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Denna valordning gäller enligt 5§ i förbundets stadgar vid val kongress och vid nyval av kongress som 
förrättas under kongressperioden. 

 
 

1. Valgrunder 
 

1.1. Val 
 

De kongressdelegater som avses i 5 § i stadgarna för Servicefacket PAM rf väljs vid förbundsomröstning 
genom hemliga och proportionella vai som förrättas bland personmedlemmarna inom 
medlemsavdelningarna i respektive valkrets så som bestäms i 29 § 3 mom. 2 punkten i föreningslagen. 

 
1.2. Valkretsar 

 
Valkretsarna är landskapen enligt gällande officiella landskapsindelningen vid ifrågavarande tidpunkt dock 
så att de riksomfattande avdelningarna bildar en gemensam valkrets. 
 
Centralvalnämnden bekräftar exakta valkretsindelningen och de avdelningar som hör till valkretsarna. 

 
1.3. Valgrunder 

 
Kongressdelegaterna väljs så att en delegat från respektive valkrets för varje påbörjat antal 600 
medlemmar väljs på basis av det sammanlagda medlemsantalet i avdelningarna inom distriktet. 
Antalet medlemmar fastställs enligt medlemsantalet den sista dagen av kalenderåret före valet. 

 
1.4. Valtidpunkt 

 
Valet förrättas samtidigt i förbundets alla valkretsar i augusti–september under kongressåret vid den 
tidpunkt som centralvalnämnden närmare meddelar.   

 
 

2. Rösträtt 
 

Rösträtt vid val har alla personmedlemmar i en medlemsavdelning i förbundet som kan visa att de betalt 
sina medlemsavgifter intill den sista juli som föregår valet eller som enligt stadgarna varit befriade från 
medlemsavgift.   
 
Medlemmar som är slutligt pensionerade på grund av ålder eller invaliditet samt studerandemedlemmar 
har inte rösträtt. 
 
Medlemmar har rösträtt endast i den valkrets där deras avdelning har sin registrerade hemort med 
undantag av medlemmar i riksomfattande avdelningar som har rösträtt endast i den valkrets som de 
riksomfattande avdelningarna bildar. 

 
 

3. Valbarhet 
 

Valbara är alla personmedlemmar i en medlemsavdelning i förbundet som kan visa att de betalt sina 
medlemsavgifter intill sista mars som föregår valet eller som enligt stadgarna varit befriade från 
medlemsavgift. 
 
Medlemmar som är slutligt pensionerade på grund av ålder eller invaliditet, studerandemedlemmar och 
personer anställda av förbundet eller avdelningarna är inte valbara. 
Medlemmar är valbara endast i den valkrets där deras avdelning har sin registrerade hemort med 



undantag av medlemmar i riksomfattande avdelningar som är valbara endast i den valkrets som de 
riksomfattande avdelningarna bildar. 
 

  
4. Valorgan 

 
4.1. Fackavdelning 

 
De kandidater en fackavdelning nominerat bildar en kandidatlista. En fackavdelning ska 
 
arrangera ett kandidatnomineringsmöte, 
nominera kandidater, 
lämna centralvalnämnden en förteckning över sina nominerade kandidater, 
besluta om ett valförbund och underrätta centralvalnämnden om det, 
välja ett valombud och delge centralvalnämnden hens uppgifter samt 
stöda kandidaternas valarbete. 
 
4.2. Centralvalnämnd 

 
Förbundsstyrelsen fungerar som centralvalnämnd. Centralvalnämnden ska 
 
utse en valarbetsgrupp för att ta hand om praktiska valarrangemang, 
ge mer detaljerade valanvisningar och ett tidsschema för valet, 
bekräfta valkretsindelningen, de avdelningar som hör till valkretsarna och valkretsspecifika 
representationsgrunderna, 
bekräfta kandidatlistorna och valförbunden, 
utse det företag som tar hand om rösträkningen, 
bekräfta valresultatet samt 
underrätta de valda kongressdelegaterna och medlemsavdelningarna omvalresultatet. 
 
4.3. Valarbetsgrupp 

 
Den valarbetsgrupp centralvalnämnden utsett ska 
 
fungera som beredningsorgan som assisterar centralvalnämnden, 
ta hand om praktiska valarrangemang, 
övervaka att de anvisningar och det tidsschema centralvalnämnden gett följs, 
övervaka rösträkningen på det företag centralvalnämnden utsett, 
kontrollera valresultatet och framlägga valresultatet till centralvalnämnden för godkännande, 
ta hand om valinformationen i centralvalnämndens regi samt 
föra ett särskilt protokoll över sittarbete. 

