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Val av kongressombud till  Sveriges  Kommuner  och  Landsting
för  perioden  2019-2023

Fullmäktigeledamötema i de nyvalda kommun-llandstings— och regionfullmäktige ska
under november och december 2018 välja ombud till Sveriges Kommuner och
Landstings kongress för perioden 2019-2023.

Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och landsting/regioner
gemensamma länsvisa valkretsar och förrättas av det nyvalda fullmäktiges ledamöter.
Ombudsplatserna fördelas mellan valkretsarna i förhållande till deras folkmängd 31
december 2017.

SKL:s valnämnd har fastställt den länsvisa ombudsfördelningen samt riktlinjer för
ombudsvalets genomförande (bifogas). ] riktlinjerna redovisas ansvarsfördelningen för
ombudsvalet (sidan 7-8 avser uppgifter för kommuner/landsting/regioner). Ombuds-
fördelningen framgår av bilaga  3  till riktlinjerna.

För att valet av ombud och ersättare ska kunna genomföras, behöver valnämnden
hjälp från varje kommun/landsting/region. Ombudsvalet ska ske i anslutning till ett
fullmäktigemöte i november eller december 2018. Valnämnden ber varje
kommun/landsting/region att utse en kontaktperson som förmedlande länk inför
ombudsvalet. Förbundet behöver uppgift om kontaktperson snarast, dock senast 31
maj 2018. Du anmäler uppgift om kontaktperson via särskild länk i e-

postmeddelande skickat till respektive medlem 10 april 2018. Samtidigt meddelas
när ombudsval kommer att äga rum i respektive kommun/landsting/region.

De politiska partierna har också ett betydande ansvar för ombudsvalets genomförande.
Partierna förutsätts ansvara för nomineringsprocessen och att valsedlar upprättas.
Valsedlama beräknas skickas till respektive kontaktperson hos SKL:s medlemmar i
vecka 42-43.

De nyvalda ombuden samlas till valkongress 19 mars 2019. Valkongressen genomförs
samordnat med förbundets ordförandedag och äger rum i Stockholm.

Valnämnden för Sveriges Kommuner och Landsting
. \ ,_ __

LC4 . QL”; %XJZLL,-ritg$.3

Gunilla Svantorp
Ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315,  info@skl.se.  www.skl.se
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Riktlinjer

1. Kongress 2019

a. Valkongressen

Valkongressen äger rum den 19 mars 2019 på Clarion Sign Hotel, 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 ersättningar 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 27-28 november 2019 på Linköping Konsert och
Kongress, Linköping

Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden:

Val av kongresspresidium
Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast
föregående ordinarie kongress

Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress
Revisorernas 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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Riktlinjer

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, vilka återspeglar dels
befolkningsmängden hos medlem per 31 december 2017, dels, rent
partipolitiskt, resultatet i de allmänna valen till kommun och
landstings/regionfullmäktige den 9 september 2018 (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 uppträda med egen valsedel eller samverka genom en
gemensam valsedel eller under gemensam beteckning med skilda valsedlar
för två eller flera partier. 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 för
att undvika vakanta platser vid kongresserna.

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.
Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda partivalsedlar,
utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.

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 2017.
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Riktlinjer

Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 3 och fastställdes av
valnämnden den 9 april 2018.

v. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem

Valet av ombud i respektive kommun/landstinglregion sker förslagsvis i

anslutning till ett fullmäktigesammanträde och ska förrättas under november
eller december månad 2018. Valnämnden rekommenderar att valet sker

under november månad.

Tidpunkten förval hos respektive medlem bör meddelas SKL samtidigt som
namn på kontaktperson. Informationen lämnas senast 31 maj via Iänki
e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 2018.

Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att
maila in uppgiften till ombudsval skl.se vid ett senare tillfälle, dock senast
1 september 2018.

Se vidare avsnitt  4  ”Valet — när/var/hur?”
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Riktlinjer

3. Valnämndens ansvar

Valnämnden utsågs vid SKL:s valkongress 2015. 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 ombudsvaiet
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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Riktlinjer

4.  Uppgifter  för SKL:s medlemmar-kommunerllandstinglregioner

a. Kontaktperson hos medlem

För att informationen från SKL:s valnämnd 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 31 maj 2018  via
länk i e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april
2018.

b.  Valet  —  när/varlhur?

