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1. Bostadsdelegationen
1.1 Uppgifter
Bostadsdelegationen behandlar ärenden rörande ansökningar inkomna till
Bostadsdelegationen om studentbostad och boende i studentbostad i enlighet
med föreskrifterna i stadgan för tilldelning och innehav av studentbostad samt av
styrelsen beslutade kompletterande instruktioner och beslutar självständigt i
dessa ärenden. Bostadsdelegationen är första instans i dessa ärenden

1.2 Sammansättning
Bostadsdelegationen består av sex ledamöter; en SSCO-representant utsedd av styrelsen
och fem av styrelsen utsedda ledamöter, av vilka en utses på förslag av hyresgästerna.
SSCO-representanten är delegationens ordförande. SSCO-representant och ledamot
utsedd på förslag av hyresgästerna utses för ett år, övriga ledamöter utses för två år.

1.3 Sammanträden
Bostadsdelegationen sammanträder på kallelse av SSCO-representantenen så
ofta som verksamheten fordrar. Kallelse skall utgå senast tio dagar före
sammanträde. Om SSCO-representanten är förhindrad väljer Bostadsdelegationen
inom sig en ordförande för sammanträdet.

1.4 Beslut
Bostadsdelegationen har rätt att fatta beslut då minst två ledamöter är närvarande.
Beslut som innebär avslag av anförda besvär skall innehålla de skäl som bestämt
utgången. Vinner ingen mening delegationens majoritet gäller den för klaganden
mest förmånliga meningen som Bostadsdelegationens beslut.
I brådskande ärende som inte tål uppskov äger Bostadsdelegationens
ordförande rätt att fatta ordförandebeslut i Bostadsdelegationens ställe.

1.5 Protokoll
Vid Bostadsdelegationens sammanträden förs beslutsprotokoll, som justeras av
ordföranden. Protokollet skall färdigställas inom en vecka från sammanträdet och i
justerat skick finnas tillgängligt på SSSB:s kansli inom två veckor från sammanträdet.
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2. Besvärsnämnden
2.1 Uppgifter
Besvärsnämnden behandlar ärenden rörande ansökningar inkomna till
Besvärsnämnden om studentbostad och boende i studentbostad i enlighet med
föreskrifterna i stadgan för tilldelning och innehav av studentbostad samt av
styrelsen beslutade kompletterande instruktioner och beslutar självständigt i
dessa ärenden. Besvärsnämnden är den andra instansen i dessa ärenden och
behandlar bara ärenden i vilka Bostadsdelegationens beslut har överklagats.

2.2 Sammansättning
Besvärsnämnden består av sju ledamöter som utses av styrelsen. Ledamot av
Besvärsnämnden får ej vara ledamot av Bostadsdelegationen. En ledamot utses på
förslag av hyresgästerna. Besvärsnämnden utser ordförande bland sina ledamöter.
Mandattiden för samtliga ledamöter är två år.
SSCO-representanten är föredragande för Besvärsnämnden.

2.3 Sammanträden
Besvärsnämnden sammanträder på kallelse av föredragande från SSCO så ofta som
verksamheten fordrar. Kallelse skall utgå senast tio dagar före sammanträde.

2.4 Beslut
Besvärsnämnden har rätt att fatta beslut då minst tre ledamöter är närvarande.
Ledamot som deltar i den slutliga handläggningen av ett ärende är skyldig att även
delta i avgörandet. Beslut som innebär avslag av anförda besvär skall innehålla de
skäl som bestämt utgången. Vinner ingen mening majoritet gäller den för klaganden
mest förmånliga meningen som Besvärsnämndens beslut.
I brådskande ärende som inte tål uppskov äger Besvärsnämndens
ordförande rätt att fatta ordförandebeslut i Besvärsnämndens ställe.

2.5 Protokoll
Vid Besvärsnämndens sammanträden förs beslutsprotokoll som justeras av
ordföranden. Protokollet skall färdigställas inom en vecka från sammanträdet och i
justerat skick finnas tillgängligt på SSCO:s kansli inom två veckor från sammanträdet.
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Har ledamot som deltagit i beslutet och kommit att tillhöra minoriteten anmält
avvikande mening skall detta särskilt föras till protokollet.

3. Sekretess
Sekretess gäller inom Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon honom närstående lider men.
Ledamot av Bostadsdelegationen eller Besvärsnämnden måste särskilt
underteckna en sekretessförbindelse för att få del av sekretessbelagd
uppgift.
Beslutsprotokoll i Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden skall föras så att
sekretessen icke röjs och skall endast vara tillgängliga för ledamöterna samt personal
inom SSSB som har att verkställa besluten.
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