 
 

5. Nominering av kandidater 
 

Kandidatnomineringsmöten ska arrangeras under kongressåret i maj–juni vid den tidpunkt som 
centralvalnämnden närmare meddelar. 
 
Kandidater nomineras på ett avdelningsmöte och endast medlemmar i avdelningen får nomineras. Varje 
medlem som gett sitt samtycke ska godkännas som kandidat. 
En avdelning ska lämna centralvalnämnden en förteckning över sina nominerade kandidater enligt 
centralvalnämndens anvisningar. 

 
  



6. Valförbund 
 

Två eller fler avdelningar från samma valkrets kan bilda ett valförbund om fackavdelningarnas 
sammanräknade medlemsantal inte överskrider 2 000 den sista dagen av kalenderåret före valet. 
Centralvalnämnden ska underrättas om ett valförbund före det deadline centralvalnämnden särskilt 
fastställt. Meddelandet ska innehålla valförbundets namn, kandidaterna i valförbundet och uppgifter om 
det valombud valförbundet befullmäktigat. 

 
7. Röstning 

 
Det röstas vid den tidpunkt centralvalnämnden bestämt. Det röstas elektroniskt med iakttagande av 
valhemligheten. En medlem får endast rösta på en kandidat i sin valkrets. 
 
Valet förrättas inte om inte fler kandidater har nominerats än vad valdistriktet har rätt att välja som 
ordinarie förbundskongressdelegater. I detta fall kan ersättare för förbundskongressdelegater inte väljas. I 
detta fall bestäms ordningen för valkretsens representanter genom lottning.   

 
8. Elektroniskt röstning 

 
Det röstas elektroniskt via en webbtjänst hos det företag centralvalnämnden utsett så att väljarna 
identifieras på ett sätt centralvalnämnden godkänt och de kan rösta endast en gång. 
Det röstas enligt anvisningarna för röstningssystemet så att från kandidatlistan väljs den kandidat till 
vilken väljaren viii ge sin röst. 

 
9. Rösträkning 

 
Omedelbart efter röstningstidens utgång verkställs den slutliga rösträkningen vid den tidpunkt 
centralvalnämnden bestämt. 
Det företag centralvalnämnden utsett förvarar de elektroniska rösterna. Vid rösträkningen 
jämförs antalet givna röster med antalet röstberättigade och 
räknas de elektroniska rösterna maskinellt valkretsvis. 

 
10. Fastställande och bekräftelse av valresultatet 

 
Enligt det antal delegater som fastställts för respektive valkrets väljs kongressdelegaterna i den ordning 
som jämförelsetalen och de enskilda kandidaternas röstetal utvisar. Till ersättare för kongressdelegaterna 
väljs de som enligt jämförelse- eller röstetalen kommit därnäst. Dm två eller fler kandidater har samma 
jämförelse- eller röstetal avgör lotten. 
Över rösträkningen förs ett protokoll i vilket antecknas såväl de valda kongressdelegaterna som 
ersättarna. 
 
Centralvalnämnden bekräftar valresultatet och underrättar de valda kongressdelegaterna och 
medlemsavdelningarna om valresultatet. 

  
11. Nyval 

 
Om avdelningar vars sammanlagda antal medlemmar uppgår till minst 2/3 av det totala antalet 
medlemmar i förbundet skriftligen yrkar det ska en ny förbundsomröstning förrättas för att välja 
kongressdelegater. 
Valet ska förrättas inom tre månader efter det yrkandet framställdes. Representationsgrunden, rösträtten 
och valbarheten bestäms utifrån medlemsantalet för det kalenderhalvår som närmast föregått yrkandet. 
Centralvalnämnden ger särskilda anvisningar om tidsschemat för valet. I övrigt följs bestämmelserna i 
denna valordning vid nyval. 

 



12. Besvär över valresultatet 
 

Medlemsavdelningar och röstberättigade medlemmar i medlemsavdelningar kan besvära sig över 
valresultatet hos centralvalnämnden inom tre (3) månader efter att valresultatet bekräftats. 
 
13. Andra bestämmelser 

 
Alla valhandlingar förvaras i 3 månader efter att valresultatet bekräftats. 


