Till fullmäktiges möte den
23 april 2022

Förslag till beslut om att inte genomföra
höstfullmäktige 2022
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att

höstens fullmäktige 2022 inte genomförs.

Bakgrund
Traditionellt har region Stockholm genomfört två fullmäktige per år.
Ett årsmöte, innan april månads utgång, vilket är stadgebundet*.
Region Stockholm har även haft fullmäktige på hösten för att fastställa verksamhetsplan och budget. År 2021 fastställdes en två-årig
verksamhetsplan och budget vilket innebär att fullmäktige 2022 inte
har något uppdrag till höstens möte**.
De senaste åren har motioner kunnat skickats in även till höstens
fullmäktige. För att tillvarata förslag från medlemmarna året om har
regionstyrelsen öppnat en digital förslagslåda. Till den går det att
löpande skicka in förslag på förändringar och förbättringar. Alla förslag behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott.
Region Stockholm har även under de senaste åren valt stämmoombud på höstfullmäktige året innan stämman. Regionstyrelsens förslag, med stöd av förbundsstyrelsen, är att dessa i stället väljs på
årsmötet i april samma år. Det innebär större chans till att de ombud
som väljs kan medverka vid stämman, då det ligger närmare i tiden.
Det har även gått att skicka in stämmomotioner till höstfullmäktige i
syfte att fullmäktige ska anta den som sin egen. Det är inte stadgebundet och det är inget som övriga regioner erbjuder. I stället kommer alla motioner att behandlas enligt stadgarna***.
Regionstyrelsen föreslår med hänvisning till ovan samt av respekt för
ledamöters tid och regionens ansträngda ekonomiska läge att höstens
fullmäktige inte genomförs.
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*6.2.1 Fullmäktiges sammanträde
Fullmäktige sammanträder minst en gång per år, tillika årsmötet. Årsmötet ska
hållas före april månads utgång. Regionens styrelse kallar fullmäktiges ledamöter
senast 14 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och
plats samt förekommande ärenden. Utöver årsmötet kan ytterligare sammanträden
hållas. Formerna för detta avgörs av regionens årsmöte.

**6.2.2 Fullmäktiges uppgifter
Dagordningen till fullmäktige utgörs uteslutande av följande punkter som behandlas i nedanstående ordning:
◼ Öppnande
◼ Fastställande av röstlängd
◼ Beslut om kallelsen har skett korrekt
◼ Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
◼ Regionstyrelsens berättelse för föregående år
◼ Revisorernas berättelse
◼ Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
◼ Beslut om arvoden
◼ Beslut om antal ledamöter och ersättare i regionstyrelsen
◼ Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i regionstyrelsen
◼ Val av revisorer och ersättare för dessa
◼ Val av ombud och ersättare till förbundsstämman
◼ Val av valberedning
◼ Fastställande av rutiner för regionens förhandlingsarbete
◼ Fastställande av verksamhetsplan och budget
◼ Motioner samt förslag från regionstyrelsen
◼ Avslutning

***5.3.8 Ärenden vid förbundsstämman
Region, hyresgästförening, lokal hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till förbundsstämman. Motion från enskild medlem, eller lokal hyresgästförening,
ska inlämnas till föreningsstyrelsen fyra månader innan stämmans öppnande. Föreningsstyrelsen ska avge yttrande över sådan motion.
Motioner och yttranden ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader
före stämmans öppnande.
Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor före förbundsstämmans öppnande publicera motioner, utlåtanden och förslag.

