
Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

7(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§6 

Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB 
KSN-2018-0124 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
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 fönnedlingsverksamheten 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. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

Bergius, 13:00 — 15:30 

Marlene Burwick (S), Ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Linda Eskilsson (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiemin (S) 
Johan Lundqvist (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom (M) 
Markus Lagerquist (M) 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Asa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. 
Marika Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman, presschef. Ingela Hagström, 
avdelningschef. Anders Fridborg, säkerhetschef. Susanne Eriksson, politisk stabschef 
(S). Sara Persson, pol sek (M), Joachim Holmertz, pol sek (C). Helena Hedman 
Skoglund, pol sek (L). xx, pol sek (KD). 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 1 - 23 

Justeringens 
plats och tid: Kommunledningskontoret den 14 februari 2018. 

Underskrifter: 
Marlene Burwick (S), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justera e 

(96'  
Ingela Persson, Persson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-02-07 Sista dag att överklaga: 2018-02-07 

Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Ingela Persson, kommunsekreterare 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Jusufbasic Bisera 

Datum 
2018-01-09 

Diarienummer 
KSN-2018-0124 

 
  

 
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.  

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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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. 
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