreningens stiftelseurkund ska dateras och innehålla uppgifter 
om den av valmansföreningens medlemmar som är ombud och ombudets 
ersättare. 

Varje valmansförening får uppställa endast en kandidat. 

En föreningsmedlem får inte underteckna fler än en i 2 mom. avsedd 
stiftelseurkund och inte heller en stiftelseurkund enligt vilken han eller hon 
själv är kandidat. Underskrifterna ska förtydligas eller elektroniskt bestyrkas. 

Om en medlem är konstituerande medlem i fler valmansföreningar än en 
ska centralvalnämnden stryka honom eller henne ur alla dessa valmans -
f öreningar. En medlem får vara kandidat i endast en valmansförnings 
stiftelseurkund. 

Ombudet ska lämna in stiftelseurkunden med bilagor till centralval-
nämnden i enlighet med anvisningarna från ledningsgruppen för valet. 

§ 9 
Sammanställning av kandidatlistor 

Centralvalnämnden ska för varje valförbund göra en sammanställning 
av de kandidatlistor som lämnats in inom utsatt tid.

§ 10 
Valförbund 

Två eller flera valmansföreningar har rätt att sluta sig samman till ett valför-
bund genom att ingå ett skriftligt avtal om detta. En valmansförening får inte 
ansluta sig till fler än ett valförbund. 
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I avtalet om bildandet av ett valförbund ska uppges den beteckning 
som godkänts för valförbundet. I avtalet ska namnges den av valmans-
föreningarnas ombud som är valförbundets ombud och ombudets ersättare. 

Avtalet ska dateras och undertecknas av valmansföreningarnas och 
valförbundets ombud eller elektroniskt bestyrkas. 

I avtalet kan också ingå ett förslag till namn på valförbundets sammans-
tällning av kandidatlistorna. Namnförslaget ska innehålla ordet ”valförbund”. 

Valförbundets ombud ska ge in avtalet om valförbund till centralvalnämn-
den samtidigt som de anslutna valmansföreningarnas ansökningar ges in. 

§ 11 
Förberedande åtgärder inför valet 

Enligt tidtabellen i de anvisningar som organisationens styrelse meddelat för 
val av fullmäktige.
 
Ledningsgruppen för valet 
1. informerar valkretsarna om de valdagar som organisationens styrelse 
beslutat om, 
2. sänder valkretsarna behövliga blanketter för valhandlingar samt 
3. ger en bedömning av den valkretsvisa fördelningen för invalda 
fullmäktigeledamöter. 

Centralvalnämnden 
1. meddelar de valkretsvisa åtgärder i anslutning till förrättande av valet 
som anges i denna valordning och tidsenheterna för åtgärderna 
2. meddelar det valkretsvisa antalet invalda fullmäktigeledamöter enligt 
medlemsstatistiken för valförrättningsårets första dag 
3. behandlar valmansföreningarnas ansökningar och avtalen om valförbund 
samt korrigeringarna i och tilläggsutredningarna till dem samt fattar beslut 
med anledning av ansökningarna 
4. avslår ansökan om inte felaktigheterna i den har korrigerats eller om inte 
ansökan om bildande av valförbund har lämnats in inom utsatt tid eller i 
den ordning som nämns i denna valordning 
5. avgör genom lottning den inbördes ordningsföljden mellan valmansföre-
ningarnas valförbund för sammanställningen av kandidatlistorna 
6. förser de godkända kandidatlistorna med löpande ordningsnummer så 
att kandidatlistorna för det valförbund som enligt lottning kommit på första 
plats förses med de första numren från och med siffran två, kandidatlistorna 
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för valförbundet på andra plats på samma sätt med de följande ordnings-
numren och så vidare samt de fristående kandidatlistorna med de sista 
ordningsnumren 
7. gör upp en sammanställning av kandidatlistor för de godkända kandidat-
listorna; i sammanställningen upptas kandidatlistorna ordnade så att de 
kandidatlistor i nummerordning som hör till samma valförbund sammanförs 
under en gemensam rubrik och avskiljs från de andra valförbunden så att 
det klart framgår vilka kandidatlistor som hör till vilket valförbund; kandidat-
listorna utanför valförbunden upptas sist i sammanställningen enligt sitt 
ordningsnummer  
8. meddelar valnämnden vilken räkningscentral röstsedlarna och valproto-
kollet ska vara till handa och inom vilken tid samt på vilket sätt levererade 
för att de ska hinna med i uträkningen 
9. sänder ett behövligt antal sammanställningar av kandidatlistorna till alla 
valnämnder samt till valmansföreningarnas ombud 
10. meddelar valnämnderna när och var rösträkningen genomförs 
11. sänder varje valnämnd ett behövligt antal röstsedlar; antalet ska framgå 
separat 
12. utfärdar anvisningar om hur röstsedlarna ska stämplas. 

