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Kommunstyrelsen 

Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att bredda bostadskön 
i Uppsalahems regi samt av Erik Pelling och Monica Östman (båda S) om 
att upprätta en bostadsförmedling i Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen om att bredda bostadskön i  Uppsalahems regi, samt 

att motionen om att upprätta en bostadsförmedling är besvarad med föredragningen i ärendet 

Ärendet 
Ilona Szatmari Waldau med flera (alla V) föreslår i motion, väckt den 27 februari 2012, att 
kommunfullmäktige ger direktiv till Uppsalahem att finna former för hur andra bostadsbolag 
kan lämna bostäder till deras bostadskö. Motionärerna vill genom detta underlätta för mindre 
företag och bostadssökande. Motionen återges i bilaga 1.  

Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 26 november 2012 (§ 252) varvid 
kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. 

Erik Pelling och Monica Östman (båda S) föreslår i motion, väckt den 28 januari 2013, att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur en fristående 
bostadsförmedling som på ett transparent och modernt sätt kan förmedla såväl allmännyttiga 
som privata lägenheter utifrån kötid kan tillskapas i Uppsala kommun. Motionen återges i 
bilaga 2.  
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Remissbehandling 
Motionen av Ilona Szatmari Waldau med flera är remitterad till Uppsalahem och Uppsala 
Kommuns Fastighets AB.  
 
Uppsalahem ställer sig negativt till förslaget. Varje hyresvärd har olika regler för uthyrning 
och unika förutsättningar. Därför går förslaget emot deras ambitioner om ett rättvist, tydligt 
och öppet kösystem. Uppsalahem har inte möjlighet att ta ut avgifter för förmedling och 
köavgifter och kan därför inte heller få ersättning för arbetet som ett utvidgat förmedlings-
system kräver. Uppsalahem ser positivt på en fristående förmedling utan eget bostadsinnehav. 
Bilaga 3. 
 
Uppsala Kommuns Fastighets AB ser ingen anledning till breddning för egen del. Bilaga 4. 
 
Motionen av Erik Pelling och Monica Östman remitterades inte av kommunstyrelsen då 
beredningen pågick med anledning av återremissen av den andra motionen. Den utsändes av 
socialdemokraterna i stadshuset varvid flera synpunkter inkom.  
 
Stena Fastigheter Uppsala AB ställer sig positiva till en bostadsförmedling i Uppsala och ser 
inget hinder att erbjuda sina lägenheter via denna. Hyresvärden förmedlar stora delar av sitt 
bestånd i Uppsala via Stockholms bostadsförmedling. I de orter som har förmedling används 
dessa för smidigare processer för företaget och de sökande, bilaga 5. 
 
Rikshem AB ställer sig positiva till förslaget. Hyresvärden framhåller vikten av 
kundperspektiv vid ett eventuellt införande av förmedling. De framhåller att flera hyresvärdar 
förmedlar via Stockholms bostadsförmedling, trots att det inte är tydligt för sökande till 
Uppsala. En gemensam sökplats är bra för företagen och de sökande. De framhåller också att 
den modell som Stockholms bostadsförmedling bygger på är att föredra, bilaga 6. 
 
Hyresgästföreningen ställer sig positiva till förslaget. De framhåller att en eventuell 
förmedling bör göras attraktiv för privata aktörer och att den ska generera rättssäkra, 
transparanta och snabba processer samt bidra till ökad överblickbarhet över 
bostadsmarknaden, bilaga 7.  
 
Uppsala studentkår ställer sig i stort positiva till förslaget. De lyfter fram tjänsten 
studentboet.se och hur den funktionen kommer att påverkas av ett införande av 
bostadsförmedling. Kåren vill ha en diskussion om hur dessa kan integreras, bilaga 8. 
 
Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder ställer sig i stort positiva till förslaget. 
Organisationen vill se ett ökat ansvarstagande på bostadsmarknaden. De betonar även att 
förmedlingen ska vara attraktiv för alla hyresvärdar och erbjuda kostnadsfri service till de 
bostadssökande, bilaga 9. 
 
