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Lunds universitets studentkårs äskande för BoPoolen
2020
Sammanfattning
Lunds universitets studentkårer (LUS) äskar om fortsatt ekonomiskt
stöd från Lunds kommun till BoPoolens verksamhet för 2020.
Kommunstyrelsen beviljade 250 000 kr till verksamheten 2019 samt
uppdrog åt kommunkontoret att utvärdera kommunens
medfinansiering. Utvärderingen visar att BoPoolen förmedlar upp till
3 000 boenden/år till studenter vid Lunds universitet. Genom
soffkampanjen samlas ytterligare 100 tillfälliga boenden in, vilket
möjliggör att studenter som står utan boende vid terminsstart kan
påbörja studier i Lund.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja Lunds universitets
studentkårer 250 000 kr till BoPoolens verksamhet för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019 dnr KS
2019/0702
Lunds universitets studentkårers äskande den 20 september 2019
Verksamhetsinformation BoPoolen HT-19 den 20 september 2019

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
BoPoolen är en andrahandsförmedling av bostäder som drivs av
Lunds universitets studentkårer (LUS), finansierad av Lunds
universitet och Lunds kommun. BoPoolen har i uppdrag att förmedla
trygga och säkra boenden och andrahandskontrakt till Lunds
studenter, vilket görs främst genom hemsidan www.bopoolen.nu.
Hemsidan förmedlar kontakt mellan privatpersoner och studenter
och det är kostnadsfritt att lägga upp annonser. Samtliga
finnesannonser förhandsgranskas innan publicering för att förhindra
bedrägeri och säkerställa att det erbjuds skäliga villkor och hyror.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-11-18

2 (2)
Diarienummer

KS 2019/0702

Utvärdering av kommunens medfinansiering

BoPoolen förmedlar uppskattningsvis upp till 3 000 trygga och säkra
boenden varje år och är delaktiga i att skapa en bättre
bostadssituation för studenter i Lund. Lunds kommun bidrar genom
medfinansieringen till att fler studenter har möjlighet att välja Lund
som studieort.
BoPoolens soffkampanj arrangeras inför höstterminen för att
erbjuda bostadslösa studenter tillfälliga boenden vid terminsstart,
Genom kampanjen uppmuntras den som kan att hyra ut till en
student på både längre och kortare sikt. Drygt 100 tillfälliga boenden
samlas in, vilket möjliggör att studenter som står utan boende vid
terminsstart ändå kan påbörja studier i Lund.

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommun har genom ekonomiska bidrag stöttat BoPoolens
verksamhet under flera år. Representanter från Lunds kommun
sitter också med i BoPoolens styrgrupp.

Ekonomiska konsekvenser

För 2020 äskar Lunds universitets studentkårer, likt 2019, om en
höjning av stödet från 250 000 kr till 275 000 kr. Kommunstyrelsen
har fått en minskad ram för de kommande åren. Det är därför inte
möjligt att tillmötesgå BoPoolens begäran om ökat bidrag.
Kommunkontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar
250 000 kr till BoPoolens verksamhet för 2020.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

bevilja Lunds universitets studentkårer 250 000 kr till
BoPoolens verksamhet för 2020

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Lunds universitets studentkårer

