Stadgar
Motion 164, Organisationsplan
I detta häfte hittar du den motion som behandlas under Organisationsplan i blocket
Stadgar.
Inom parentes anges det löpnummer motionen fick när den lämnades in.
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Motion 164 (# 42)
Motionen kommer ifrån: Hyresgästföreningen Gotland
Ansökan om byte till Region Stockholm
Bakgrund:
Fastighetsägarna Stockholm, Sveriges Allmännytta (SABO) och Hyresnämnden har alla
en geografisk indelning där Gotland ingår.
I ett allt hårdare klimat för hyresrätten och hyresgästerna är det ur ett medlems och
hyresgästperspektiv klokt att vi har en geografisk tillhörighet som koordinerar med våra
förhandlingspartner och motparter.
Kommunikationerna till och från fastlandet och region Sydost är ytterligare ett skäl.
Vid en del möten i Alvesta kan vi idag flyga men då det inte går något direktflyg sker
resan alltid över Bromma (Region Stockholm). En resa som inte är möjlig alla dagar i
veckan. När träffar/möten anordnas på andra orter i region Sydost krävs att vi reser via
Oskarshamn. Detta gör att förtroendevalda behöver resa dagen innan och väldigt ofta
kommer hem väldigt sent eller dagen efter. Något som påverkar de som väljer att
engagera sig.
Vi har vägt in Hyresgästföreningens hållbarhetstänk dvs kortare resvägar med
miljövänliga kommunikationer. Så ser man det utifrån perspektivet ekonomi, tid och
miljö, så är det bästa alternativet för oss att tillhöra Stockholm.
Frågan var uppe på årsmötet för Hyresgästföreningen Gotland 2019 där det efter
omröstning stod klart att medlemmarna på Gotland vill byta Region.
Lösning:
Vid en omorganisation där Gotland skulle tillhöra region Stockholm får förtroendevalda
och engagerade medlemmar kortare, snabbare samt fler möjligheter att resa till de möten
och träffar regionen bjuder in till.
Ett skäl som är viktigt för alla engagerade förtroendevalda och medlemmar.
Vid en omorganisation skulle även arbetet för förhandlaren underlättas då de
organisationerna/motparter vi har förhandlingar med utgår från Stockholm.
Vi föreslår förbundsstämman besluta
att

flytta Hyresgästföreningen Gotland från region Sydost till region Stockholm.

Yttrande
Regionstyrelsen Sydost motsätter sig inte ett utträde men vi har en del frågor och
kommentarer.
Hur väl förankrat är detta hos medlemmarna på Gotland?
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Ansökan om utträde ur region Sydost inkom med undertecknande av Stefan Uddebrant
den 19 februari 2019, alltså innan hyresgästföreningen Gotland haft sitt årsmöte.
På årsmötet 5 mars 2019 (röstlängd 38 medlemmar) under § 17 lade styrelsen fram detta
som förslag.
I protokollet står: En debatt följde med argument för och emot. Stefan Uddebrant
framhöll att styrelsen varit enig. Flera medlemmar kände sig oinformerade. Ett förslag
lades om att skjuta fram beslutet. Vid omröstning huruvida frågan skulle avgöras på
årsmötet eller senare visade sig det första förslaget ha klar majoritet.
Den främsta anledningen till att man valde att gå över till region Sydost var att man inte
kände sig bekväm med att tillhöra Stockholm. Man ansåg då att Gotland blev bortglömt
och att man främst talade om ”storstadsproblem”. Vad är det som visar att det blir
annorlunda nu?
En följd av övergången från Stockholm visar på att medlemsantalet har ökat med drygt 40
% under tiden man tillhört region Sydost.
Region Sydost verkar i 6 län och vi har representanter i samtliga hyresnämnder i landet.
Regionstyrelsen region Sydost
2020-03-12

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 164
Motionären anser att hyresgästföreningen Gotland geografiskt borde tillhöra region
Stockholm snarare än region Sydost. Det är en ganska vanlig lösning i organisationer som
Hyresgästföreningen har ett omfattande samarbete med. Motionären pekar på några
fördelar som det skulle innebära för dess medlemmar, bland annat skulle det ge kortare
resvägar med miljövänligare kommunikationer och dessutom inte lika tidskrävande som
idag.
Förbundsstyrelsen delar hyresgästföreningen Gotlands uppfattning om de miljö- och
tidsmässiga vinsterna som ett regionbyte skulle innebära för dess medlemmar. Vill
medlemmarna i föreningen byta region så kommer förbundsstyrelsen inte motsätta sig
det.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen
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