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Kommunfullmäktige

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 ärendets bilaga 1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

Remissbehandling
Motionen är remitterad till Uppsalahem och
Uppsala Kommuns Fastighets AB.

att avslå motionen.

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 2.

Nr 211. Motion av Ilona Szatmari
Waldau m fl (alla V) om att bredda bostadskön i Uppsalahems regi

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Ilona Szatmari
Waldau (V) reserverar sig till förmån för att
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur en bostadsförmedling
kan tillskapas i Uppsala kommun, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP)
reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur en bostadsförmedling
kan tillskapas i Uppsala kommun
Uppsala den 5 september 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander,
Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman
(alla M), Bengt Westman, Irene Zetterberg,
Milischia Rezai (alla S), Rickard Malmström
(MP) och Emma Wallrup (V).
Ärendet
Ilona Szatmari Waldau med flera (alla V)

Uppsala Kommuns Fastighets AB ser ingen
anledning till breddning för egen del. Bilaga 3.
Föredragning
Bostadsförmedlingar är explicita serviceorganisationer med två kundkategorier, bostadssökare och fastighetsägare. Finansieringen sker
vanligen genom avgifter från dessa kategorier.
Förmedlingarna kan drivas i kommunal eller
privat regi och är ett sätt att samordna utbudet
av hyresrätter.
Uppsalahem förmedlar sina egna bostäder. Det
är kostnadsfritt att stå i Uppsalahems bostadskö och är en del av företagets service till
sina kunder. Uppsalahem eftersträvar tydlighet
i sin förmedling för den enskilde. Kunden ska
veta vad den söker och av vem. Genom en
breddning anser Uppsalahem att risken för
otydlighet är påtaglig.
Skillnaden mellan bostadsförmedling och att
bredda Uppsalahems bostadskö är stora.
Motionärerna refererar till situationen i Stockholm. Det är två olika typer av organisationer.
Stockholms bostadskö är ett fristående
kommunägt bolag utan eget bestånd och kan
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därför finansiera verksamheten med avgifter.
Den möjligheten har inte Uppsalahem då de
inte är en yrkesmässig bostads-förmedling
enligt 12 kap. 65 a § jordabalken. En
breddning skulle medföra ökade kostnader för
företaget som de inte får teckning för.
Med hänsyn till ovanstående och remissinstansernas inställning föreslås motionen
avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut

