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Arbetsordning vid ordinarie kongress med Sveriges
Kommuner och Landsting
Allmänt
Sveriges Kommuner och Landstings kongress består av 451 ombud. Rösträtt på
kongressen har ombud samt tjänstgörande ersättare för ombud. Kongressen är
beslutsför när minst hälften av ombuden är närvarande.
Samtliga ombud ska personligen anmäla sig före kongressens början för
ombudsregistrering. Ombudslistan justeras med ledning av denna ombudsregistrering.
Den justerade digitala ombudslistan gäller som röstlängd vid kongressen.
Ombud och övriga deltagare vid kongresser erhåller ett närvarokort som ska bäras
synligt under kongressdagarna. Närvarokort krävs för att få vistas i kongresslokalen.
Förhinder för ordinarie ombud
Ordinarie ombud som har förhinder att delta i kongressen ska snarast anmäla detta till
förbundets kansli. Ersättare för ombud kallas in genom förbundets försorg utifrån den
turordning som fastställts av valnämnden i samband med ombudsvalet. Det är inte
möjligt att kalla in ersättare för del av dag eller en av kongressens två dagar.
Kongresspresidium
Ett kongresspresidium utses med tre kongressordföranden. Vidare utses tre
justeringspersoner bland kongressombuden.
Presidiet bistås av förbundskansliet med VD som föredragande tjänsteman.
Behandling av motioner, interpellationer och förslag till
inriktningsdokument
Styrelsens förslag till inriktningsdokument jämte väckta motioner behandlas i plenum
utan föregående utskottsbehandling.
Motionerna tas upp till behandling under respektive huvudinriktning i
inriktningsdokumentet – 1. Förbundets verksamhet, 2. Möjligheter och utmaningar,
3.1. Demokrati och självstyre, 3.2.Välfärdens utveckling och finansiering,
3.3.Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.
Interpellationer besvaras av förbundets ordförande eller annan på ordförandens
uppdrag i anslutning till att det aktuella blocket behandlas.
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Debatten i plenum
Debatten i plenum förs under respektive block i inriktningsdokumentet. Beslut om
inriktningsdokumentet samt tillhörande motioner sker samlat för varje
huvudinriktning i inriktningsdokumentet. Alla ombud är anslutna till kongressens
digitala talar- och beslutsstöd via tilldelad läsplatta.
Varje huvudinriktning inleds med ett anförande av företrädare för styrelsen.
Inledningsanförandet får inte överstiga 5 minuter.
Generell tidsbegränsning gäller för debattinlägg under kongressen. Tiden för inlägg
begränsas till tre minuter. För genmäle gäller en minut. Ordföranden kan medge
ombud rätt till högst 2 genmälen för samma inlägg.
Om tidsbrist uppstår kan kongressordföranden föreslå ytterligare begränsning i
talartiden för att därmed bereda alla talare möjlighet att delta i debatten.
Ombud som önskar delta i någon av ovan nämnda debatter anmäler sig till talarlistan
via det digitala systemet. Alla inlägg sker från talarstolen. Yrkande ska lämnas
skriftligt till kongresspresidiet via det digitala systemet.
Ombud och tjänstgörande ersättare har yttranderätt och rösträtt vid kongressen.
Ledamot i förbundsstyrelsen, som inte är ombud vid kongressen, har rätt att delta i
kongressens överläggningar men äger inte rösträtt. Detsamma gäller förbundets
revisorer samt förbundets verkställande direktör.
Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska anmälas i anslutning till ärendet
behandling och lämnas via det digitala systemet.
Om votering begärs sker den först i form av acklamation. Vid osäkerhet om utfall kan
rösträkning ske digitalt.
Kongressens överläggningar i plenum spelas in.
Kongressens protokoll
Kongressens protokoll justeras av de av kongressen utsedda justeringspersonerna.
Protokollet är ett beslutsprotokoll. Protokollet finns efter justering tillgängligt på
förbundets webbplats.
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