PM

1 (3)

2019-09-02
Fredrik Ljunghill
Jeanette Persson

Lunds Universitets Studentkårer
Gustav Ekström
Ordförande

Lunds universitets studentkårers äskande för 2020
Härmed inkommer Lunds universitets studentkårer med sitt äskande för 2020
för BoPoolens verksamhet. Nedan följer en beskrivning av BoPoolens
verksamhet samt den utökade delen om BoPoolens sommarmedarbetare.
BoPoolen
BoPoolen är en andrahandsförmedling av bostäder som drivs av Lunds
universitets studentkårer (LUS), finansierad av Lunds universitet och Lunds
kommun. Syftet med BoPoolen är 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 där privatpersoner lägger upp ”finnesannonser” och studenter lägger
upp ”sökerannonser”. Det är gratis att lägga upp annonser på bopoolen.nu och
samtliga finnesannonser förhandsgranskas innan publicering för att förhindra
bedrägeri och säkerställa att det erbjuds skäliga villkor och hyror.
Att vara student och i behov av bostad är att vara i en utsatt position –
bedragare och felaktig information är vanligt förekommande. Därför omfattar
BoPoolens verksamhet även gratis juridisk rådgivning, personliga besök och ett
kontinuerligt tillhandahållande av användbara råd och tips i bostadsfrågor.
Verksamheten arbetar aktivt med att hålla borta bedragare, stärka studenter i
deras bostadssökande och presentera goda möjligheter för Lunds invånare att
hyra ut i andra hand.
BoPoolen har en anställd projektledare och under sommaren, inför
höstterminen när bostadsbehovet är som mest akut först studenterna, anställer
BoPoolen en sommarmedarbetare för att bistå i arbetet. Finansiärerna och
LUS träffas regelbundet under året för att diskutera verksamheten och
långsiktiga, strategiska frågor.
Sommarmedarbetare
BoPoolens syfte är att skapa en trygg och säker bostadsmarknad för
studenterna i Lund. BoPoolen arbetar aktivt för att stärka studenter i deras
bostadssökande och för att presentera goda möjligheter för Lunds invånare att
hyra ut i andra hand. För att kunna göra detta har BoPoolen en anställd
projektledare under året. Under sommaren, som är vår högsäsong, anställer
BoPoolen en extra medarbetare för att bistå i arbetet inför höstterminen när
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bostadsbehovet är som mest akut för studenterna. Sommarmedarbetaren
jobbar nära BoPoolens projektledare och delar på arbetsuppgifter och ansvar
och fungerar också som vikarierande projektledare när projektledaren är på
semester.
Att vara student och i behov av bostad, speciellt om man befinner sig i
utlandet, innebär att man är i en utsatt position. BoPoolen ger stöd och råd om
bostadsletande till både svenska och internationella studenter och bistår med
hjälp för att förhindra att studenterna blir lurade av bedragare.
Sommarmedarbetaren bistår i arbetet med denna rådgivning, liksom med
annonsgranskning och annonsadministration av bostadsannonser, vilket bl a
består i att BoPoolen granskar alla annonser innan de publiceras på vår
hemsida så att endast annonser med skäliga villkor och hyror godkänns.
Sommarmedarbetaren hjälper också till med att producera texter och grafiskt
material till hemsidan, sociala medier och trycksaker.
En av BoPoolens viktigaste arbetsuppgifter under sommaren är att
uppmärksamma bostadsbristen i Lund och uppmuntra fler Lundabor att hyra
ut till studenter. Projektledaren och sommarmedarbetaren planerar tillsammans
sommarens event och kampanjer, bl a soffkampanjen inför Arrival day för att
hjälpa de internationella studenterna som anländer till Lund utan boende med
tillfälliga boenden. Hyr ut till en student-kampanjen riktar sig till Lundaborna
och genom att vara synliga runt om på stan önskar BoPoolen sprida budskapet
om att det behövs fler som hyr ut till en student och att det kan vara både
givande för en själv och uppskattat av en student.
Under kampanjen bjuder BoPoolen på saft och kakor på stan och informerar
om andrahandsuthyrning; vi bjuder in pressen att skriva om våra event; vi
placerar sökesannonser på vikväggar på stadsbiblioteket och andra ställen där
folk rör sig och har också flera gånger bjudit in till bostadsmingel där
hyresvärdar och studenter kan mötas.
För att klara av den stora strömmen av hänvändelser från studenter och
hyresvärdar under sommaren, det större antalet annonser som ska granskas
och godkännas, samt genomförandet av event och kampanjer, krävs en extra
resurs. För att ha kapacitet att genomföra detta samt täcka upp för
projektledaren under semestern behövs sommarmedarbetaren under en period
av 8 veckor.
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Inför 2020 äskar LUS 25 000 kr för finansiering av en sommarmedarbetare till
sommaren. LUS vänder sig till både Lunds kommun och Lunds universitet för
finansiering av sommartjänsten. Se bifogad budget för personalkostnader för
sommarmedarbetaren.
Äskande för 2020
Inför 2020 ämnar LUS äska 250 000 kr för verksamheten samt 25 000 kr för
finansiering av en sommarmedarbetare till sommaren 2020. LUS vänder sig till
både Lunds kommun och Lunds universitet för finansiering av
sommartjänsten.
Som bilagor finner ni budget för sommararbetare, BoPoolens budget samt
verksamhetsplan för 2019-2020.
I tjänsten,
Gustav Ekström
Ordförande
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