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REGLEMENTE FÖR TILLDELNING AV UPLANDS NATIONS 
BOSTÄDER 
 
 
1. Allmänna bestämmelser  
 
Uplands nations bostäder förbehålls medlemmar av Uplands nation som aktivt studerar vid 
universitetet eller högskola i Uppsala, och som uthyres som tillfällig genomgångsbostad under 
studietiden. Med aktivt studerande menas studier om minimum halvfart, dvs. 15 högskolepoäng 
per termin eller att man är vald heltidsarvorderad vid nation, kår eller motsvarande 
studentorganisation. Hyresgäst som upphört att vara aktivt studerande kan efter uppsägning av 
hyresavtalet ej påräkna förlängning av avtalet.  
 
Behörig att söka bostad är den som är betalande medlem av Uplands nation. Recentiorer som 
ännu inte antagits till universitet eller högskola i Uppsala och därför inte finns med i 
medlemsregistret Melos kan som mest tillgodoräkna sig 180 ködagar innan man skrivit in sig som 
medlem. OM man redan finns med i medlemsregistret måste man bli medlem i nationen innan 
man kan skriva in sig i prioriteringsordningen. 
 
2. Prioriteringsordning  
 

a. Rum i korridor, enkelrum med kokskåp eller del i dubblett 
 
Antalet betalda terminer i Uplands nation och eventuella förtroendeuppdrag som ligger 
till grund för tilldelning av enkelrum och dubblettrum för bostadssökande. Varje betald 
termin ger den sökande ett poäng. Förtroendeuppdrag, samt de tilläggspoäng de 
berättigar, anges i § 4 av detta reglemente.  
 
Vid lika antal poäng avgör antalet ködagar man har sedan tidpunkten för inskrivning i 
prioriteringsordningen.  

 
b. Hel dubblett  

 
Hel dubblett kan endast sökas av två personer tillsammans.  
 
De båda sökandes sammanlagda poäng enligt ovan ligger till grund för tilldelning av hel 
dubblett till bostadssökande.  

Detta dokument är manuellt överfört till digital form från original 2020-02-07. 
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Vid lika antal poäng avgör antalet ködagar man har sedan tidpunkter för inskrivning i 
prioriteringsordningen.  

 
3. Spärregler 
 
Om man vill behålla sina ködagar från första gången man registrerade sig måste man bevaka sin 
plats en gång per termin, genom att söka bostad eller att gå in och uppdatera sin profil, annars 
räknas man inte längre som aktivt sökande.  
 
Om man blivit erbjuden en bostad och tackar nej, blir man avstängd från att söka bostad under 
de närmsta sex månaderna.  
 
Om man har skrivit ett kontrakt kan man inte söka bostad i någon annan kategori under de 
närmaste sex månaderna.  
 
Om man blir erbjuden en bostad och tackar ja, faller man ur alla andra köer till bostäder man 
anmält intresse för.  
 
Om synnerliga skäl föreligger äger bostadsansvarig, i samråd med andre kurator, rätt att 
frångåovanstående regler. Sådant beslut skall omedelbart anslås på nationen av 
bostadsansvarig och kan överklagas till förvaltningsstyrelsen inom en vecka.  
 
4. Prioriteringsordning för tilläggspoäng 
 

a. Samtliga medlemmar av Uplands nation kan erhålla tilläggspoäng i bostadskösystemet. 
Dessa poäng erhålls efter avslutad förtroendepost, på begäran av den sökande.  

b. Samtliga förtroendevalda förutom ledamöter i nationens nämnder och styrelser erhåller 
en tilläggspoäng per termin. Personer som innehar flera förtroendeposter kan inte erhålla 
mer än en tilläggspoäng per termin.  

c. Poängen tilldelas efter fullgjort förtroendeuppdrag. Tilläggspoäng kan tidigast tilldelas 30 
dagar efter avslutad mandatperiod. Förtroendeposter med mandatperiod på mer än en 
termin kan få tillgodoräkna sig löpande fullgjorda terminers tilläggspoäng sju månader 
efter mandatperiodens början. Vid meningsskillnader om förtroendeuppdrag anses 
fullgjort beslutar förste kurator i samråd med bostadsansvarig om poängtilldelning. 
Sådant beslut kan överklagas till förvaltningsstyrelsen inom en vecka.  

d. Vid sökande av bostad räknas tilläggspoäng enbart 12 månader bakåt i tiden.  


