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Underrättelse om kongress 2003
Svenska Kommunförbundets styrelse har beslutat att ordinarie kongress skall
hållas i Linköping den 5-8 maj 2003. I enlighet med förbundets stadgar underrättas härmed kommuner och regionala kommunförbund om kongressen.
Enligt stadgarna skall kongressens 401 ombud fördelas mellan valkretsar i
förhållande till folkmängden vid ingången av det år då ombud skall väljas.
Varje län utgör valkrets. Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner är
dock egna valkretsar, som brutits ut ur respektive län. Totalt finns alltså 24
valkretsar.
Förbundsstyrelsen har i april 2002 beslutat om det antal ombud som skall utses i varje valkrets, se bilaga.
Ombudens mandatperiod gäller tiden fram till nästa ordinarie kongress. För
ombud skall ersättare utses.
Under hösten 2002 kommer valet av ombud till kongressen att genomföras.
Valet följer samma procedur som förra gången, hösten 1998.
I kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland förrättas valet av kommunfullmäktige.
För övriga kommuner, dvs. i de länsvisa valkretsarna, sker valet genom sluten
omröstning av ledamöterna i respektive kommunfullmäktige. Därefter görs
en sammanräkning centralt på förbundet enligt principer som anges i förbundets stadgar. Arbetet med sammanräkningen leds av en särskild valnämnd,
utsedd av 1999 års kongress. Valkretsvisa valsedlar tas fram av de politiska
partierna. Förbundet vill uppmärksamma gruppen övriga kommuner att valet
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inte har någon koppling till andra val som sker i kommunen och således inte
skall hanteras via kommunens valberedning.
För samtliga kommuner gäller att valet skall förrättas under november eller
december år 2002. Det är ett starkt uttalat önskemål från valnämnden att valen i kommunerna förrättas redan på det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.
Mer information om valet av ombud till kongressen kommer att sändas till
kommunerna i särskild ordning och riktas till kommundirektören/kanslichefen samt det nya fullmäktige. I det nummer av KommunAktuellt som ges
ut den 10 oktober 2002 kommer förbundet dessutom att i en annons informera om valet av ombud.
Kommunerna, de regionala kommunförbunden och ordinarie ombud (valda
till 2003 års kongress) äger rätt att väcka motion som skall behandlas av kongressen. Motion skall ha kommit in till styrelsen (förbundskansliet) senast två
månader före kongressen, dvs. senast den 5 mars 2003.
Förbundet ser helst att motion inlämnas som elektroniskt dokument till förbundet på följande e-postadress: sk-kongress2003@svekom.se (i annat fall är
postadressen för motion: Svenska Kommunförbundet, Att. Anny Axelsson,
118 82 Stockholm).
Det skall nämnas att även Landstingsförbundet kommer att ha kongress i
Linköping den 5-8 maj 2003 och att delar av arrangemanget kommer att bli
gemensamt.
Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av Eiler Engberg
(tfn 08-452 7909, e-post eiler.engberg@svekom.se) eller Gunnar Ericsson
(tfn 08-452 7914, e-post gunnar.ericsson@svekom.se).
Information om kongressen kommer också att finnas på Kommunförbundets
webbplats: www.svekom.se (se länk ”Kongress 2003”). Förbundets stadgar
återfinns på: www.svekom.se/skvad/stadgar.htm
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Evert Lindholm

Bilagor
Förteckning över antalet kongressombud per valkrets

2

