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Nu är det enklare för boende att ställa sig i kö för en p-plats, garage eller 
förråd. Tjänsten HSB Köhantering innebär att boende själva hanterar sin 
köhantering digitalt i Mitt HSB - dygnet runt och var de än befinner sig.  
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- digitalt kösystem för p-plats, garage eller förråd
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• Den sökande väljer att prenumerera på ett objekt (p-plats, garage 
eller förråd) och därefter visas den genomsnittliga kötiden.

• Samtliga som står i kön till ett objekt får en notis i sin e-post när 
det blir ledigt och kan då anmäla sitt intresse genom ett bindande 
avtal. När intresseanmälan är gjord kan den sökande se sin preli-
minära plats i kön.

• När ansökningstiden gått ut tilldelas objektet till den som har 
längst kötid samt uppfyller köns prioriteringsregler.

• Avtalet lagras i det inloggade gränssnittet.
• Om den med längst kötid tackar nej går erbjudandet vidare till 

den med näst längst kötid osv.
• Kö-platsen nollställs för den som tilldelats objektet.

Med tjänsten skapas en effektivare hantering vid fördelning av lediga objekt, förbättrar tillgängligheten och ger 
den boende en tydligare överblick över sin aktuella kösituation. Samtidigt som det blir smidigare för er i styrelsen. 
Observera att tjänsten är ett tillägg till det administrativa avtalet.

HSB KÖHANTERING INNEHÅLLER
• Uppsättning av objektanpassade avtalsvillkor.
• Publicering av lediga objekt för sökande.
• Kontroll av söktid för sökande.
• Hantering av tilldelning enligt uppsatta avtalsvillkor.

• Automatiskt upprättande av distribruering 
och uppsägning av avtal.

• Hantering av uppsägning av hyresavtal.
• Integration mot HSBs verksamhetssystem.

Enkel  
uthyrning  
av Garage, 

p-platser och 
förråd

SÅ HÄR FUNGERER DET



 VANLIGA FRÅGOR OCH FUNDERINGAR OM HSB KÖHANTERING 

Vi har redan ett kösystem som fungerar, varför digitalisera?
Fördelen med digitaliserad köhantering är att det minskar styrelsens arbetsbelastning, de får färre frågor från boende, det är 
mer transparent och rättvist, förtur försvinner, hyresbortfall minskar och att det är så tillgängligt.  Det ligger också i tiden att 
frångå en manuell kö och ställa sig i en digital kö på samma sätt som när du söker hyresrätter idag.

Vem kan ställa sig i kö?
De som äger en bostadsrätt eller hyr en hyresrätt kan ställa sig i kö i e-tjänsten. Endast en sökande per hushåll kan stå i kön. Folk 
som enbart hyr en lokal eller har skyddat ID måste kontakta HSB före de ställer sig i kö

Står sökande kvar i kön efter att HSB Köhantering aktiverats i föreningen?
De som står i en befintlig kö behåller sin köplats efter digitalisering.

Om en sökande inte har internet eller bank id, hur gör man då?
De sökande kan i första hand be om hjälp från släkting eller vän och i andra hand kontakta styrelsen alt. HSB MälarDalarna.

Hur söker man ett hyresobjekt?
När den sökande har ställt sig i kö blir man inte automatiskt tilldelad en plats. För att få en plats måste man anmäla 
intresse på de hyresobjekt som är tillgängliga för uthyrning. Ett hyresobjekt annonseras i e-tjänsten under en be-
gränsad tid. De som anmäler intresse på hyresobjektet kan se sin preliminära plats i kön till dess att annonseringen 
avslutas. När annonseringen har avslutats meddelas den sökande via mejl, om denne tilldelats platsen eller inte.

Måste den sökande logga in i e-tjänsten varje dag för att se om något hyresobjekt är tillgängligt?
Nej. Den sökande får en notis via mejl och Mitt HSB när något hyresobjekt som sökande har prenumererat på blir tillgängligt. 
Hen får då logga in i e-tjänsten och anmäla intresse på hyresobjektet. För att få notiser via mejl måste e-postadressen vara regist-
rerad under Min profil.

Hur ser jag hur många ködagar jag har?
Efter att man har ställt sig i kö kan man se antalet ködagar man har ackumulerat i Mitt HSB via fliken “Mina köer”. Du ser endast 
dina ködagar inte andras, varken som styrelse eller boende.

Hur många står i kö före mig? 
En kö skapas först när man gör en intresseanmälan på ett objekt, före det kan man inte se vem som har mest kö poäng i fören-
ingen. När man har gjort en intresseanmälan kommer man att se sin preliminära plats i kön för objektet. Namn eller kö poäng 
för andra sökande syns inte, varken som styrelse eller boende.

Varför syns inte objekt vi vet är lediga?
Alla lediga objekt läggs ut mellan den 1:a i månaden till den 15:e samma månad, övrig tid syns de inte i Mitt HSB. 

När kan jag göra intresseanmälan på nya objekt?
Alla lediga objekt läggs ut mellan den 1:a i månaden till den 15:e samma månad och då kan man göra intresseanmälan. Anmäl-
ningsperioden stängs sedan den 15:e. 

Vem tilldelas p-platsen/förrådet?
Den som har mest köpoäng efter det blir tilldelad objektet. Tillträdesdatum är alltid den första i månaden.

Kan vi göra en special lösning/undantag i systemet för oss?
Tyvärr inte. För att systemet ska funka behöver det strikta regler vilket gör det väldigt kvadratiskt. Fördelen med det är att alla 
behandlas lika och att regler för uppsägningstid mm blir standardiserade utifrån praxis.

Uppstår det problem vid vakanser?
Alla objekt avslutas den sista i månaden och alla inflyttningar sker den första i månaden. Uppsägningstiden varierar baserat på 
förening men systemet räknar med hela månader. Exempel: en p-plats som blir avslutad den 7 januari med en månads uppsäg-
ning blir tillgänglig för nästa individ den 1 mars.

Om jag byter garage/p-plats, blir jag fakturerad dubbelt då?
Nej, det blir man inte. Systemet känner av att ett nytt avtal skrivs på ditt namn och i samband med det blir ditt tidigare avtal upp-
sagt automatiskt. Notera att man bara får tillgång till det nya objektet vid slutet på uppsägningstiden för det nya objektet. Notera 
även att det kan ske en prisförändring om man byter upp sig också från till exempel en vanlig p-plats till en plats med el.

Hur säger hyresgästen upp sitt hyresavtal?
I Mitt HSB under Mina sidor -> Mina bostad -> Bostadsavtal kan hyresavtalet sägas upp. Hyresgästen behöver dock inte säga upp 
hyresavtalet om lägenheten är såld. Då sägs hyresavtalet upp automatiskt.

Vad händer med hyresavtalet när bostaden säljs?
Hyresavtalet sägs upp automatiskt med vissa undantag. Om inte 100% av bostadsrätten säljs med följer hyresavtalet vid överlå-
telsen. Vid flytt inom föreningen behåller medlemmen sitt hyresavtal med förutsättning att avtalet på den nya bostadsrätten är 
tecknat innan det har godkänts medlemskap för köparen på den nuvarande bostadsrätten.