När: Valet ska förrättas under november eller december månad 2018. 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.

Ombudsvalet vid sammanträdet ska inte rotokollföras i fullmäkti es
rotokoll och därför inte heller finnas med å fullmäkti es föredra nin slista.

Däremot ska informationen om valet finnas med på kallelsen till
fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras
som ”xx kommundandstings/regions medverkan i vai av ombud tiii Sveriges
Kommuner och Landstings kongress 2019”.

Hur: Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje
utsedd kontaktperson i slutet på vecka 42 och i början på vecka 43. Därefter
har kommunenllandstinget/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa
att samtliga valsedlar finns 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.

OBS!  De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande
organisation behöverfå information på annat sätt om val av ombud. Se
punkt d nedan.

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
(exempelvis den eller de personer som fullmäktige utsatt för att justera
fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde).

Ett protokoll (se bilaga 5) ska upprättas där det framgår hur många röster
som avgivits, kommunenilandstingetsiregionens namn samt datum för
ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när valsedlarna skickas till
SKL:s valnämnd (se punkt c nedan)

OBS  —  antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma  —  om inte

behöver valet göras om.

Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas.
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Riktlinjer

0. Vi har genomfört  valet  — vad gör vi nu?

Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka
dem vidare till SKL:s 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.

Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original (ej vikta) i ett kuvert

tillsammans med rösträkningsprotokollet (bilaga 5), försluts samt skickas,

da en efter ombudsvalet i fullmäkti e, i rekommenderad försändelse till

Valnämnden, att: Karin Särnä, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82

Stockholm. Ange också på kuvertet vilken kommunllandstingfregion 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 behöverfå 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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Riktlinjer

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.

b. Partiet på regionalldistriktsnivå och partigruppssekreterare för SKL

Regionalt ansvarar den regionala partiorganisationen för nominering av
ombud samt upprättade av valsedel och insamling av adressuppgifter för
samtliga kandidater. När valsedlarna är färdiga distribueras de, helst med
adressuppgifter, till partiets partigruppsekreterare för SKL, dock senast den
12 oktober  2018, så att ombudsval kan hållas hos medlem under
november alternativt december månad.

Kontaktuppgifter till partigruppssekreterarna finns i bilaga 2.

Partigruppssekreteraren skickar vidare fastställda valsedlar för respektive
län till SKL via e—post ombudsval skl.se och nationell partiorganisation för
kännedom, senast 15 oktober 2018.

Exempel på hur en valsedel kan utformas finns i bilagorna  6-8.  Valsedeln
bör vara i A4—format. Valsedlarna finns för nedladdning på
www.sklsefkon ress

Respektive partidistrikt ansvarar för att information om ombudsvalet från
partiet på riksplanet, förmedlas vidare till sina representanter på kommun—
och landstingsfregionnivå.

Senast då fastställandet av antalet ombud per parti och län är fastställt av
valnämnden (vecka  3  2019) ska varje partidistriktsorganisation till
partigruppssekreterarna nationellt sända över namn, adress och e—
postadress för det antal ombud partiet har i valkretsen samt minst lika
många ytterligare namn som utses som ersättare. Sista dag att översända
dessa uppgifter är den 31 januari 2019.

Partigruppssekreterarna översänder senast den 5 februari 2019 ovan
nämnda uppgifter till SKL valnämnd.

c. Om partiet inte har någon rikstäckande organisation?

Lokalt parti skickar sin valsedel och namn och adressuppgifter på
nominerade ombud via e—post till ombudsval skl.se , alternativt direkt till
kommunflandstings/regionkansliet.
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Riktlinjer

6. Vad händer efter ombudsvalet?

a. Sammanräkning

SKL:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit
från medlemmarna. Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda
röstprotokoll upprättas.

Medlemmarnas inflytande ska stå  i  proportion till respektive
kommuns/Iandstingsiregions folkmängd per 31 december  2017  inom
respektive valkrets. 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. Landstingenfregionerna 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 ijanuari 2019.

Resultatet kommer att presenteras på SKL:s hemsida,
www.sklse/kon ress. Särskild information kommer även att skickas ut till

medlemmarna och de valda ombuden.



