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Kommunfullmäktige 

Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala 
bostadsförmedling AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB enligt 
bilaga 1. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB har vid sammanträde den 19 oktober 2017 
föreslagit kommunfullmäktige att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för 
bostadsförmedlingen. Protokollet finns i bilaga 2.  

Uppsala Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att tillstyrka förslaget, 
bilaga 3. 
 
Föredragning 
I juni 2015 beslutade fullmäktige att inrätta en bostadsförmedling i Uppsala kommun. I 
samband med inrättandet antogs kö- och förmedlingsregler för bostadsförmedlingen. Uppsala 
bostadsförmedling AB startade förmedlingsverksamheten året därpå.  
 
Styrelsen har sedan inrättandet behövt anpassa kö- och förmedlingsreglerna till förutsättningar 
som inte var kända när reglerna antogs. Revideringarna behöver godkännas av fullmäktige. 
Ändringarna avser förmedlingsavgift för korttidsavtal, möjligheten att ärva kötid, ångerrätt 
och återbetalning av köavgift samt intresseanmälningar för nyproducerade bostäder. 

En sammanställning över revideringarna återfinns i bilaga 1, förslaget till nya kö- och 
förmedlingsregler. Utöver de rena regelförändringarna har dokumentet genomgått 
redaktionella förändringar i syfte att modernisera det och ändra tonfallet.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
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§ 5 
 
Revidering av kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB 
USAB-2017/58 
 
Beslut 
Uppsala stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB enligt 
ärendets bilaga 1. 
  
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB har vid sammanträde den 19 oktober 2017 föreslagit 
kommunfullmäktige att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för bostadsförmedlingen. 
Styrelsen har sedan inrättandet behövt anpassa kö- och förmedlingsreglerna till förutsättningar 
som inte var kända när reglerna antogs. Revideringarna behöver godkännas av fullmäktige.  
Ändringarna avser förmedlingsavgift för korttidsavtal, möjligheten att ärva kötid, ångerrätt 
och återbetalning av köavgift samt intresseanmälningar för nyproducerade bostäder. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 december 2017. 
Uppsala bostadsförmedling AB:s protokoll den 19 oktober 2017. 
 
 

 


	Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB
	5 Reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB.pdf
	Reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB


