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Underrättelse om kongress 1995 
Svenska Kommunförbundets styrelse har beslutat att ordinarie kongress skall 
hållas i Kalmar den 7 – 9 juni 1995. I enlighet med förbundets stadgar under-
rättas härmed kommuner och länsförbund om detta. 

Såväl förmiddag som eftermiddag kommer att utnyttjas alla tre dagarna – tid 
för partigruppernas sammanträden är inräknad. 

Val av ombud till kongressen 

Enligt stadgarna utses kongressombuden av länsförbunden samt av 
Stockholms, Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner. Stadgarnas regler 
om val av ombud återges i bilaga 1. Antalet ombud som skall utses i varje 
valkrets framgår av bilaga 2. Ombuds mandatperiod gäller tiden fram till 
nästa ordinarie kongress. För ombud skall ersättare utses. 

Valet av ombud förrättas av förbundsmötet utom för Stockholms, Göteborgs, 
Malmö och Gotlands kommuner där ombudsvalet förrättas av fullmäktige. 
Enligt styrelsens beslut skall ombudsvalen ha ägt rum senast den 31 mars 
1995. 

Val av ombud till förbundsmöte 

Ombud till förbundsmöte väljs av varje kommuns fullmäktige. Till för-
bundsmöte där val av kongressombud skall förrättas skall kommunen utse 
ett ombud per påbörjat 4 000-tal invånare. Närmare information om val av 
ombud till förbundsmöte sker direkt från respektive länsförbund. 
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Proportionella val 

Stadgarna innehåller bestämmelse om att proportionella val kan begäras. 
Denna rätt att påfordra proportionellt val omfattar samtliga val enligt stad-
garna och gäller således även val av kongressombud och val av förbunds-
mötesombud. 

Motionsrätt 

Kommunerna, länsförbunden och ordinarie ombud, valda till 1995 års kon-
gress, äger rätt att väcka motion att behandlas av kongressen. Motion skall 
vara inkommen till styrelsen (förbundskansliet) senast två månader före 
kongressen, dvs den 7 april 1995. 
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Utdrag ur 
Stadgar för Svenska Kommunförbundet 

Ändamål och medlemskap 

1 § 

Svenska Kommunförbundet är en sammanslutning av primärkommuner 
med uppgift att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, tillvarata 
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kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt bistå 
dem i deras verksamhet. 

Förbundet skall samverka med de länsförbund som anges i 18 § i frågor av 
gemensamt intresse i syfte att främja förbundens ändamål. 

2 § 

Berättigad till medlemskap är primärkommun som är medlem i länsförbund 
samt Gotlands kommun. 

Kongress 

3 § 

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet 
genom förbundskongressen, som består av 401 ombud. 

Ordinarie kongress hålles under året efter det då allmänna val till kommun-
fullmäktige i kommunen ägt rum. 

Extra kongress hålles då förbundets styrelse finner det påkallat eller då minst 
en tredjedel av medlemmarna kräver det. 

4 § 

Kongressombud utses av kommunfullmäktige i Stockholms, Gotlands, 
Malmö och Göteborgs kommuner samt länsvis av länsförbunden, då ombud 
för Stockholms, Malmö och Göteborgs kommuner icke äger delta. 

Förbundets styrelse skall senast sex månader före ordinarie kongress under-
rätta medlemmar och länsförbund om det antal ombud som skall väljas i 
varje valkrets samt inom vilken tid ombuden skall utses. 
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Val av kongressombud och suppleanter gäller för tiden från början av när-
mast följande ordinarie kongress till början av därpå följande ordinarie kon-
gress. 

För kongressombud utses ersättare. Vid valet bestämmes den ordning i vil-
ken ersättare skall kallas. 

5 § 

Kommun äger för val av kongressombud genom länsförbund utse ett ombud 
per påbörjat 4 000-tal invånare vid ingången av det år då allmänna val av 
kommunfullmäktige senast ägt rum. 

För ombud utses ersättare. Vid valet bestämmes den ordning i vilken ersät-
tare skall inkallas. 

6 § 

Varje valkrets tilldelas ett kongressombud för varje gång som antalet röstbe-
rättigade i valkretsen är jämnt delbart med en 401-del av det totala antalet 
röstberättigade i landet. 

Med röstberättigad förstås den som var röstberättigad vid senaste val till 
kommunfullmäktige. 

Det antal kongressombud som härefter återstår tillföres valkretsarna i ord-
ning efter storleken av de överskott som uppkommit vid nyssnämnda för-
delning. Vid lika tal avgör lotten. 

7 § 

Förbundets styrelse skall senast sex månader före ordinarie kongress under-
rätta medlemmarna och länsförbunden om tid och plats för kongressen. 

Motion till ordinarie kongress skall vara inkommen till styrelsen senast två 
månader före kongressen. Styrelsen skall till kongressen avge utlåtande över 
motion. 