Riktlinjer

7. Kontaktuppgifter SKL

För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas
till förbundets hemsida, www.skl.se/kon ress.

Ni är också välkomna att kontakta SKL på e—post: ombudsval skl.se eller
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller
synpunkter:

Karin Särnå, tel 08-452 7264
karin.sarna skl.se

Anna Wiitavaara, tel: 08-452 7865
anna.wiitavaara skl.se

Joakim Hedenström, tel: 08-452 7784
'oakim.hedenstrom skl.se



8. Checklistor

l] 1.

l] 2.

l:] 3.

[:l 4.

[j 5.

l:] 6.

D 7.

. Checklista för kommunllandstinglregion

Anmäla kontaktperson till SKL senast 31 maj 2018 via länk
som finns i e—postmeddelandet skickat den 10 april 2018

Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan,

ska datum anmälas via mail till ombudsval skl.se senast

den 1 september 2018

Valsedlar (som skickas till kontaktperson från SKL i vecka
42-43) trycks upp inför ombudsval. Glöm inte även blanka
valsedlar!

Genomföra ombudsval genom sluten omröstning,
förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde

Fyll ijusteringsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd
justeringsperson

Kontrollräkning av valsedlar -— ska överensstämma med
antalet fullmäktigeledamöter

Skicka valsedlar och justeringsprotokoll som
rekommenderad försändelse till SKL:s valnämnd dagen
efter att valet skett, på följande adress:

Valnämnden, att: Karin Särnä, Sveriges Kommuner och

Landsting, 118 82 Stockholm

b. Checklista för politiska partier (regionala partiorganisationer)

Riktlinjer

[:l 1.

l] 2.

l] 3.

l:] 4.

Information om ombudsvalet förmedlas till representanter på
kommun/Iandstingslregionnivå

Nominering av ombud och upprättande av valsedel (sker
mellan 10 september-11 oktober)

Skicka valsedel till partigruppssekreteraren, (se lista i bilaga
2 för partigruppssekreterare) med e-post senast 12 oktober
2018

Översända adressuppgifter till samtliga nominerade på
valsedeln till partigruppssekreterare senast 31 januari 2019



Riktlinjer

c. Checklista för partigruppssekreterare för SKL
EIEIEI El

1.

2.

3.

4.

Information om SKL:s ombudsval till partiet på riksnivå som i
sin tur ska förmedla informationen vidare till samtliga
regionala partiorganisationer

Insamling av valsedlar från samtliga regionala
partiorganisationer (länsvis)

Översända valsedlar från samtliga län till SKL:s valnämnd
(via e—post till ombudsval skl.se) senast 15 oktober 2018

Insamling av adressuppgifter till samtliga nominerade på
egna partiets valsedlar och förmedla dessa till SKL:s
valnämnd (via e-post till ombudsval skl.se) senast den 5
februari 2019
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9. Bilagor

1. Valnämndens ledamöter

2. Partigruppssekreterare

3. Ombud per parti/valkrets/Iän 2019—2023

4. Inför ombudsvalet — valsedelns utformning m.m

5. Justeringsprotokoll fullmäktige

6. Exempel valsedel -— självständigt parti

T. Exempel valsedel — samverkan mellan partier under gemensam
beteckning

8. Exempel valsedel — samverkan mellan partier med gemensam valsedel

Samtliga bilagor finns även på www.skl.selkon ress
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Sveriges VALNÄMND Bilaga_1
Kommuner 2018-04-09 1Rlkllllnjer
och Landsting ( )

Avdelningen för administration

Karin Särna

SKL:s valnämnd inför val av kongressombud 2019-2023

Ledamöter

Gunilla Svantorp (S), Årjängs kommun, ordförande

Gunnar Lidell  (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande

Caisa Lycken  (MP), Uppsala kommun

Yasmine Carlsson  (V), Stockholms stad

Göran Gunnarsson  (C), Region Östergötland

Thomas Olofsson  (L), Luleå kommun

Tommy Forsberg Bernevång (KD), Region Jönköping

Patrik Jönsson  (SD), Hässleholms kommun

Ersättare

Meit Fohlin  (S), Gotlands kommun

Joakim Larsson  (MP), Region  Västra Götaland

Gunnar Friberger  (V), Nacka kommun

Roland Gustbée  (M), Region  Kronoberg

Lena Reyier lngman  (C), Borlänge kommun

Patrik Silverudd  (L), Stockholms stad

Marie Litholm  (KD), Haninge kommun

Maria Liljedahl  (SD), Region Västmanland

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 087452 70  00,  Fax: 0841—52 70 50
Org nr: 222000—0315. info@skl.se. vwwv.skl.se
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Sveriges PARTIGRUPPS- Bilaga;
Kommuner SEKRETERARE 1l‘lillnjer

och Landsting 2018-04-09 (  )