Föredragning 
Bostadsmarknaden i Uppsala förändras. Intresset för Uppsalas bostads- och fastighetsmarknad 
ökar, vilket bland annat märks utifrån olika rankingar. Marknaden har blivit tillgänglig och 
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flera nya aktörer har valt att etablera sig i Uppsala och engagera sig i projekt. På 
hyresmarknaden har Uppsalahem varit den största och mest aktiva aktören. Den bilden håller 
på att förändras till en med fyra aktiva och expanderande hyresvärdar, som växer via 
fastighetsköp och nyproduktion. Antalet byggherrar har ökat från 7 till 20 stycken på två år. 
Effekterna av detta kommer att bli påtagliga inom en snar framtid.  
 
På bostadsmarknaden i Uppsala finns många små hyresvärdar och några få större.  Utöver de 
aktörer som verkar inom det ordinarie beståndet finns omkring 30 aktörer på 
studentbostadsmarknaden. Det har medfört att det finns en rad olika köer och system på 
bostadsmarknaden.  
 
Uppsalahems kö är den mest omfattande i Uppsala, med över 80 000 registrerade 
bostadssökande. Men den är inte att betrakta som en bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § 
jordabalken. Uppsalahems kö är en kostnadsfri service till sina kunder. Bolaget är förhindrat 
att ta ut förmedlingsavgifter vilket gör det ohållbart ekonomiskt att vidga kön för förmedling 
av andra aktörers bestånd. Uppsalahem framhåller i sitt remissvar att det motverkar deras 
affärside om tydlighet mot kund. Detta riskeras med en breddning då olika hyresvärdar har 
olika system och krav.  
 
En bostadsförmedling är en explicit verksamhet och förmedlar inte eget bestånd. Det är en 
servicefunktion för marknadens aktörer och bostadssökare. Bostadsförmedlingar kan bedrivas 
med olika former och med olika ägarförhållanden. Det är dock endast kommunalt 
organiserade förmedlingar som kan finansieras via köavgifter. Stockholms bostadsförmedling 
och Boplats syd i Malmö är exempel på detta. Bostadsförmedlingar är inte tvingande utan 
bygger på valfrihet. Stockholms bostadsförmedling bedriver även en anslagsfinansierad 
förtursverksamhet på uppdrag av Stockholms stad som också omfattar förmedling av försöks-
och träningslägenheter. 
 
I Uppsala förmedlar Stockholms bostadsförmedling sedan 2009 lägenheter åt flera olika stora 
fastighetsägare, bland annat Diligentia, Vasakronan, Rikshem och Stena och fler väntas 
ansluta sig. Stockholms Stads Bostadsförmedling AB är ett bolag inom koncernen 
Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms Stad. Uppdraget är att utveckla en väl 
fungerande regional marknadsplats för hyresrätter i hela Stockholmsregionen. Idag är 21 
kommuner anslutna till förmedlingen. Förmedlingen finansieras med köavgift på 225 sek per 
år samt förmedlingsavgift om 1000 sek per lägenhet. Flera av de som lämnat synpunkter lyfter 
problemet med att Uppsala inte syns på denna marknadsplats, vilket ett aktivt samarbete 
mellan Uppsala kommun och Stockholms bostadsförmedling skulle kunna möjliggöra.  
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Samlande funktioner för att underlätta matchningen på bostadsmarknaden behövs. Digitala 
marknadsplatser för olika aktörer och utbud av lägenheter är exempel på utveckling av service 
och tjänster mot bostadssökande och hyresvärdar. Olika sådana lösningar finns redan idag på 
webben. 
 
