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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 228

Kommunstyrelsen som beslutsinstans vid
uppsägningar av enskilda hyresgäster med
potent iell hotbild

KSN-2021-01172

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har gjort bedömningen att för att minska risken för hot och trakasserier
mot enskilda tjänstepersoner framöver använda en praxis där visa delegerade beslut
gällande uppsägningav hyresavtal istället lyfts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag/informationsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förlag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Kommunstyrelsen som beslutsinstans vid 
uppsägningar av enskilda hyresgäster med 
potentiell hotbild  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen har gjort bedömningen att för att minska risken för hot och trakasserier 

mot enskilda tjänstepersoner framöver använda en praxis där visa delegerade beslut 

gällande uppsägning av hyresavtal istället lyfts till kommunstyrelsen för beslut.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Ärendet har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- och 

näringslivsperspektiven. 

Föredragning 

I hanteringen av uppsägningar har både hot förekommit mot enskilda medarbetare 
och överhängande risk för hot konstaterats. Den enskilda handläggaren som skriver 

under och står som avsändare för en uppsägning å Uppsala kommuns vägnar riskerar 
att bli en måltavla för enskilda personers hot och frustration. Uppsägning sker som en 
del i Uppsala kommuns bostadsförsörjning och som hyresvärd har Uppsala kommun 

en skyldighet att i vissa situationer säga upp en hyresgäst. När en enskild medarbetare 

står som avsändare uppstår dock situationen att hyresgästen som mottar 

uppsägningen ser den enskilda medarbetaren som ansvarig snarare än Uppsala 
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kommun. Risk uppstår då för att den enskilda medarbetaren utsätts för hot och 
trakasserier under uppsägningsprocessen och i värsta fall under lång tid efter 
avflyttning har skett.  

För beslut som kommunstyrelsen delegerat via delegationsordningen kräver att en 
delegat, såsom en enskild medarbetare, står som avsändare för en uppsägning som 

Uppsala kommun skickar. Efter diskussioner med juridikenheten och 

säkerhetsavdelningen har kommunledningskontoret kommit fram till att det finns en 
fördel med att avpersonifiera uppsägningen genom att kommunstyrelsen beslutar om 
att uppsägning ska ske. Då undviker kommunen att en enskild medarbetare ses som 

ansvarig och risken för hot och trakasserier minskar. 

Historiskt har det handlat om något enstaka ärende årligen då hot förekommit eller 

risk för hot förelegat. Kommunledningskontoret bedömer att det även i framtiden 

kommer att handla om något enstaka ärende per år.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förfaringssättet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag/informationsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 
Stadsdirektör Ekonomidirektör 
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