
LOs
fackliga
val-
centrum

Bemanning
lo:  
Claes-Göran Enman, valledare. 
Tel: 070-656 26 66, e-post: claes-goran.enman@lo.se
Ulla Johanson, biträdande valledare. 
Tel: 070-671 68 30, e-post: ulla.johanson@lo.se
Elisabeth Brandt Ygeman, ansvarsområde Stockholm. 
Tel: 070-397 04 84, e-post: elisabeth.brandt-ygeman@stockholm.lo.se

förbunden:  
Birgitta Asklöf, Kommunal
Jari Visshed, Fackliga samhällsbyggarna
Kent Johansson, HRF
Stina Isaksson, Handels
Håkan Ax, Transport
Lars-Olov Pettersson, SEKO
Viktor Rasjö, IF Metall
Stefan Gullberg, Pappers

Kontakt
Fackligt valcentrum kan bland annat hjälpa till med att 
hitta medverkande på olika möten och arrangemang, ge 
information om stora evenemang i arbetarrörelsen och 
i omvärlden, ge stöd och underlag till insändare, tal och 
artiklar, ge underlag till flygblad och andra material men 
framför allt sprida information om LOs prioriterade frågor 
och de dagsaktuella politiska ämnena. 

Från och med första april kommer förbundens bransch-
representanter att vara på plats på Sveavägen 68, Stockholm. 
Från och med 1 februari och till valdagen nås Fackligt valcentrum 
via LOs växel 08-796 25 00 eller SAPs växel 08-700 26 00.

www.lo.se/val2006



De organisatoriska målen är att:
   •   Det ska finnas valaktiviteter och kontaktpersoner på de 700 

största arbetsplatserna i landet.
   •   Det ska finnas valaktiviteter och kontaktpersoner i de 45 

största kommunerna bestående av arbetarekommunens 
fackliga ledare samt LO-fackens politiskt ansvarige.

   •   Minst tre aktiviteter med målgrupperna unga medlemmar, 
arbetslösa och långtidssjukskrivna ska genomföras i de 
avdelningar som finns på de 700 största arbetsplatserna.

  •   Minst tre aktiviteter ska genomföras mot samma 
målgrupper i de 45 största kommunerna.

Stöd i valarbetet
För att stödja och utveckla valarbetet finns en valwebb på LOs 
hemsida, stödtelefon med 020-nummer för förtroendevalda 
som behöver stöd med argumentation, material med mera. 
Ett digitalt nyhetsbrev som förbundsanpassas och med 
utgivning allt tätare under valrörelsens gång ska produceras. 
En rad särskilda insatser görs också mot landets 700 största 
arbetsplatserna och de 45 största kommunerna.

Fackligt valcentrum håller samman fackföreningsrörelsens 

valorganisation. Fackligt valcentrum bemannas med personal  

från LO och förbundens respektive branscher.  

Fackligt valcentrum ska:
   •   Ansvara för kommunikationen gentemot de fackliga 

organisationerna och arbetsplatserna.
   •   Koordinera och initiera olika aktiviteter i de fackliga 

organisationerna och på arbetsplatserna.
   •   Stödja fackligt förtroendevalda med argumentation och 

material i valarbetet.

Mobiliseringsmålen är att:
   •   Minst 80 procent av LO-förbundens medlemmar ska rösta 

(78,7 procent 2002).
   •   Minst 75 procent av LO-förbundens medlemmar mellan  

18–29 år ska rösta (66,4 procent 2002).
   •   Minst 75 procent av de arbetslösa ska rösta  

(71 procent 2002).
   •   Andelen s-röster bland LO-förbundens medlemmar ska 

vara minst 65 procent (59 procent 2002).
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