Centralvalnämnden ska i den ordning som anges i anvisningarna från 
ledningsgruppen för valet granska valmansföreningarnas ansökningar och 
avtalen om valförbund. 

Om centralvalnämnden fastslår att valhandlingarna inte har upprättats 
enligt denna valordning eller att den beteckning som föreslagits för val-
förbundet kan orsaka förväxling, ska centralvalnämnden ge valförbundets 
ombud en anmärkning om detta och samtidigt uppge orsaken till anmärk-
ningen. 

Valförbundets och valmansföreningens ombud har rätt att inom den tid 
som ledningsgruppen för valet meddelat korrigera de punkter som anmärk-
ningarna gäller eller lämna sådan tilläggsutredning som begärts.

§ 12 
Valförrättning 

§ 12a 
Förhandsröstning 
De röstande får också förhandsrösta elektroniskt på det sätt och under den 
tid som organisationens styrelse bestämmer.
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Ledningsgruppen för valet sänder detaljerade förhandsröstningsanvisningar 
till valnämnderna och medlemskåren.

Ledningsgruppen för valet dokumenterar dem som förhandsröstat 
elektroniskt och lämnar utifrån detta en vallängd till centralvalnämnden 
och styrelsen för de riksomfattande distriktens medlemsföreningars under-
föreningar och styrelsen för regionföreningarnas medlemsföreningar/deras 
underföreningar. För FSL gäller att vallängden skickas till styrelsen för dess 
medlemsföreningar. 

§ 12b 
Valförrättning i vallokalerna 
Vallokalens valbestyrelse eller valombud ska vidta alla åtgärder som behövs 
för förrättande av valet och se till att tillräckligt många sammanställningar 
av kandidatlistorna är framlagda i vallokalen. 

Valbestyrelsen och valombudet ska också se till att de röstande har 
möjlighet att bevara sin valhemlighet. 

Val förrättas i de olika vallokalerna vid de klockslag som valnämnden 
meddelar. 

§ 12c 
Elektronisk valförrättning 
Genom beslut av centralvalnämnden kan den egentliga röstningen alter-
nativt genomföras elektroniskt. Elektronisk röstning kan användas inom 
en riksomfattande valkrets eller ett visst röstningsområde/vissa röstnings-
områden. Ledningsgruppen för valet meddelar detaljerade röstnings-
anvisningar. 

§ 13 
Rösträkning och bestämmande av valresultatet 

Rösträkning 
När valförrättningen har avslutats ska valbestyrelsen eller valombudet 
räkna antalet röstsedlar utan att öppna dem och enligt anvisningarna från 
ledningsgruppen för valet sända dem och de oanvända röstsedlarna samt 
valprotokollet med bilagor till lokalföreningen eller direkt till den regionala 
räkningscentralen för räkning av rösterna. 
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I rösträkningen inkluderar centralvalnämnden endast de röstsedlar som 
inkommit inom utsatt tid. 

Försenade försändelser öppnas inte och de ska förstöras inom en enligt ett 
separat beslut av ledningsgruppen för valet lämplig tid efter fastställandet 
av valresultatet. 

Rösträkningen för alla valkretsar förrättas vid de regionala räkningscentraler 
som anvisas av organisationens styrelse, bortsett från rösträkning som gäller 
poströstning och elektronisk röstning. Rösterna räknas valkretsvis. När det 
gäller OAJ-YSI:s regionala valkretsar ansvarar de centralvalnämnder som 
tillsatts av regionföreningarnas styrelser för rösträkningen och när det gäller 
de riksomfattande valkretsarna ansvarar de ombud som deras centralval-
nämnder befullmäktigat för de regionala räkningscentralerna för rösträknin-
gen i enlighet med centralvalnämndens anvisningar. Ledningsgruppen för 
valet meddelar anvisningar för arbetet vid räkningscentralerna. 

De regionala räkningscentralerna räknar alla röstsedlar och antecknar 
antalet i det valprotokoll som de för. Till protokollet bifogas förteckning över 
dem som förhandsröstat. Efter detta öppnas röstsedlarna och avskiljs de 
sedlar som vid granskning konstateras vara ogiltiga. De ogiltiga röstsedlarna 
arkiveras separat. 

En röstsedel är ogiltig om:
1. kandidatlistans nummer har antecknats så att det inte tydligt framgår 
vilken kandidatlista som avses 
2. på röstsedeln genom anteckning har utmärkts fler kandidater än en 
3. som röstsedel har använts något annat än en röstsedel som 
centralvalnämnden skickat 
4. röstsedeln är ostämplad 
5. på röstsedeln har skrivits någon annans än en kandidats namn, ett särskilt 
kännetecken eller om någon annan ovidkommande anteckning har gjorts 
på röstsedeln. 

