Förtroendevalda
Motionerna 91–96, Utbildningar för förtroendevalda
I detta häfte hittar du alla motioner som behandlas under Utbildningar för
förtroendevalda i blocket Förtroendevalda.
Motionerna är numrerade i den ordning de föreslås behandlas. Inom parentes anges
det löpnummer motionen fick när den lämnades in.
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Motion 91 (# 93)
Motionen kommer ifrån: Ingmarie Matsson
Översyn av Utbildningar
Vi behöver en genomlysning över våra utbildningar då vi står inför generationsväxlingar
inom Hyresgästföreningen. Det gör att utbildning och samsyn i vår verksamhet nu blir
viktigare och viktigare. Ett stort problem är att många förtroendevalda och anställda med
lång och gedigen erfarenhet slutar utan att Hyresgästföreningen har en plan för hur deras
kunskap ska föras vidare. Detta gör att vi behöver ha en gedigen och bra utformad
utbildning nationellt för att få medlemmar att engagera sig, förtroendevalda att stanna och
bli fler.
Vi kommer då att ha något att locka med vid rekrytering av nya medlemmar och
förtroendevalda.
Många fackförbund har en trappstegsmodell som vi inom Hyresgästföreningen borde ta
efter. Fördelen med trappstegsmodellen är att du får en stegvis utbildning som gör
medlemmar och förtroende valda blir mer förberedda för större och tyngre
förtroendeuppdrag.
All utbildning som gäller nationellt såsom lagstiftning, stadgar, styrdokument,
föreningskunskap med mera borde tas fram och utformas av förbundet och regionerna
komplettera med det som eventuellt behövs lokalt. Det gör att vi kommer vara en mer
enade och kunniga i hyresgästföreningen vilket gör oss till en bättre samhällsaktör. Flyttar
du så ska man kunna ta ett förtroendeuppdrag i annan region utan att behöva gå nya
kurser.
Vi behöver även se över utbildarnas utbildning och kompetens så att det blir ”lika för
alla” samt hur kursupplägget eventuellt bör vara. Vi behöver lägga mer vikt vid att
använda samtal och erfarenhetsutbyte i kurserna. Det gör att det blir lättare att skapa
nätverk.
En bra sak vore att man bör ha gått vissa kurser för att inneha vissa förtroendeuppdrag.
Jag föreslår förbundsstämman besluta
att
att

förbundet har huvudansvaret för innehållet och nivåer på våra utbildningar och att
regionerna kompletterar med lokalt perspektiv.
förbundet tar fram en nationell utbildningsplan och kursinnehåll.

Yttrande
Bromma-Ekerö styrelse anser att motionen får gå in som motionärens egen.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 91
Motionären föreslår att förbundet har huvudansvaret för innehållet och nivåer på våra
utbildningar och att regionerna kompletterar med lokalt perspektiv och att förbundet tar
fram en nationell utbildningsplan och kursinnehåll.
Förbundsstyrelsen håller med motionsskrivaren om att vi behöver samsyn och enhetlighet
i utbildningen av förtroendevalda. Därför är flera satsningar redan i rörelse för att nå dit.
Förbundsstyrelsen har utsett ett bildningsutskott som ansvarar speciellt för
utbildningsfrågor. Hyresgästföreningen har antagit en gemensam nationell bildningsidé
och utbildningsplattformen Lärkan finns nu tillgänglig för alla medlemmar. Lärkan gör
utbildningarna mer tillgängliga och samordnar all utbildningsadministration för
regionerna. Detta gör att hela organisationen kommer arbeta mer enhetligt än den gjort
tidigare.
Förbundskontoret har anställt en utbildningsstrateg och en utbildningssamordnare som
ska ta fram gemensamma riktlinjer och struktur för utbildningar, samordna innehåll och
kvalitetssäkra utbildningsverksamheten. Det ska också tas fram fler nya nationella
utbildningar vilket görs i nära samarbete med regionernas utbildningsledare.
Förbundsstyrelsen är helt enig om att vi behöver en mer samordnad
utbildningsverksamhet i organisationen. Däremot så kan inte förbundet gå in och styra för
mycket då det är viktigt att regionerna själva får utforma och planera sin egen
utbildningsverksamhet.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 92 (# 45)
Motionen kommer ifrån: Jan Eric Reino Kedegård
Utbildning för ledamöter
Hyresgästförening har ett stort utbud av olika kurser för att utbilda de ledamöter som blir
valda till olika befattningar inom de lokala hyresgästföreningarna. Här är många anställda
involverade i arbetet med att försöka få medlemmar att frivilligt söka sig till utbildningar.
Några av kurserna är mycket viktiga för de lokala hyresgästföreningarnas överlevnad. För
att tydligare få ordförande, sekreterare och kassörer till avsedda kurser bör det vara en
personlig kallelse till dem.
Jag föreslår:
När de olika LH föreningarna rapporterar in vilka ledamöter som ingår i respektive
styrelse, skall det skickas ut en personlig kallelse till de ledamöter som valts till
Ordförande, kassör och sekreterare.
Motionsinlämnare
Jan Eric Reino Kedegård
Hyresgästföreningen Brunnsbo 12–271
Motionen antagen av LH 12–271 Balladen
Vidarebefordras till Hisingsstyrelsen.
Jag föreslår förbundsstämman besluta
att
att

motionen införs som information i Allmänna Bestämmelser.
regionerna ska kalla samtliga ordföranden, sekreterare och kassörer i lokala
hyresgästföreningar inom regionen, till kurs för respektive uppdrag.

Yttrande
Hyresgästföreningen Hisingen tillstyrker motionen.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 92
Motionären föreslår att motionen införs som information i Allmänna Bestämmelser och
att regionerna ska kalla samtliga ordförande, sekreterare och kassörer i lokala
hyresgästföreningar inom regionen, till kurs för respektive uppdrag.
Utbildningsverksamheten inom Hyresgästföreningen är ett område som utvecklas, satsas
på och i högre grad än tidigare samordnas på nationell nivå. Det blir fler nationellt
samordnade utbildningar, det finns en gemensam utbildningsstruktur och en digital
lärplattform, Lärkan, som underlättar, säkerställer kvalitet och tillgängliggör fler
utbildningar för regionerna.
2018 gjordes en studieutredning som kartlade organisationens utbildningsverksamhet. En
fråga som togs upp i den var huruvida vi kan ställa krav på förtroendevalda att gå
utbildningar kopplade till sitt uppdrag. Utredningen resulterade i beslut om en gemensam
utbildningsstruktur, en bildningsidé och i samband med detta så utsågs ett
bildningsutskott av förbundsstyrelsen. Däremot beslutades inte att på nationell nivå ställa
krav på förtroendevalda att gå utbildningar.
Detta utesluter inte att regionerna själva beslutar om krav på sina utbildningar eller att vi
inte ska arbeta mer med att uppmuntra och locka fler personer så att de får den kompetens
de behöver för att utföra sitt uppdrag. En stor del av detta arbete kommer underlättas med
Lärkan. Med Lärkan blir det lättare att rikta utskick och kallelser direkt till en viss grupp.
Vi kommer också kunna erbjuda utbildning i fler former för att nå fler målgrupper. Till
exempel kan den person som absolut inte kan komma på en fysisk utbildning för att den
erbjuds vid fel tid på dygnet, erbjudas att gå vissa utbildningar digitalt, vid en tidpunkt
som passar.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att
att

avslå att-sats 1
anse att-sats 2 besvarad
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Motion 93 (# 48)
Motionen kommer ifrån: Föreningsstyrelsen Hyresgästföreningen Skaraborg
Nationellt bildningsnätverk för Hyresgästföreningen
Bakgrund
Idag har Hyresgästföreningen en nationell arbetsgrupp som behandlar bildning i
organisationen. Det finns även bildningsansvariga av olika slag i regioner, föreningar och
lokala hyresgästföreningar. Vissa delar i organisationen kan i dag också sakna
bildningsansvariga.
För att utveckla Hyresgästföreningen som organisation anser vi att bildning är ett viktigt
verktyg för att stärka både våra förtroendevalda och anställda i Hyresgästföreningens
kärnfrågor.
För att enklare ta del av och också dela med sig av de önskemål, erfarenheter och den
kunskap som finns i Hyresgästföreningen bör man därför starta ett nationellt
bildningsnätverk. Bildningsnätverket bör bestå av representanter från samtliga delar i
Hyresgästföreningen. Dessa delar är förbundet, regionerna och föreningarna. Även de
lokala hyresgästföreningarna bör ges möjlighet att ta del av och vara med i detta nätverk.

