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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Samfinansiering av webbplats för studentbostäder 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att under förutsättning av att Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet svarar för 
sina delar bevilja ansökan och finansiera Uppsala studentkårs tjänst Studentboet med 151 111 
kronor för perioden 1:a juni 2012- 31:a december 2012. 
 
 
Ärendet 
Uppsala studentkår ansöker i en skrivelse inkommen 20 mars 2012, bilaga, att Uppsala 
universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala kommun ska fortsätta samfinansiera 
studentboet, en webbplats för studentbostäder, under en projektperiod från 1 juni 2012 till 31 
maj 2015. Webbplatsen ska drivas i Uppsala studentkårs regi och samla det lediga utbudet av 
studentbostäder i Uppsala och dess närhet.  
 
 
Föredragning 
Sedan den 1 juni 2010 har Studentboet fungerat informations- och annonsplats för 
studentbostäder i Uppsala. Projektet med en studentbostadsportal startade i januari 2010 med 
medel från Uppsala universitet och Uppsala kommun. Sedan september 2010 har även 
Sveriges lantbruksuniversitet varit med och finansierat portalen. Studentboet har idag så gott 
som enbart annonser från privatpersoner.  
 
Alla parter anser att Studentboet har varit ett lyckat projekt som underlättat för blivande och 
nuvarande studenter att klara sig på bostadsmarknaden. Under de kommande åren är målet att 
fylla på med mer och uppdaterad information som kan hjälpa studenter i deras 
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bostadssökande. I och med Uppsalahems övertagande av Studentstaden så finns utsikter för 
att även förstahandsbostäder skall gå att söka via Studentboet. Kampanjen ”hjälp en studnet” 
som genomfördes Uppsala kommun, universiteten och Uppsala studentkår sommaren 2011 
och som ska genomföras igen sommaren 2012 ger ökad uppmärksamhet till webbplasten med 
ett ökat antal annonser och besökare. 
 
Den totala kostnaden för perioden 1 juni 2012 – 31 maj 2015 för drift av studentboet, lön till 
bostadsansvarig på Uppsala studentkår m.m. uppgår till 1 604 530. Enligt den finansierings 
modell som utarbetades 2010 står Uppsala kommun för halva kostnaden medan universiteten 
delar på den andra halvan. Kommunens del av samfinansieringen beslutas en gång per 
kalenderår. Under förutsättning av fortsatt bifall blir kommunens kostnader i sin helhet: 
 
151 111 kronor för 2012-05-01 – 2012  
263 869 för 2013-01-01 – 2013-12-31 
272 325 för 2014-01-01 – 2014-12-31 
114 961 för 2015-01-01 – 2015-05-31 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala kommuns del av finansieringen av studentboet 1 juni 2012 – 31 december 2012 
finansieras inom kommunstyrelsens budget för 2012.  
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