Avdelningen för administration

Karin Särnå

Partigruppssekreterare

Socialdemokrmema

Malin  Quick Oljelund malin.  uickol'elund skl.se, tel: 08-452  7890

Moderaterna

Eleonore Park—Edström eleonore. ark—edstrom skl.se, tel 08—452 7412

Mib'öpartiet

Linda Eskilsson linda.eskilsson rn .se, tel: 073-575 5597

Vänsterpartier

Gustav  Olofsson ustav.olofsson vanster artictse, tel:  08-617  5l 14

Center-partier

Heléne Lundberg helene.lundber center artiet.se, tel:  08—617  3807

Liberalerna

Anna Lundberg annalundber  liberalema.se, tel:  08—410  242 11

Kristdemokmferna

Tommy Forsberg Bernevång tomm .bernevan kristdemokraterna.se, tel:  08-723

2506

Sverigedemokrafema

Michael Rosenberg michael.rosenber  sd.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 11B 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20

Tfn: växel 08-452 70 00,  Fax:  08-452  70 50

Org nr: 2220000315 info©skl.se, www.sklse
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Ombud per  valkrets  2018

Folkmängd
Valkrets-
Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotlands län

Blekinge län

Skåne län

Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län

Örebro län

Västmanlands län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län
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Antal invånare per ombod
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Sveriges INFÖR OMBUDSVALET Bilaga 4
Kommuner 2018-04-09 'fikå'inief
och  Landsting ( )

Valnämnden

Inför ombudsvalet -— valsedelns utformning m.m.

Nedan följer förslag till hur en valsedel inför ombudsvalet kan utformas. ] bilaga 6-8
finner ni även tre exempel på valsedlar. Valsedlarna finns även på www.skl.se/k0n ress

som ifyllbara dokument som kan laddas ner.

Valsedlarna kan utformas på tre olika sätt

i) Partiet uppträder självständigt eller

2) Det sker samverkan mellan panier under en gemensam beteckning. Varje
samverkande parti har en egen valsedel men också med den gemensamma
beteckningen eller

3) Det sker samverkan mellan partier på en gemensam valsedel. Panibeteckningen
sätts ut för partiets kandidat/er.

Generellt för utformningen av valsedel

.

Valsedeln bör vara i A4—format, på vitt papper och med tryck endast på framsidan

En kandidat företräder sitt parti, inte en enskild medlem

Utöver personnamn ska bostadsorten anges. Alltså inte den kommun eller det
landsting/region där vederbörande kandidat är verksam. Övriga adressuppgifter
ska inte noteras på valsedeln. Däremot ska samtliga kandidater—s adress, telefon
och e-postadress förtecknas och lämnas till den regionala partiorganisationen.

Den aktuella valkretsen (länet) anges nederst på valsedeln

Eftersom personvalsförfarandet inte är tillåtet i samband med ombudsvalet, ska
det inte finnas några ”kryssrutor” på valsedeln

Antalet kandidater på valsedeln bör vara så många att det räcker till att även utse
ersättare. Genom att ställa det totala antalet ombudsplatser i valkretsen i relation
till partiets preliminära utfall i allmänna val (kommun  — och landstingsvalet) 9
september  2018, kan en överslagsmässig bedömning göras om behovet av antal
kandidater på en valsedel. Fyllnadsval av ombud kan inte förrättas under
mandatperioden.

F  ör nit enklast skapa valsedeln hänvisas till de Hyllningsbnm valsedlarna som finns på
www.Sirka/kongress.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50

Org nr: 222000—0315, info©skl.se. www.sklse



RÖSTSAMMANRÄKNINGSPROTOKOLL

Bilaga 5

Val av  ombud  till Sveriges  Kommuner  och  Landstings kongress

Protokoll

fört  vid  sammanräkning av  röster  avgivna  vid  ombudsval förrättat  av  fullmäktige-le-

damöter i

.................................................................................................