Syfte
Det nationella bildningsnätverket skall ha som syfte förenkla att samla in och uttrycka
önskemål av bildning. Bildningsnätverket skall kunna ge förbundet, regionerna och
föreningarna information om sådant som efterfrågas och behövs i bildningsväg.
Därför skall bildningsnätverket även kunna jobba region- och föreningsvis, i mer lokala
bildningsfrågor.
Vi föreslår förbundsstämman besluta
att
att
att
att
att
att

förbundsstyrelsen ges i uppdrag att starta upp ett nationellt bildningsnätverk
hela bildningsnätverket skall bestå av representanter från förbundsstyrelse,
regionstyrelser, föreningsstyrelser och LH-styrelser
regionerna ges i uppdrag att utse en bildningsansvarig för varje region
föreningarna ges ett uppdrag att utse en bildningsansvarig för varje förening
föreningarna ges i uppdrag att fånga intresserade bildningsansvariga från LHstyrelser till bildningsnätverket
föreningarna ges i uppdrag att fånga intresserade husombud till bildningsnätverket
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 93
Motionären föreslår i attsats 1–2 att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att starta upp ett
nationellt bildningsnätverk och att hela bildningsnätverket ska bestå av representanter
från förbundsstyrelse, regionstyrelser, föreningsstyrelser och LH-styrelser. Motionären
föreslår i attsats 3–4 att regionerna ges i uppdrag att utse en bildningsansvarig för varje
region och att föreningarna ges ett uppdrag att utse en bildningsansvarig för varje
förening. Motionären föreslår i attsats 5–6 att föreningarna ges i uppdrag att fånga
intresserade bildningsansvariga från LH-styrelser till bildningsnätverket och att
föreningarna ges i uppdrag att fånga intresserade husombud till bildningsnätverket.
Bildningsfrågorna är en viktig pusselbit för att föreningen ska nå målet om 22 000
förtroendevalda till år 2027. Förbundsstyrelsen anser därför att det vore bra om det fanns
förtroendevalda som var ansvariga för bildning på såväl region- som föreningsnivå.
Sådana nätverk skulle kunna verka inom sin respektive region och inom samtliga
områden och kunna snappa upp och framföra önskemål, erfarenheter, material med mera
som finns på de nivåerna till bildningsutskottet som förbundsstyrelsen utsett. Detta
utskott har i uppdrag att ansvara för Hyresgästföreningens nationella utbildningsinsatser
gentemot förtroendevalda. Förbundsstyrelsen tycker att det är bra att det väljs
bildningsansvariga på samtliga nivåer men tycker inte att det ska vara ett tvång.
Förbundsstyrelsen anser att det ska vara regionernas val att själva avgöra om de känner
att de har tid och resurser att utse bildningsansvariga och inte något nationellt tvingande.
De regionala bildningsnätverken kan se väldigt olika ut, beroende på hur många
medlemmar och förtroendevalda respektive region har, hur mycket personella resurser det
finns etc. Det finns dessutom vissa regioner som har regionala motsvarigheter till ett
utskott och det finns även regioner som samlar sina utbildningsansvariga på föreningsnivå
i ett nätverk.
Det finns redan i dagsläget ett nationellt bildningsnätverk. Det består av anställda med
utbildningsansvar från samtliga regioner och även representanter från förbundskontoret.
Ofta deltar även förtroendevalda representanter från bildningsutskottet som har i uppdrag
att ansvara för Hyresgästföreningens nationella utbildningsinsatser gentemot
förtroendevalda. Den gruppen gör just det som motionären efterfrågar, delar med sig av
de önskemål gällande utbildningar som framförts av förtroendevalda, erfarenheter,
material och den kunskap som finns i Hyresgästföreningen så att man hittar synergier och
slipper uppfinna hjulet på egen hand. På så sätt så sparas dels tid men också
medlemspengar.
Skulle det befintliga nationella bildningsnätverket utökas, eller ett nytt nationellt nätverk
skapas, så att det även inkluderar förtroendevalda representanter från regionstyrelser,
föreningsstyrelser och LH-styrelser, som motionären önskar, skulle det bli ett väldigt stort
och tungrott maskineri som dessutom skulle innebära stora kostnader.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att
att
att
att
att
att

anse att-sats 1 besvarad
anse att-sats 2 besvarad
anse att-sats 3 besvarad
avslå att-sats 4
avslå att-sats 5
anse att-sats 6 besvarad
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Motion 94 (# 60)
Motionen kommer ifrån: Pia Malmros
Utbildningar med "certifikat"
Bakgrund:
Vi vill locka fler yngre att engagera sig och få mer kunskaper kring vikten av hyresrätt
och hur man påverkar bostadspolitiken.
Lösning:
Jag vill därför att hyresgästföreningen arbetar för att ta fram utbildningar som ger någon
form av certifikat, till exempel: bostadspolitik grundutbildning. Jag tror detta kan locka
bland annat unga om de kan ha med det i sitt CV att de genomgått en utbildning.
Jag föreslår förbundsstämman besluta
att

Hyresgästföreningen arbetar för att ta fram utbildningar som ger ett certifikat för att
locka fler medlemmar till föreningen.

