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 Landstingsförbundets kongressombud
 Svenska Kommunförbundets kongressombud 

Extra kongresserna 26-28 oktober 2004 

Allmänt 
Vid Landstingsförbundets respektive Svenska Kommunförbundets ordinarie 
kongress i maj 2003 togs beslut om att bilda ett gemensamt förbund för kom-
muner, landsting och regioner. Vidare bestämdes att beslut om stadgar och 
andra principiella frågor för det nya förbundet skall tas vid en extra kongress 
hösten 2004.   

Landstingsförbundets styrelse och Svenska Kommunförbundets styrelse har 
därefter beslutat att ha samtidiga extra kongresser i Stockholm den 26-28 ok-
tober 2004. 

Båda förbundens kongressombud fick i månadsskiftet okt/nov 2003 informa-
tion om ovanstående. Med anledning av att de båda förbundsstyrelserna nyli-
gen beslutat om senaste tidpunkt för inlämnandet av motioner till respektive 
kongress vill förbundskanslierna komplettera informationen till ombuden enligt 
nedan.     

Ytterligare kongressunderlag inkl. styrelsernas beslutsförslag angående det nya 
förbundet för kommuner, landsting och regioner beräknas skickas ut sista 
veckan i maj 2004 (v 22) till ombuden, kommuner, landsting/regioner och de 
regionala kommunförbunden. Då skickas också kallelsen, anmälningsblanket-
ter och annan praktisk information ut.  

Motioner till extra kongresserna 
Ordinarie kongressombud (valda till 2003 års kongress) samt också kommu-
nerna, landstingen/regionerna och de regionala kommunförbunden har rätt att 
väcka motion som skall behandlas av respektive förbunds kongress.  

I enlighet med båda förbundens stadgar är motionsrätten begränsad till det 
ärende som föranlett den extra kongressens sammankallande, dvs det nya för-
bundet för kommuner, landsting och regioner.  

Motion skall ha kommit in till respektive förbunds styrelse (förbundskansli) 
senast torsdagen den 24 juni 2004. Förbunden ser helst att motion inlämnas 
som elektroniskt dokument enligt följande: 
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Motion till Landstingsförbundets kongress 
Landstingsförbundets ordinarie kongressombud samt landsting/regioner an-
vänder följande e-postadress:  lf-kongress2004@lf.se  

I annat fall är postadressen för motion: Landstingsförbundet,  
Att. Lena Redner, 118 82 Stockholm.=

 

Motion till Svenska Kommunförbundets kongress 

Kommunförbundets ordinarie kongressombud samt kommuner och regionala 
kommunförbund använder följande e-postadress: sk-kongress2004@svekom.se  

I annat fall är postadressen för motion: Svenska Kommunförbundet,  
Att. Anny Axelsson, 118 82 Stockholm.=

Ytterligare upplysningar 
Ytterligare upplysningar lämnas enligt följande:  

Allmänt om kongresserna 
Stina Söderqvist  e-post stina.soderqvist@lf.se 
   tfn 08-452 7767   

Kongressernas sakinnehåll 
Ulf Bley  e-post ulf.bley@lf.se 
  tfn 08-452 7561 
Bengt Westman e-post bengt.westman@svekom.se 
   tfn 08-452 7826   

Kongressernas formella delar, adm. 
Anne Christine Centerstig e-post anne-christine.centerstig@lf.se 
  tfn 08-452 7804   
Eiler Engberg e-post eiler.engberg@svekom.se 
  tfn 08-452 7909   

Information om kongressen kommer också att finnas på förbundens gemen-
samma kongresswebbplats: http://www.lf.svekom.se/kongress2004/  

 

 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET        LANDSTINGSFÖRBUNDET  

 
 
Evert Lindholm    Ulf Wetterberg 
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