Efter att räkningen har avslutats, ska räkningscentralen utan dröjsmål lämna 
OAJ:s riksomfattande räkningscentral uppgifter om de kandidatvisa rösteta-
len i valkretsarna (när det gäller de riksomfattande distrikten röstetalen per 
regional räkningscentral). 
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Det ska föras protokoll över uträkningsförrättningen. Av protokollet ska 
framgå antalet röstberättigade i valkretsen, det totala antalet avgivna 
röster, antalet kasserade röster och de kandidatvisa röstetalen. För de 
riksomfattande valkretsarna protokollförs motsvarande uppgifter per 
räkningscentral (för OAO dessutom specificerade enligt riksomfattande 
medlems föreningar). Efter att räkningen avslutats ges protokollet in till den 
riksomfattande räkningscentralen. 

De valkretsvisa resultaten uträknas vid OAJ:s riksomfattande räkningscentral, 
där arbetet leds av ledningsgruppen för valet. 

Bestämmande av valresultatet 
När rösterna räknas ska rösterna som kommer samma kandidatlista till 
godo först räknas samman. Därefter räknas röstetalet för varje valförbund, 
vilket är detsamma som summan av röstetalen för kandidatlistorna inom 
samma valförbund.  

Kandidaterna i varje valförbund rangordnas enligt antal röster. 

Enligt denna rangordning tilldelas valförbundets kandidater jämförelsetal så 
att den första kandidaten som jämförelsetal får valförbundets hela röstetal, 
följande kandidat får hälften av detta, den tredje en tredjedel, den fjärde en 
fjärdedel och så vidare. 

Om flera kandidater har lika många röster eller samma jämförelsetal avgörs 
deras inbördes ordning genom lottning. 

Ledningsgruppen för valet bestämmer valkretsvis i enlighet med vad som 
anges i organisationens stadgar det valförbundsvisa antalet ersättare för 
fullmäktigeledamöter från det valförbund från vilket en representant eller 
kandidat har valts, eller om inga sådana finns, den kandidat som har det 
högsta jämförelsetalet efter de invalda. 

Om jämförelsetalen är lika stora, avgörs resultatet genom lottning. 

Ledningsgruppen för valet ska sätta upp ett protokoll över den riksom-
fattande räkningscentralens arbete. Av protokollet ska framgå alla invalda 
fullmäktigeledamöter samt de som blir valförbundsvisa ersättare för full-
mäktigeledamöterna. Till protokollet ska bifogas alla uträkningar som upp-
kommit vid uträkningen av valresultatet. Dessa handlingar placeras i OAJ:s 
arkiv. 
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Ledningsgruppen för valet offentliggör valresultaten samtidigt på riksnivå. 

OAJ:s styrelse ska fastställa valresultatet inom sju (7) dygn efter det att 
valförrättningen avslutats. 

Eventuell omprövning av valresultatet ska begäras skriftligen hos OAJ:s 
styrelse inom sju (7) dygn efter det att valresultatet fastställts. 

II OMRÖSTNINGSORDNING 

Denna omröstningsordning ska följas till tillämpliga delar när det ordnas 
en i OAJ:s stadgar föreskriven 
1. förbundsomröstning som styrelsen beslutat om för avgörande av särskilt 
angivna ärenden 
2. rådgivande förbunds- eller medlemsomröstning som styrelsen eller 
fullmäktige beslutat om. 

Med förbundsomröstning avses en omröstning där varje personmedlem 
i OAJ:s medlemsföreningar eller i sådana föreningars underföreningar har 
rösträtt. 

Med medlemsomröstning avses i en förening i förbundsform en omröstning 
där rösträtt utövas endast av OAJ:s medlemsföreningar. 

För förbundsomröstning beslutar styrelsen eller, om fullmäktige beslutar om 
att rådgivande förbundsomröstning ska ordnas, fullmäktige om de alternativ 
som omröstningen gäller. Alternativen ska skilja sig tydligt från varandra. 

Förbundsomröstning förrättas enligt styrelsens anvisningar och i tillämpliga 
delar enligt valordningen för fullmäktigeval. 

OAJ:s styrelse konstaterar resultatet av förbundsomröstningen. Resultatet är 
samtidigt OAJ:s beslut. 

Rådgivande förbunds- eller medlemsomröstning förrättas på samma sätt. 

Resultatet av omröstning som fullmäktige beslutat om ska sändas till OAJ:s 
styrelse, som underrättar fullmäktige om resultatet.
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