Yttrande
Hyresgästföreningen Gotland beslutade att ställa sig bakom motionen.
Visby 2020-02-12
Regionstyrelsen Sydost tillstyrker motionen och anser att varje region arbetar för frågan
vid regionala utbildningar.
2020-03-09
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 94
Motionären föreslår att Hyresgästföreningen arbetar för att ta fram utbildningar som ger
ett certifikat för att locka fler medlemmar till föreningen.
Förbundsstyrelsen tycker liksom motionären att det är otroligt viktigt att
Hyresgästföreningen lockar fler medlemmar, bland annat yngre, att engagera sig i
organisationen. Mål inför framtiden som redan antagits är att föreningen ska uppnå minst
51 procents organisationsgrad bland hyresgäster och få minst 22 000 förtroendevalda och
aktiva medlemmar fram till år 2027.
Det ligger i linje med dessa mål att utbilda både nya och befintliga medlemmar så att de
får mer kunskaper bland annat kring vikten av hyresrätt och hur man påverkar
bostadspolitiken. Många fler utbildningar är också på gång, både nationellt och på
regionnivå. Genom att utbilda och hjälpa våra medlemmar att växa så växer även vi som
organisation och folkrörelse. Vår digitala lärplattform Lärkan möjliggör redan för alla att
ta del av utbildningar när det passar en själv och därifrån det passar en bäst. Där kommer
det vara möjligt att själv skriva ut ett certifikat eller intyg för genomförd utbildning som
kan användas i CV eller hur medlemmen så önskar. Vissa regioner ger redan ut intyg eller
certifikat på genomförda utbildningar.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att

anse motionen besvarad
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Motion 95 (# 89)
Motionen kommer ifrån: Michel Rowinski
Få ut kurskalendariet i god tid!
De senaste åren har det i vissa regioner varit problem att ha kurskalendariet ut i början av
året eller ännu tidigare. Ibland har det funnits förklaringar till detta men då vår
verksamhet bygger på mycket ideell kraft så är det på sin plats att tydliggöra hur och när
man ska få ut information om kurser.
Och hur man ska hantera om detta inte följs.
Jag anser att man bör minst två månader för kursstart ha fått ut kurskalendariet. Jag anser
vidare att man även bör ha med en obligatorisk fråga i kurskalendariet och efter varje
avslutad kurs om hur tiderna kurserna hållits på passar eller inte passar deltagare eller
potentiella deltagare. Så man utifrån denna information kommande år kan bestämma om
man ska behålla eller ändra tiderna när kurser erbjuds eller kanske bara ha andra tider på
efterfrågan på vissa kurser.
Vidare bör denna information läggas upp på hemsida samt i app när sådan finns för alla
medlemmar.
Jag föreslår förbundsstämman besluta
att
att

information om kurser i en region kommer ut i början av ett kalenderår men annars
senast 2 månader innan start av den första kursen.
man alltid har med en fråga kurser hålls på datum/tider som är anpassade efter
medlemmarnas möjligheter att deltaga. Denna fråga ska förekomma såväl i
samband med avslut av en kurs som i information som ges om vilka kurser man
kan gå på.

