1 (2)

Avtal angående BoPoolens verksamhet 2010 och 2011
Lunds kommun (212000-1132), Lunds universitet (202100-3211) och Lunds
universitets studentkårer (845002-8371), nedan kallat LUS, har träffat en
överenskommelse om att upprätta följande avtal avseende LUS bostadsförmedling
BoPoolen. BoPoolen är en avdelning inom LUS.
Avtalet har till syfte att möjliggöra för BoPoolen att förmedla andrahandsboenden
till Lunds universitets studenter. Avtalsperioden för avtalet är 2010-01-01 – 201112-31.

LUS och BoPoolens åtaganden
LUS/BoPoolen ska fortsätta att erbjuda lättillgänglig service. LUS garanterar att
öppettiderna för BoPoolen är minst 13 timmar per vecka under perioden september
– maj samt minst 20 timmar per vecka under perioden juni – augusti. Under
öppettiden ska BoPoolen ta emot och besvara frågor via telefon, e-post och
personliga besök.
LUS/BoPoolen ska tillhandahålla och uppdatera information om bostadssituationen
i Lund samt vägleda studenter och hyresvärdar som har frågor om denna.
LUS ska tillhandahålla en arbetsplats för BoPoolens tjänstemän under septembermaj.
I den huvudsakliga marknadsföringen av BoPoolens verksamhet ska även
samarbetet med Lunds kommun och Lunds universitet marknadsföras på ett tydligt
sätt.
För att säkra kontinuiteten ska kunskaper om Lunds kommun, Lunds universitet
och rutinerna i samarbetet föras vidare till nya medarbetare vid BoPoolen.
BoPoolens verksamhetsår är 1/1 – 31/12. LUS/BoPoolen ska senast 31/1 varje år
lämna in en verksamhetsrapport innehållande ekonomisk redovisning och
verksamhetsberättelse.

Lunds kommuns åtaganden
Lunds kommun ska tillhandahålla ekonomisk ersättning för att finansiera
BoPoolens verksamhet med 205 000 SEK per kalenderår under avtalsperioden.
Lunds kommun åtar sig att förse BoPoolen med relevant information samt
informera om BoPoolens verksamhet inom sin organisation.
Lunds kommun åtar sig att utse representanter till BoPoolens styrgrupp och utse
kontaktpersoner som BoPoolen kan höra av sig till vid behov.
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Lunds universitets åtaganden
Lunds universitet ska tillhandahålla ekonomisk ersättning för att finansiera
BoPoolens verksamhet med 205 000 SEK per kalenderår under avtalsperioden.
Lunds universitet åtar sig att förse BoPoolen med relevant information samt
informera om BoPoolens verksamhet inom sin organisation.
Lunds universitet ska tillhandahålla en arbetsplats för BoPoolens tjänsteman under
maj-september.
Lunds universitet åtar sig att utse representanter till BoPoolens styrgrupp och utse
kontaktpersoner som BoPoolen kan höra av sig till vid behov.

Utbetalande av ekonomisk ersättning
Ersättningen utbetalas från Lunds kommun och Lunds universitet i februari eller
mars månad. För år 2011 utbetalas ersättning endast under förutsättning att
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning har inkommit.

Vid avtalsperiodens slut
Senast oktober 2011 ska en diskussion påbörjas om hur det framtida samarbetet
skall bedrivas inför en eventuell förlängning av avtalet.
Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
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