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Styrelseprotokoll nr 4, 2021 

Uppsala Bostadsförmedling AB  

Org.nr: 556109-6628        2021-05-27 i Uppsala kl. 16.00-18.00 

Närvarande 

Styrelsen ordinarie 

Monica Östman, ordförande (S) 

Thord Hägg, vice ordförande (M) 

Daniel Simmons, ledamot (S),  

Kurt Troell, ledamot (M) 

Andreas Tyrberg, ledamot (C) 

Alva Brenner, ledamot (L) 

Alexandra Valdez, ledamot (V)  

 

Styrelsen suppleanter 

Karin Bennemo, suppleant (V) 

Mats Hägglund, suppleant (M)  

Tommy Peterson, suppleant (KD)  

Salvador Rincon Amat (MP) 

 

Ej närvarande 

Anders Åresten, suppleant (S) 

 

  

Ansvariga tjänstepersoner 

Mona Lindén, vd,  

Kerstin Jettman, sekreterare och controller 

Andreas Johansson, administrativ chef, 

Gabriella Grindbo, registrator, föredragande 

punkt 50 och 51 

Susanna Garcia, kundansvarig hyresvärdar, 

föredragande punkt 54 (delavsnitt) 

Alexandra Schjölin, chef kundservice & 

förmedling, föredragande punkt 49 och 54 

(delavsnitt) 

 

 

§ 45 Mötets öppnande  

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman. 

§ 46 Protokolljusterare och datum för protokolljustering 

Styrelsen beslutar 

att jämte ordförande utse Alva Brenner att justera dagens protokoll. 

att protokollet ska justeras måndag 31/5-2021, därefter ska protokollet läggas ut 

på kommunens webbplats.  
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§ 47 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar  

att godkänna dagordningen 

§ 48 Föregående protokoll 

 Styrelsen beslutar 

 att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna 

§ 49 Förfrågan om att få tillgodoräkna kötid från annan kö 

Styrelsen beslutar 

att avslå den bostadssökandes begäran om att få tillgodoräkna kötid från en annan 

kö.  

att styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att tillse att 

Bostadsförmedlingen gör vad som är möjligt inom ramen för kö- och 

förmedlingsreglerna för att underlätta för den aktuella bostadssökande att få en 

bostad. Bostadsförmedlingen ska inte agera mot kö- och förmedlingsreglerna och 

särbehandla en enskild individ. 

§ 50 Beskrivning av allmänna handlingar  

Styrelsen beslutar 

att godkänna Beskrivning av allmänna handlingar 2.0 

§ 51 Informationshanteringsplan 

Styrelsen beslutar 

att godkänna Informationshanteringsplan 2.0 och dess inledning 

§ 52 Föreslå resultatkrav samt taxor och avgifter 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa oförändrade avgifter 2022 

§ 53 T1 resultat och prognos 

Administrativ chef presenterar T1 resultat och prognos 

§ 54 Omvärldsanalys  
LG presenterar omvärldsanalysen och styrelsen diskuterar. 
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§ 55 Riskanalys  
Vd presenterar riskanalys och styrelsen diskuterar… 

§ 56 Månadsuppföljning verksamhetssiffror 
Vd presenterar månadsuppföljning verksamhetssiffror 

§ 57 Information från vd  

VD informerar om  

 Covid-19 

 Personal och arbetsmiljö 

 Aktuellt i verksamheten 

 Projektet – dela förmedlingstjänst 

 Nästa möte 

§ 58 Övriga frågor  
Inga övriga frågor 

§ 59 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

_____________________________  

Kerstin Jettman 

Uppsala 2021- 
 

Justeras av 
 

 

_____________________________   __________________________ 

Monica Östman   Alva Brenner 

Uppsala 2021-   Uppsala 2021- 
 