Berättigade att väcka motioner är kommuner och länsförbund samt ordinarie 
ombud valda till den kongress, som skall behandla motionen. 

Av styrelsen upprättad föredragningslista skall senast en vecka före kon-
gressen tillställas kongressombuden. 

För extra kongress fastställer styrelsen tider för underrättelse om tid och plats 
för kongressen samt för avlämnande av motioner i ärende som skall 
behandlas av kongressen. 

8 § 

Kongressen utser ordförande att leda kongressens förhandlingar samt tillsät-
ter valberedning och erforderliga utskott för beredning av ärenden som 
kongressen skall behandla. 
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9 § 

Ordinarie kongress väljer styrelse och revisorer, fastställer ram för förbunds-
avgift, behandlar av styrelsen avgivna årsredovisningar, av styrelsen fram-
lagda förslag och väckta motioner samt beslutar i fråga om ansvarsfrihet för 
förbundets styrelse. 

Extra kongress behandlar endast ärende som föranlett kongressens sam-
mankallande. 

Styrelse m m 

10 § 

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseen-
de över dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har 
sitt säte i Stockholm. 

11 § 

Styrelsen består av 21 ledamöter och lika många suppleanter, utsedda av 
ordinarie kongress för tiden intill dess nästa ordinarie kongress avslutas. 

12 § 

Kongressen utser bland ledamöterna en ordförande samt minst en, högst tre 
vice ordförande för den tid valet till ledamot avser. 

Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrel-
sen inom sig ledamot att tjänstgöra i den avgångnes ställe. 

13 § 

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller 
minst en tredjedel av ledamöterna så begär. 

14 § 

Suppleant äger att närvara vid styrelsens sammanträden och skall alltid 
underrättas om dessa. 

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas suppleant att tjänstgöra som 
ledamot. 

Vid valet bestämmes den ordning i vilken suppleanter skall inkallas till 
tjänstgöring. 

15 § 

Styrelsen är beslutför då flera än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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16 § 

Styrelsen företräder förbundet och dess medlemmar gentemot arbetstagarnas 
organisationer i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare avseende kommunernas personal. 

Styrelsen kan delegera till en förhandlingsdelegation med minst fem ledamö-
ter och lika många suppleanter att i frågor som avses i första stycket träffa för 
förbundet bindande avtal och fatta för förbundet bindande beslut. 

Förbundets medlemmar har att i enlighet med styrelsens eller delegationens 
rekommendationer tillämpa träffade avtal och fattade beslut. 

17 § 

Styrelsen äger inom sig utse beredningsutskott och därutöver särskilda be-
redningar i den omfattning styrelsen finner lämplig. 

Länsförbund 

18 § 

Medlemmarna i varje län utom Gotlands län bildar tillsammans ett länsför-
bund. 

Regler vid omröstning 

19 § 

Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller som beslut 
den mening, varom flertalet i beslutet deltagande förenar sig. Omröstning 
sker öppet, dock att omröstning vid val skall ske med slutna sedlar. Vid lika 
röstetal för olika meningar sker vid val avgörandet genom lottning och i 
övriga ärenden genom ordförandens utslagsröst. 

Val enligt dessa stadgar skall ske proportionellt, om det begäres av minst så 
många väljande, som motsvarar det tal, vilket erhålles om samtliga väljandes 
antal delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. 

Vid dylikt val skall i tillämpliga delar gälla lagen om proportionellt valsätt 
inom landsting, kommunfullmäktige m m. 
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Förteckning över antal kongressombud som respektive 
valkrets äger utse för kongressperioden 1995 —  1999 
 

Stockholms kommun .......................................................... 33 

Stockholms län (exkl Stockholms kommun) ................... 45 

Uppsala län .......................................................................... 13 

Södermanlands län ............................................................. 12 

Östergötlands län ................................................................ 19 

Jönköpings län ..................................................................... 14 

Kronobergs län ...................................................................... 8 

Kalmar län ............................................................................ 11 

Gotlands kommun ................................................................ 3 

Blekinge län ............................................................................ 7 

Kristianstads län .................................................................. 13 

Malmö kommun .................................................................. 11 

Malmöhus län (exkl Malmö kommun) ............................ 26 

Hallands län ......................................................................... 12 

Göteborgs kommun ............................................................ 21 

Göteborgs och Bohus län (exkl Göteborgs kommun) .... 14 

Älvsborgs län .............................................................. 20 

Skaraborgs län ............................................................ 13 

Värmlands län ............................................................. 13 

Örebro län .................................................................... 13 

Västmanlands län ....................................................... 12 

Kopparbergs län ......................................................... 13 

Gävleborgs län ............................................................ 13 

Västernorrlands län .................................................... 12 

Jämtlands län ................................................................. 6 

Västerbottens län ........................................................ 12 

Norrbottens län ........................................................... 12 

  ______  

Totalt 401 
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