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Förslag från utredningen om utformning av
arvode för regionordförande
Förbundsordförande Marie Linder har beställt en belysning av arvoden
och villkor för Hyresgästföreningens regionordförande. Bakgrunden är
bland annat en motion till förbundsstämman 2016. I yttrandet uttalade
förbundsstyrelsen att en översyn av regionordförandes villkor både vad
gäller arvoden och andra förutsättningar behöver göras.
En arbetsgrupp tillsattes i oktober 2017 med uppdraget att ta fram en
gemensam arvodesrekommendation för regionordförande. Arbetsgruppen har bestått av Jens Nilsson (sammankallande), Eva Dazley, Per-Inge
Ahlbäck, Marianne Svensson samt Robert Rohammar.
I utredningens direktiv talas endast om rekommendationer. Önskemål
har framkommit från bland annat regionordförandegruppen om att förslaget ska vara bindande för regionerna. Detta kräver en stadgeändring.
Utredningen lägger därför fram ett förslag om ändring av stadgarna.
Direktiv för principerna för regionordförandes arvode skall utformas,
antingen som ett separat dokument eller inom det dokument som reglerar principerna för förbundsstyrelsens arvoden.
Det ska i det dokumentet framgå att förbundet tar ansvar för de kostnader som uppstår genom det av stämman beslutade arvodet, men att alla
andra eventuella ersättningar och arvoden till regionordförande belastar
regionen.
De kostnader som uppstår för att regionordförande uppbär sammanträdesarvode ska belasta regionernas ekonomi.
Att förslaget innebär att ordföranden arvoderas per sammanträde i likhet
med regionstyrelsens övriga ledamöter innebär inte att förbundet utfärdar rekommendationer för hur dessa arvoden ska utformas.
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Regionordförandes uppdrag och roll
Hyresgästföreningens regionordförande är nyckelpersoner i organisationen. Medlemmarna är deras uppdragsgivare.
Uppdragets innehåll utgår från de mål, strategier, regler och värderingar
som återfinns i stadgar, framtidsprogram och ledarplattform. Regionordförande behöver vara en duktig ledare. Förutom att leda regionstyrelsens
sammanträden ska ordföranden vara en förebild, inspirera och vara lyhörd. Ett av de viktigaste uppdragen är att vara lagledare så att alla i
styrelsen blir sedda. Hela styrelsen ska bidra och delta i kontakter med
föreningar och intressenter i omvärlden.
Regionordförande är den främsta representanten för regionen och därför
en nyckelperson i opinionsbildning och i externa kontakter. Prioriteringar mellan uppdragen måste kunna göras, även andra förtroendevalda och
tjänstemän ska bidra.
Regionordförande ska återkoppla i styrelsen regelbundet, och skapa
möjlighet till dialog, medskapande och samarbete. Regionordförandes
roll är strategisk. Ordförande är ytterst ansvarig för att regionen klarar
uppdrag och mål.
Avgörande för framgång är att regionordförande och regionchef har ett
gott samarbete. Kontrakt som reglerar samarbetet bör finnas i alla regioner. Det är viktigt att de har en samsyn om regionens uppdrag, förändringsbehov, strategi och tempo i förändringarna. Regelbundna avstämningar och utvärderingar är en nödvändighet.
Utgångspunkter för arbetsgruppens förslag har varit att regionordförandeuppdraget ska gå att kombinera med ett vanligt lönearbete. Att det är
ett centralt uppdrag i folkrörelsen. Att uppdraget bör vara likvärdigt
regionerna emellan. Att det är ett ideellt uppdrag, samt att egen avsättning till pensionsförsäkring eller motsvarande möjliggörs

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att regionordförande ska arvoderas med ett årligt belopp uppgående
till 1,5 gånger inkomstbasbeloppet. Förutom detta ska sammanträdesarvode i samma nivå som andra valda ledamöter i regionstyrelsen utgå.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst sker enligt nu gällande regler i
varje region.
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att en ny punkt tillkommer under § 5.3.3 Förbundsstämmans uppgifter:
”Beslut om arvoden till regionordföranden”
att de kostnader för regionordförande som fastställs i enlighet med principerna skall belasta förbundet, med undantag för sammanträdesarvodet
som belastar regionerna.
att regionernas eventuella beslut om ytterligare ersättning till regionordförande belastar den enskilda regionen