.................................................................................................

län  (valkrets)

Ombudsvalet  genomfördes den ...........................................................

...............................................................

---------------------------------------------------------------

....................................................................................................

Justeringsperson  vid  ombudsvalet

Summanräkningsprotokallet  skickas tillsammans  med  avgivna  röster

ioriginnl  som en  rekommenderad försändelse  till

Valnämnden

Sveriges  Kommuner  och  Landsting

118 82 Stockholm

Ange avsändare (kommunens/landstingets namn) utanpå  kuvertet.



Bilaga 6

VAL AV  OMBUD  TILL  SVERIGES KOMMUNER  OCH LANDSTINGS KONGRESS

2019-2023

Exempel  1  —partiet uppträder självständigt

Partinamnet

Anna Andersson, Alvesta

Bo Bengtsson, Braås

Carla Carlsson, Tingsryd

David Davidsson, Ljungby

O  s v

SD?—PN?

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare

' l  detta exempel uppträder partiet självständigt

'  Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format

. Valsedeln trycks endast på en sida

KRONOBERGS LÄN



Bilaga  7

VAL AV OMBUD  TILL  SVERIGES KOMMUNER OCH  LANDSTINGS KONGRESS

2019-2023

Exempel 2  — samverkan under gemensam  beteckning

[Gemensam beteckning?

Partinamnet;

1. Erik Eriksson, Västerås

2. Filippa Filipsson, Kungsör

3. Göran Göransson, Köping

4. Hans Hansson, Arboga

5.osv

OBS!  Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att utse även ersättare

» Idetta exempel sker samverkan mellan partier under gemensam

beteckning

' Varje samverkande parti har en egen valsedel där såväl den

gemensamma beteckningen som det egna partinamnet anges

. Valsedeln trycks på vitt papper i A4—format

. Valsedeln trycks endast på en sida

VÄSTMANLANDS LÄN
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VAL AV OMBUD  TILL  SVERIGES KOMMUNER OCH  LANDSTINGS  KONGRESS

2019—2023

Exempel 3  — samverkan med gemensam valsedel

Gemensam beteckning

Lisa Larsson (Nl), Luleå

Knut Kristersson (S), Kiruna

Maria Månsson(C), Jokkmokk

Nils Nilsson (V), Överkalix

O s v

WP!-”PH

OBS!  Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare

' ldetta exempel sker samverkan mellan partier med gemensam valsedel

' Partibeteckningen sätts ut för partiets kandidater

o  Vid förfall av ordinarie ombud kallas ersättare in iden ordning som följer av

valresultatet och ordningen på valsedeln

0  Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format

o  Valsedeln trycks endast på en sida

NORRBOTTENS LÄN



Sara Nässing

Från: Ombudsval <Ombudsval@skl.se>

Skickat: den 10 april 2018 13:44

Kopia: Särnä Karin

Ämne: Val av ombud till SKL:s kongresser 2019
Bifogade filer: Riktlinjer SKL ombudsval 2018.pdf; Skrivelse från SKL valnämnd till

medlemmarnapdf

Hej!

Sveriges Kommuner och Landstings valkongress äger rum 19 mars 2019 och ordinarie kongress 27-28 november

2019. Inför kongresserna ska varje kommun, landsting och region förrätta val av de 451 ombud som ska delta vid

kongresserna.

Bifogat finner ni två dokument, dels en skrivelse från valnämndens ordförande Gunilla Svantorp, dels Riktlinjer och

instruktioner inför ombudsvalet. Informationen kan ni även finna på www.skLse kon ress.

För att informationen från SKL:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar vi att en kontaktperson utses ] varje

kommun, landsting och region. Anmäl kontakt erson till SKL via den här länken senast den 31 ma" 2018.

Med vänlig hälsning

Karin Särnå
Handläggare

Avdelningen för administration

Sveriges Kommuner och Landsting

Hornsgatan 20

113 82 Stockholm

+46 8 452 7264

+46 761251980

www.skl.se
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