
 

 

Förändring av regionernas valberedningar 

Avsändare: SAU-styrelsen 

På styrelsemöte den 11 november 2021 beslutade SAU-styrelsen att lägga fram propositionen inför 

årsmöte 2022.  

Bakgrund: 

SAU är indelat i 4 geografiska regioner; Nord, Syd, Öst och Väst. De utgör en viktig demokratisk 

aspekt som möjliggör deltagande i rörelsen och representation i råd och styrelsen, oavsett geografisk 

position. För att kunna söka bidrag hos Västra Götalandsregionen (VG) krävs också en 

”distriktsorganisation med eget årsmöte” och i SAU:s fall utgörs det av Region Västs regionårsmöte. 

Vid regionårsmötena väljer varje region en representant till SAU:s fyra metodråd. Utöver det 

nomineras två personer per region till SAU:s centrala valberedning som arbetar med val till bland 

annat SAU-styrelsen. Det är de regionala valberedningarna som gör förarbetet genom att föreslå 

regionårsmötet personer på respektive plats och den regionala valberedningen arbetar även med att 

fylla sin egen plats. 

Under flera års tid har vi kunnat konstatera att det förekommer många vakanta platser på flertalet 

poster, inklusive i själva valberedningen, vilket försvårar arbetet mycket. Konsekvenserna av att 

platserna från regionårsmötena inte fylls är att vi har tomma platser i våra råd, vilket är olyckligt. 

Men en större påverkan på SAU som organisation är att det saknas folk i SAU:s valberedning, som har 

till uppgift att ta fram förslag på centrala positioner såsom ordförande för SAU, styrelseledamöter, 

revisorer etcetera. Det blir därmed ett demokratiskt problem.  

 

Förslag: 

I stället för en regional valberedning skulle ansvaret för att finna poster till råden och till SAU:s 

valberedning falla på SAU:s medlemsföreningar/barn-och ungdomsverksamheter. De fyra regionerna 

bibehålls och regionernas medlemsföreningar/verksamheter får turas om att äga uppgiften enligt ett 

rullande schema som framtas av SAU centralt. Det blir upp till varje förening/verksamhet hur de vill 

fördela uppgiften inom sig med arbetet att finna personer till posterna, men de ska utse en 

kontaktperson i ärendet gentemot SAU centralt. 

 

Fördelar med förslaget:  

• SAU som organisation ger medlemsföreningar/verksamheter ett centralt och viktigt 

uppdrag/mandat. 

• I stället för att finna personer till en regional valberedning finns det automatiskt en 

valberedning, dvs själva föreningen/verksamheten. Den posten kan därmed per definition 

aldrig vara vakant.  

• Det blir fortsättningsvis en geografisk spridning då regionerna bibehålls och alla 

föreningar/verksamheter i regionenen kommer att äga uppdraget enligt planerad rotation.  

 

 



 

 

 

Nackdelar med förslaget:  

• Det kan upplevas som ”orättvist” och tungt att mindre föreningar/verksamheter får samma 

ansvar som de större föreningarna/verksamheterna.  

Kommentar: Genom att låta mindre föreningar/verksamheter få önska om de vill gå ihop med andra 

mindre föreningar/verksamheter kan de därmed utgöra en större grupp som kan arbeta med frågan 

tillsammans.  SAU centralt skulle kunna vara behjälpliga med att utforma grupper utifrån önskemål.  

• Det finns en ”risk” att en förening/verksamhet enbart tillfrågar personer inom sin egen 

förening/verksamhet och därmed hamnar alla poster inom samma förening/verksamhet.  

Kommentar: Det finns inget i dagens upplägg som hindrar från att det redan sker så nu. Vi upplever 

det än mer sårbart med dagens upplägg då valberedningen kan bestå av en enda person (eftersom vi 

har många vakanta platser), och därmed kan posterna fyllas utifrån den personens nätverk. Genom 

att ge ansvaret till en hel förening/verksamhet möjliggör vi för ett större nätverk. 

• Det kan upplevas betungande för föreningar/verksamheter. 

Kommentar: Vi har full förståelse för att detta kan upplevas betungande. Vi vet om att det på sina 

håll redan är ansträngt, med exempelvis ledarbrist. Men vi anser att vi har kommit till ett läge där en 

förändring behöver ske. SAU-styrelsen vill fortsatt säkra den demokratiska processen inom vår 

organisation och då tror vi att detta kan vara en väg framåt. Att hitta ett sätt där fortsatt arbete med 

SAU:s råd och med SAU:s valberedning möjliggörs är viktigt och vi tror att det är möjligt tillsammans 

med er; SAU:s medlemsföreningar/verksamheter.  

 

Tidsplan och arbetsgång 

Propositionen lyfts på SAU:s årsmöte 2022 och röstar årsmötet för styrelsens förslag så kommer 

Regionårsmöten 2023 att genomföras med föreningarna/verksamheterna som ”valberedningar”.  

Det innebär att de som på regionårsmötena 2022 väljs in som regionernas valberedningar från och 

med årsmötet 2022 befrias från sina uppdrag och det nya arbetssättet tillträder.  

Röstar årsmötet emot styrelsens förslag fortsätter arbetet i dess nuvarande form.  

 

Yrkande 

SAU-styrelsen föreslår årsmötet att besluta: 

Att förändra regionernas arbetssätt genom att låta SAU:s medlemsföreningar/barn-och 

ungdomsverksamheter överta det arbete som tidigare har legat på respektive regional 

valberedning. 


