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Underrättelse om kongress 1999 
Svenska Kommunförbundets styrelse har beslutat att ordinarie kongress skall 
hållas i Göteborg den 20-22 april 1999. I enlighet med förbundets stadgar 
underrättas härmed kommuner och regionala kommunförbund om kon-
gressen. 

Kongressarbetet beräknas starta på förmiddagen den 20 april med parti-
gruppernas överläggningar och avslutas till lunch den 22 april. 

Nyheter i sammanfattning 

Efter en genomförd översyn av förbundets konstitutionella uppbyggnad fast-
ställdes nya stadgar vid en extra kongress i Västerås den 3-4 juni 1997. Kort 
information om beslutade förändringar samt de nya stadgarna har sänts till 
kommunstyrelsen 1997-09-30. Stadgarna finns på förbundets hemsida 
(www.svekom.se) - klicka på texten ”Intresse- och arbetsgivarorganisation 
för landets 288 kommuner” alldeles under logotypen. 

Kongressens storlek är oförändrad, men valsystemet ändras så att kommun-
erna blir direkt involverade i valet av ombud. De regionala kommunför-
bunden skall alltså inte välja kongressombud. De nya reglerna om val av 
kongressombud skall nu tillämpas för första gången inför 1999 års kongress. I 
Stockholms, Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner förrättas dock om-
budsvalet av kommunfullmäktige på samma sätt som hittills.   

24 valkretsar 

Enligt stadgarna skall kongressens 401 ombud fördelas mellan valkretsar i 
förhållande till folkmängd vid ingången av det år då ombud skall väljas. 
Varje län utgör valkrets. Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner är 
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dock egna valkretsar, som brutits ut ur respektive län. Förbundsstyrelsen har 
i juni 1998 beslutat om antalet ombud som skall utses i varje valkrets, se 
bilaga 1. 

Mandatperioden 1999-2003 

Ombudens mandatperiod gäller tiden fram till nästa ordinarie kongress år 
2003. För ombud skall ersättare utses. 

Val av ombud till kongressen 

Som nämnts har nya regler fastställts för val av ombud. Alla de 401 ombuds-
platserna skall besättas genom val i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 
Stadgarnas regler om kongress och val av kongressombud (3-12 och 22 §§) 
återges i bilaga 2. 

Enligt den nya reglerna skall en av förbundets extrakongress i Västerås ut-
sedd valnämnd ansvara för valkretsvis sammanräkning, mandatfördelning 
och besättande av platser som kongressombud och ersättare för alla val-
kretsar utom Stockholm, Gotland, Malmö och Göteborg. 

I Stockholms, Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner förrättas ombuds-
valet av kommunfullmäktige på samma sätt som hittills. För dessa kom-
muner är den enda förändringen att det nu är fastlagt att valet skall förrättas 
under november eller december. 

För övriga kommuner gäller att valet skall förrättas genom sluten omröstning 
i fullmäktigeförsamlingarna (se 5 §). Valet skall förrättas under november 
eller december. Ytterligare information om valproceduren m m sänds separat 
till dessa  kommuner. Informationen riktas till 
kommundirektören/kansli-chefen. 

Med tanke på det pressade tidsschemat inför kongressen är det ett starkt ut-
talat önskemål att valen i samtliga kommuner förrättas på något av det ny-
valda fullmäktiges första sammanträden, helst redan i november.  

Motionsrätt 

Kommunerna, de regionala kommunförbunden och ordinarie ombud, valda 
till 1999 års kongress, äger rätt att väcka motion som skall behandlas av kon-
gressen. Motion skall ha kommit in till styrelsen (förbundskansliet) senast två 
månader före kongressen, dvs senast den 20 februari 1999. 
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Upplysningar 

Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av Arne Myrbeck 
(tfn 08-772 47 03), Gunnar Ericsson (tfn 08-772 43 83) eller Håkan Torngren 
(tfn 08-772 44 27).  
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Bilagor 

1  Förteckning över antal kongressombud per valkrets 

2  Utdrag ur förbundets stadgar (3-12 och 22 §§) 
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