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1. Kongress 2015
a. Valkongressen
Valkongressen äger rum 24 mars 2015,
Stockholms Conference Center, Stockholm
Valkongressen behandlar val av:







kongresspresidium
valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i valnämnden
och ersättare för dessa
ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
valnämnd
revisorer och ersättare
fastställande av arvode och andra ersättning till revisorer

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under
mandatperioden samt bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om
arvoden och ersättningar för förbundets förtroendevalda.
b. Ordinarie kongress
Ordinarie kongress äger rum 10-12 november 2015,
Karlstad CCC
Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden:
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Val av kongresspresidium
Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast
föregående ordinarie kongress
Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress
Revisorerna berättelser
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten
Ram för förbundsavgiften
Styrelsens övriga förslag
Motioner och interpellationer
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2. Ombudsvalet
a. Vad handlar det om?
Vart 4:e år håller Sveriges Kommuner och Landsting kongress för att
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren.
Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud som återspeglar dels
befolkningsmängden hos medlem per 31 december 2013, dels, rent
partipolitiskt, resultatet i de allmänna valen till kommun och
landstings/regionfullmäktige den 14 september 2014 (ev omval hos medlem
beaktas inte).
b. Så går det till
i. Valkretsar
Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje
län utgör en valkrets. Kommunerna och landstinget i respektive län bildar
tillsammans en valkrets. Ombuden representerar hela valkretsen, inte enbart
den egna kommunen eller landstinget.
ii. Nominering av ombud
Nominering av ombud till kongressen sker valkretsvis via de regionala
partiorganisationerna (för lokala partier av den lokala organisationen).
iii. Valsedel
Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av partiets
regionala organisation. För lokalt eller regionalt parti gäller att dess
organisation ansvarar för framtagandet av valsedel.
Partier kan samverka genom en gemensam valsedel eller under gemensam
beteckning med skilda valsedlar. Även enskilt parti kan upprätta fler
valsedlar under samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas
proportionellt mellan de olika valsedlarna.
OBS! Val av ombud och ersättare för ombud sker samordnat. Det är därför
viktigt att valsedlarna innehåller fler namn än antalet förväntade ombud.
Ersättare för kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den
ordning som följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller
också när partier samverkar, oavsett partibeteckning på samverkanslistan.
Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under
pågående mandatperiod. Om något ombud lämnar sitt uppdrag under
mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står näst på
tur på listan träder in som nytt ombud. Om namnen på listan tar slut kan
således en plats bli tom.
iv. Fördelning av ombudplatser per valkrets
Fördelningen av ombudplatser per valkrets sker utifrån länens
befolkningssiffror per den 31 december 2013.
Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 4 och fastställdes av
valnämnden den 9 april 2014.
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v. Simulering av valresultatet
Med utgångspunkt från de preliminära resultaten i de allmänna valen 14
september 2014 (ev omval beaktas inte) kommer förbundet i början av
oktober 2014 göra simuleringar på utfallet för den nyvalda kongressen.
Körningar görs valkretsvis, dels där varje parti uppträder självständigt, dels
med två blockbildningar (M-C-FP-KD) och (S-V-MP). Utifrån materialet kan
partier sedan göra egna beräkningar.
Simuleringarna finner ni fr o m oktober 2014 på www.skl.se/kongress
vi. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem
Valet av ombud i respektive kommun/landsting/region ska förrättas under
november eller december månad 2014. Valnämnden rekommenderar att
valet sker under november månad.
Tidpunkten för val hos respektive medlem ska meddelas SKL så snart som
möjligt, dock senast 1 september 2014.
Se vidare avsnitt 4 ”Valet – när/var/hur?”
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3. Valnämndens ansvar
Valnämnden utsågs vid SKL:s valkongress 2011. Nämnden består av
företrädare för de partier som finns representerade i förbundets styrelse.
Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 1.
Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet
genom sammanräkning av valsedlar, fördelning och besättning av
ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare anvisningar
för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels
giltighet.
Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas.
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4. Uppgifter för SKL:s medlemmar-kommuner/landsting/regioner
a. Kontaktperson hos medlem
För att informationen från valnämnden ska nå ut till alla berörda önskar
nämnden att en kontaktperson utses i varje kommun, landsting och region
Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 1 september
2014. Ni finner blankett för kontaktuppgifter som bilaga 2 eller på
www.skl.se/kongress. Blanketten kan skicka via e-post till
katarina.wastlund@skl.se eller med brev till Valnämnden, Katarina
Wästlund, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm.
b. Valet – när/var/hur?
När: Valet ska förrättas under november eller december månad 2014. SKL
rekommenderar att valet sker i november månad.
Var: Ombudsvalet ska förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges
Kommuner och Landsting. Valet förrättas av medlems nyvalda fullmäktige i
anslutning till ett ordinarie sammanträde.
Hur: Ombudsvalet vid sammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges
protokoll och därför inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista.
Däremot ska informationen om valet finnas med på kallelsen till
fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras
som ”xx kommun/landstings/regions medverkan i val av ombud till Sveriges
Kommuner och Landstings kongress 2015”.
Det är viktigt att kommunen/landstinget/regionen säkerställer att samtliga
valsedlar finns upptryckta i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige,
att de finns tillgängliga vid valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för
den som vill göra en egen valsedel.
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande
fullmäktigeledamöter.
Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget
personvalsförfarande) eller andra ändringar i en valsedel. Sådana
ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid sammanräkning. Det är
däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel.
Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson.
Ett protokoll (se bilaga 5 ) ska upprättas där det framgår hur många röster
som avgivits, kommunen/landstingets/regionens namn samt datum för
ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när valsedlarna skickas till
valnämnden.
Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas.
c. Vi har genomfört valet – vad gör vi nu?
Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka
dem vidare till förbundets valnämnd för sammanräkning.
Ni kontrollräknar de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet
valsedlar överensstämmer med antalet röstande. Felaktigt antal kan
medföra att valet måste göras om.
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Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original (ej vikta) i ett kuvert
tillsammans med justeringsprotokollet (bilaga 5), försluts samt skickas,
dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i rekommenderad försändelse till
Valnämnden, Katarina Wästlund, Sveriges Kommuner och Landsting, 118
82 Stockholm. Ange också på kuvertet vilken kommun/landsting/region som
är avsändare.
d. Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande
organisation
De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande
organisation behöver få information på annat sätt. Valnämnden ber om
medlems hjälp för att förmedla information om ombudsvalet till de lokala
partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.
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5. Uppgifter för de politiska partierna
De politiska partierna har ett betydande ansvar för att förmedla information om
ombudsvalet.
a. Partiet på riksplanet
På riksplanet ansvarar partierna för att informationen om ombudsvalet
förmedlas vidare till samtliga partidistriktsorganisationer. De nationella
partiorganisationerna har även ansvar för att lämna adressuppgifter på valda
ombud från partiet till SKL senast 25 januari 2015. Uppgifterna skickas via epost till katarina.wastlund@skl.se
b. Partiet på regional/distriktsnivå
Regionalt ansvarar partiet för nominering av ombud samt upprättade av
valsedel och insamling av adressuppgifter för samtliga kandidater. När
valsedlarna är färdiga distribueras de till det regionala förbundet, dock senast
den 24 oktober 2014, så att ombudsval kan hållas hos medlem under
november alternativt december månad.
Fastställd valsedel och adressuppgifter på kandidaterna förmedlas vidare till
respektive nationell partiorganisation senast 24 oktober 2014. Fastställd
valsedel skickas även samtidigt till valnämnden SKL (via e-post till
katarina.wastlund@skl.se) eller via brev till Valnämnden, Katarina Wästlund,
Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm.
Exempel på hur en valsedel kan utformas finns i bilagorna 7 - 9. Valsedeln bör
vara i A4-format.
Respektive partidistrikt ansvarar för att information om ombudsvalet från partiet
på riksplanet, förmedlas vidare till sina representanter på kommun- och
landstings/regionnivå.
c. Om partiet inte har någon rikstäckande organisation?
Lokalt parti lämnar lämpligen sin valsedel och namn och adressuppgifter på
nominerade ombud direkt till kommun/landstings/regionkansliet
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6. Uppgifter för regionala förbund
a. Kontaktperson hos regionalt förbund
Valnämnden ber er utse en kontaktperson i det regionala förbundet i
respektive län.
Bifogat (bilaga 3) finner ni blankett som ska fyllas i och skickas till
Valnämnden, Katarina Wästlund, Sveriges Kommuner och Landsting, 118
82 Stockholm. Blanketten, som även finns på www.skl.se/kongress kan
även med fördel mailas in till katarina.wastlund@skl.se senast 1 september
2014.
Det behövs en länsvis samordning för distribution av respektive partis
valsedlar till samtliga kommuner/landsting/regioner. Vi ber därför de
regionala förbunden i respektive län om deras hjälp med att ta emot
partidistriktens fastställda valsedlar (mailas till regionala förbundet senast
den 24 oktober) och därefter förmedla dessa till respektive
kommun/landsting/region.
Partiets regionala organisation har ansvar för att ett ex av valsedel skickas
till Valnämnden SKL
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7. Vad händer efter ombudsvalet?
a. Sammanräkning
SKL:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av röstsedlar som inkommit
från medlemmarna. Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda
röstprotokoll upprättas.
Medlemmarnas inflytande ska stå i proportion till respektive valkrets
folkmängd per 31 december 2013. Vid sammanräkningen ges rösterna ett
röstvärde. Kommunen/landstinget/regionens folkmängd divideras med
antalet ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal.
Om det t.ex. går 100 invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0.
Röstvärdet anges med en decimal. Landstingen/regionerna har totalt lika
stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt.
Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna
bestäms i övrigt enligt de grunder som anges för proportionella val.
b. Valresultatet
Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga
valkretsars valresultat föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas
föreligga under någon av de första veckorna i januari 2015.
Resultatet kommer att presenteras på SKL:s hemsida, www.skl.se/kongress.
Särskild information kommer även att skickas ut till medlemmarna och de
valda ombuden.
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8. Kontaktuppgifter SKL
För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas
till förbundets hemsida, www.skl.se/kongress
Ni är också välkomna att kontakta nedanstående personer vid
förbundskansliet om ni har några frågor eller synpunkter:
Formalia

Katarina Wästlund, 08-452 7442,
katarina.wastlund@skl.se

Simulering av valresultat

Hans Ekholm, 08-452 7878
hans.ekholm@skl.se
Edith Ringmar, 08-452 7975
edith.ringmar@skl.se
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9. Bilagor
1. Valnämndens ledamöter
2. Blankett kontaktperson – kommun/landsting/region
3. Blankett kontaktperson – regionalt förbund
4. Ombud per valkrets/län 2015 – 2019
5. Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m
6. Justeringsprotokoll fullmäktige
7. Ex valsedel – självständigt parti
8. Ex valsedel – samverkan mellan partier under gemensam beteckning
9. Ex valsedel – samverkan mellan partier med gemensam valsedel
Samtliga bilagor finns även på www.skl.se/kongress
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Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