Många hyresvärdar i Uppsala förmedlar sina lägenheter via Stockholms bostadsförmedling 
och de aktörer som är på väg in på Uppsalas bostadsmarknad är i många fall redan anslutna 
till densamma. Uppsala kommun utvecklar löpande Uppsala.se till att vara en god 
informationspunkt för bostadssökande i Uppsala. Det är därför naturligt att på ett tydligt sätt 
länka till och beskriva de olika bostadsförmedlare som agerar på den lokala 
uppsalamarknaden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ulla Holmgren 
Stadsdirektör   Enhetschef 
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Handläggare Datum 
JL 2013-03-18 

Yttrande KSN-2013-0197 
Hyresgästföreningen i Uppsala ställer sig positiva till inrättande av en 
kommunal bostadsförmedling i kommunen. I vårt bostadspolitiska pro-
gram står följande att läsa: 

”Kommunen ska ha en bostadsförmedling som informerar om lediga 
lägenheter. För att förmedlingen ska fungera krävs att alla hyresvärdar 
lämnar uppgifter om lediga lägenheter. Med en förmedling ökar både 
rättvisan och valfriheten för den bostadssökande.  

Särskilt viktig är bostadsförmedlingen för de ungdomar som vill ta 
sig in på bostadsmarknaden. Bostadsförmedlingen ska vara kostnadsfri 
för den bostadssökande.” 

Vi tror att en bostadsförmedling där såväl Uppsalahem som de privata 
värdarna lämnar in lediga lägenheter har stor potential, inte minst när 
bostadsbristen är så påtaglig. En förmedling bör rikta in sig på att vara 
attraktiv även för privata värdar så att antalet lägenheter som förmedlas 
uppnår en bra nivå. 

En förmedling som är pålitlig och som förmedlar en tillräcklig andel av 
de lediga lägenheterna ger de sökande rättsäkerhet, en transparent och 
mer effektiv process samtidigt som värdarna slipper en tidskrävande 
intern förmedling. 

Statistik från bostadsförmedlingen kan också användas för att ge en bild 
av behovet av bostäder. 

Bilaga 7
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Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder 

Uppsala, 2013-03-18 

Ang. yttrande över ärende KSN-2013-0197 

HUS ser i stora drag positivt på förslaget. Från HUS perspektiv ser vi stora problem med 
att studenter som vill och kan studera på ett högt värderat Universitet inte kan få bostad, 
och därför omöjliggör att de kan bedriva studier under rimliga former. Det är viktigt att 
komma ihåg Universitetens betydelse för staden Uppsala. Det är staden som är byggd 
runt universitetet, inte universitetet runt staden. Som det framkommer i förslaget 
svärtas Uppsala universitet och SLU fina rykte direkt och Uppsala stad indirekt, av 
studenter och övriga medborgares vetskap om stadens bostadsbrist. Om Uppsala i 
framtiden ska erkännas som en bra och attraktiv stad att studera, arbeta och leva i 
måste bostadsbristen på såväl studentbostäder som vanliga hyresrätter arbetas bort. 

HUS ser även positivt på riktningen mot ett politisk ansvarstagande. För att få bukt med 
problemen med bostadsbristen krävs att politikerna erkänner den makt de har, att de 
aktivt arbeta mot en kommun där medborgarna inte ska behöva gå otrygga, rädda för att 
de inte ska kunna behålla sin utbildning, sitt jobb, sitt nätverk och sammanhang. 
Politikerna måste förvalta medborgarnas och stadens mående, då krävs det en mer aktiv 
bostadspolitik. 

En kommunal bostadsförmedling dit alla hyresvärdar lockas att anmäla sina lediga 
lägenheter för kostnadsfri och enkel förmedling till bostadssökande är ett enkelt sätt att 
öka tryggheten och transparensen på en bostadsmarknad som för många studenter är 
osäker och svårgenomtränglig. Kombinerat med en ökad produktionstakt ökar detta 
möjligheterna för stadens studenter att hitta en bra och trygg bostad. 

Med vänliga hälsningar 

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder 
Niklas Strömberg, 
vice ordförande 

HUS arbetar för alla studenters rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi företräder och hyresförhandlar för 
boende inom Studentstaden, Heimstaden, Majklockan & Ultuna. 

Telefon: 018-18 93 08 Telefax: 018-12 87 36 
Post: Box 1739, 751 47 Uppsala, Besök: Storgatan 32, 3 tr. 
Webb: www.studenthus.nu 
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