SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Utdrag ur stadgar för Svenska Kommunförbundet
———
Kongress
3§
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet
genom förbundskongressen.
Ordinarie kongress hålls under år som föregåtts av allmänna val av kommunfullmäktige. Förbundets styrelse skall senast sex månader i förväg
underrätta medlemmarna och de regionala kommunförbunden om tid och
plats för ordinarie kongress.
Extra kongress hålls då förbundets styrelse finner det påkallat och skall också
hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det eller om det påfordras av förbundets revisorer vid enigt avstyrkande av ansvarsfrihet för
styrelsen.

4§
Förbundskongressen består av 401 ombud som fördelas mellan valkretsar i
förhållande till folkmängd vid ingången av det år då ombud skall väljas.
Varje län utgör valkrets. Stockholms, Malmö och Göteborgs kommuner utgör
dock valkretsar utbrutna ur respektive län.

5§
Val av kongressombud och ersättare sker till ordinarie kongress och gäller för
tiden till nästa ordinarie kongress.
Val förrättas under november eller december månad året före kongress.
Där valkretsen består av en kommun förrättas valet av kommunfullmäktige
med iakttagande av reglerna i 22 §. Vid valet bestäms i vilken ordning ersättare skall kallas.
Där valkretsen omfattar mer än en kommun sker valet genom att sluten omröstning förrättas av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i valkretsen. Rösternas värde bestäms genom att kommunens folkmängd vid ingången av det år valet sker divideras med antalet fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Vid 100 invånare per fullmäktig är röstvärdet 1,0.
Röstvärdet anges med en decimal.
Ombudsplatserna fördelas och besätts med de för valkretsen sammanräknade röstvärdena som grund. Fördelning mellan partier och turordning inom
partier bestäms i övrigt enligt de grunder som i lag är föreskrivna för proportionella val i kommuner. Grundat på samma val och enligt samma regler
utses och turordnas ersättare för varje parti som erhållit ombudsplats. Om
partier samverkar med gemensam valsedel kan partibeteckningar anges för
kandidaterna. I första hand skall då kallas ersättare från samma parti som det
ombud som skall ersättas.
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6§
En av kongressen utsedd valnämnd ansvarar för sammanräkning av röstvärdena samt fördelande och besättande av platser som kongressombud och
ersättare för valkrets omfattande mer än en kommun.

7§
Den som deltagit i val av kongressombud och anser att därvid förekommit
något som strider mot stadgarna kan inom en vecka överklaga valet. Sådant
överklagande prövas av valnämnden som kan upphäva giltigheten av en
kommuns val om felaktigt förfarande konstateras ha förekommit och påverkat valutgången.

8§
Till ordinarie kongress skall förbundets styrelse redovisa avgivna årsredovisningar, redogörelse för åtgärder med anledning av uppdrag från föregående kongress, planer för verksamhetens inriktning samt förslag till ram
för förbundsavgift.

9§
Motion som skall behandlas av kongressen kan väckas av medlem, regionalt
kommunförbund eller ordinarie kongressombud. Vid extra kongress är
motionsrätten begränsad till ärende som föranlett kongressens sammankallande.
Motion till ordinarie kongress skall ha inkommit senast två månader före
kongressen. För extra kongress bestämmer förbundets styrelse motionstid.
Förbundets styrelse skall avge utlåtande över motion.

10 §
Senast en vecka före kongressen skall kongressombuden tillställas föredragningslista med därtill hörande handlingar.

11 §
Kongressen utser ordförande att leda kongressens förhandlingar samt utskott
för beredning av ärenden.

12 §
Vid kongress får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation som
skall besvaras av styrelsens ordförande eller på ordförandens uppdrag. Interpellation skall ha inkommit senast en vecka före kongressen.
Vid extra kongress är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett
kongressens sammankallande.

———
Omröstning
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22 §
Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar bestäms utgången
genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet utom vid val. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Vid val sker dock lottning.
Val enligt dessa stadgar skall ske proportionellt, om det begärs av minst så
många väljande som motsvarar det tal, vilket erhålls om samtliga väljandes
antal delas med det antal personer valet avser plus 1. Vid sådant val skall i
tillämpliga delar gälla vad som i lag är föreskrivet om proportionellt val i
kommuner.

———
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