Yttrande
Motionsutlåtanden Uppsala-Knivsta. Vi använder oss av systemet att motionsattsatser
som föreningsstyrelsen ställer sig bakom tas som egen och de vi inte stödjer blir enskilda.
89: Frågan bör närmast hanteras av regionens kompetensutvecklingsråd och kan
lämpligen skickas dit. Eftersom regionerna vad jag vet sköter utbildningen kan inte
stämman säga något. Däremot tar förbundsstyrelsen i mars beslut om bildningsidé, det
kan ha viss bäring på frågan. Motionen går som enskild.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 95
Motionären föreslår att information om kurser i en region kommer ut i början av ett
kalenderår men annars senast 2 månader innan start av den första kursen och att man
alltid har med en fråga om kurser hålls på datum/tider som är anpassade efter
medlemmarnas möjligheter att deltaga. Denna fråga ska förekomma såväl i samband med
avslut av en kurs som i information som ges om vilka kurser man kan gå på.
Kurskalendariet och information om utbildningarna ska självklart skickas ut i god tid
innan, men att bestämma att samtliga regioner måste skicka ut det vid vissa datum anser
inte förbundsstyrelsen är görbart. Regionerna har nämligen olika mycket resurser avsatta
för utbildningsdelen och helt olika förutsättningar. Vissa kurser kanske äger rum vid
specifika datum i regionerna för att passa in med det nationella kalendariet för
utbildningar. Att kräva att regionerna i början av ett kalenderår eller senast två månader
innan start av den första kursen i kurskalendariet går ut med information och kallelser
riskerar att leda till mindre utbud, då färre regioner kan leva upp till det kravet.
Förbundsstyrelsen anser att det är klokt att diskutera ifall kurser hålls på datum och tider
som är anpassade efter medlemmarnas möjligheter att delta. Ett led i detta arbete är också
att allt fler utbildningar äger rum såväl fysiskt som digitalt i Hyresgästföreningens
digitala lärplattform Lärkan, vilket möjliggör för deltagarna att delta då det passar dem
bäst. Utvärderingarna, som sker i samband med respektive utbildning eller kurs, är också
ett tillfälle då samtliga deltagare kan framföra både ris och ros. Att ställa krav på mer än
så, kopplat till kurser och utbildningar, anser inte förbundsstyrelsen är nödvändigt.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att

avslå motionen
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Motion 96 (# 1143)
Motionen kommer ifrån: Tomas Lundberg
Förbättra HGF:s utbildning och information genom korta videofilmer
Utred möjligheten att förbättra utbildning och information till förtroendevalda och
medlemmar genom korta videofilmer som läggs upp på hemsidan med inloggning samt
ett antal även tillgängliga på YouTube för alla. En rad videos (10 - 40 min) kan vara en
första information och utbildning i frågor som sen kompletteras med befintliga kurser för
medlemmar och förtroendevalda. Det är då också lättare att komma med frågor om man
är lite insatt. Genom att göra videos kan budskapet samordnas och göras mer pedagogiskt
tillgängligt på ett bättre sätt.
Bristande info och utbildning inom HGF är ett stort problem som leder till en negativ bild
och missförstånd. Som LH-ordförande i nybildad förening (2 år sedan) fann jag det svårt
att söka information för att komma igång med arbetet. Både grundläggande info om
styrelsearbete men även om renoveringar, kvalitetshöjande åtgärder etc.
Nu finns referensexempel att ta del av på YouTube genom HSB:s videos som bland annat
informerar om styrelsearbete i en bostadsrättsförening samt rollen som ordförande.
MVH/ Tomas Lundberg - arkitekt och ordf LH Lilla Risåsgatan, Gbg
Jag föreslår förbundsstämman besluta
att

utreda möjligheten att förbättra utbildning och information till förtroendevalda och
medlemmar genom korta videofilmer.

Yttrande
Yttrande från Hyresgästföreningen Centrum:
Vi stödjer motionen i sin helhet och ställer oss bakom motionen samt yrkar på bifall.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 96
Motionären föreslår att möjligheten att förbättra utbildning och information till
förtroendevalda och medlemmar genom korta videofilmer.
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att utbildningsfilmer kan vara ett effektivt
sätt att nå många och fungera som introduktion inom många områden. Därför arbetar
förbundskontorets utbildningsansvariga och kommunikationsansvariga kontinuerligt med
att ta fram filmer inom ett antal områden. Exempel på filmer som nyligen producerats är
Hyresgästföreningens historia, Rättigheter och skyldigheter osv.
Det har även gjorts stora satsningar på digitala utbildningar för självstudier som finns
tillgängliga för medlemmar och förtroendevalda i vår utbildningsplattform Lärkan. Där
finns utbildningar som ”Välkommen till Hyresgästföreningen”, en
introduktionsutbildning, Styrelsearbete, Medlemsvärvning, Ordförande, Valberedning,
Inkludering, Bostadspolitisk introduktion med flera. De utbildningarna varvar material,
interaktiva övningar och filmer.
Utbudet av sådana utbildningar fylls på hela tiden på vår lärplattform Lärkan.
Utbildningar som dessa är lättare att uppdatera än en enstaka inspelad film och i Lärkan
sparas dessutom statistik om vem som gått vilka utbildningar, vilket kan vara värdefullt
för vår utveckling som en inkluderande bildningsaktör. Det finns också möjlighet att
skriva ut diplom för genomförda utbildningar i Lärkan.
Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att

anse motionen besvarad
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