
Fullmäktige är Hyresgästföreningen region Stockholms högsta beslutande organ. 

Det är på fullmäktiges möte som regionens största och viktigaste beslut fattas.  
Det är här vi bestämmer vart Hyresgästföreningen region Stockholm är på väg och vilka 
frågor som är viktigast att jobba med. Att vara fullmäktigeledamot är därför ett av de 
allra viktigaste uppdragen att bli vald till.  

Läs mer om uppdraget som fullmäktigeledamot och vad som förväntas av dig som blivit 
vald.  

Att vara fullmäktigeledamot är ett förtroendeuppdrag. Som ledamot är du vald av 
medlemmarna. Du har fått deras förtroende att föra deras talan. Fullmäktiges beslut 
är medlemmarnas vilja: 150 ledamöter för talan för över 120 000 medlemmar. Det är 
alltså ett mycket stort ansvar, och även om du är nominerad av din förening, och vald av 
årsmötet i din Hyresgästförening, så representerar du på fullmäktige alla medlemmar 
och hela organisationen. 

Uppdraget som ledamot innebär att du deltar i alla beslut som fullmäktige ska fatta. 
Det är allt från att godkänna hur fullmäktige ska arbeta (arbetsordningen), till att 
behandla motioner som kommit in, ta ställning till förslag från regionstyrelsen och välja 
ny regionstyrelse. 

Som ledamot förväntas du aktivt delta i fullmäktiges demokratiska process. 

Detta innebär att: 

• du har läst fullmäktiges handlingar innan mötet börjar och satt dig in i de 
frågor som ska behandlas (det finns ingen tid under mötet för att läsa på)

• du har möjlighet att göra inlägg i plenum (inför hela fullmäktige).
Förbered väl i så fall vad du tänkt säga så att du är tydlig.

• du kan, men måste inte, lägga egna förslag genom yrkanden (begäran om 
något). Det kan till exempel vara att yrka bifall på en motion där regionstyrelsen 
yrkat avslag, eller tvärtom.
Alla yrkanden ska vara skriftliga för att de ska behandlas.

• du är uppmärksam på presidiet, som leder fullmäktiges arbete. 

• du deltar i fullmäktiges omröstningar och personval.

• du har medlemmarnas mandat att rösta så som du finner bäst, inte så som 
någon annan säger åt dig att rösta. Yrkanden och inläggen i plenum är till
för att alla frågor ska gås igenom, alla perspektiv ska lyftas och du tryggt ska 
kunna ta ställning för de förslag som du anser bäst för Hyresgästföreningen och 
medlemmarna.

Grattis till förtroendet och lycka till! 

Uppdrag:  
Fullmäktigeledamot 




