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Förord
I slutet av sommaren sätts stora delar av Sverige i rörelse. 90 000 nya
studenter börjar på högskolan varje år. Hälften börjar studera där de
redan bor. Hälften flyttar till en ny stad. Det innebär minst 45 000
nya studenter på jakt efter bostad. Det är studenter som får besked i
juli eller augusti om att de behöver en ny bostad inom några veckor.
Den här rapporten handlar om att bostadsbristen alltjämt är ett hinder för dem att börja studera. Endast 10 % av studenterna bor i städer
med en fungerande bostadsmarknad. Det första steget måste bli att
bygga bort bostadsbristen.
Men det räcker inte med bostäder till vilket pris som helst. Studenter måste också kunna leva. Vad vi ser idag är tyvärr att hyrorna i
nybyggda bostäder ofta är så höga att studiemedlet inte räcker till.
Vissa väljer då att dela på hyran, med trångboddhet som följd. Andra
tvingas hanka sig fram, förlita sig på hjälp från närstående eller jobba
extra vid sidan om sina heltidsstudier. Det är inte anständiga villkor
under en studietid som ofta varar flera år.
Idag finns det två subventioner som ska lindra studenternas boendekostnader: Bostadsbidraget och investeringsstödet för studentbostäder. Men trots att allt fler studenter betalar höga hyror är det få som
utnyttjar bostadsbidraget. Trots att behovet av bostäder för studenter är utbrett, finns det många orter där investeringsstödet knappt
används. Vi tror att båda systemen har en bra grundtanke, men att
de måste utvecklas och anpassas för att komma alla till dels. Bara då
kan vi råda bot på de svårigheter tiotusentals studenter ställs inför.
Samtidigt som terminen startar börjar valrörelsen. Det är en period
där partierna positionerar sig och lyfter fram olikheter. Men alla är
överens om att bostadsbristen är ett allvarligt problem. Alla är också
eniga om vikten av utbildning. Efter valet hoppas vi att partierna
återupptar de samtal bostadspolitiken behöver. Bostadsbristen för
studenter måste lösas, för att fler ska ha en reell möjlighet att börja
studera.

Jacob Adamowicz
Ordförande
Sveriges förenade studentkårer

Daniel Lindblom
Vice ordförande
Sveriges förenade studentkårer

SFS kriterier
Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostads
situationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. I år
ingår 33 städer i undersökningen. Studentkårerna och de största
studentbostadsförmedlarna i respektive stad kontaktas innan
terminsstart. Studentkårerna kan tillsammans med bostadsför
medlarna ge en god prognos över hur bostadssituationen för student
er ser ut på orten. I landets fyra största studentstäder ges kårerna
möjlighet att själva beskriva och bedöma bostadssituationen. Bostads
situationen i studieorterna bedöms sedan efter SFS kriterier för ett
tryggt boende samt tiden det tar för studenter att få ett boende.
Kriterierna för ett tryggt boende, utifrån vilka städerna bedöms, är
framtagna av SFS. De syftar till att garantera studenter en trygg
och hållbar boendesituation under hela studietiden. Kriterierna ska
möjliggöra en jämförelse mellan städer. I de städer där studenterna
betalar hyra 10 månader per år så slår vi därför ut kostnaden på
12 månader. För väntetiderna innan tillträde så redovisar vi prognos
er. SFS garanterar inte att städerna når upp till SFS krav utan uppskattar endast förutsättningarna att så sker.

Färgkoderna
En studieort blir grön om den kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en
månad.
En studieort blir gul om den någon gång under höstterminen kan erbjuda
studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela
studieperioden.
En studieort blir röd om den inte kan erbjuda studenter ett boende under
höstterminen.

SFS kriterier för ett tryggt boende
Studenten: Alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin
ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen
sedan tidigare eller inte.
Kontrakt: Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
Boendeform: Hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt
eller del i hyresrätt (exempelvis dubblett eller tripplett).
Läge: Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från
högskolan med bra kollektivtrafik.
Kostnad: Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av
studentens inkomst.
Tillträde: Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter att anmälan om
studentboende har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första
eller sista anmälningstid ska finnas.

I slutet av rapporten finns statistik över studenters boendekostnader 2018.

Gröna städer
Erbjuder ett tryggt boende
inom en månad

Gävle
Karlshamn
Piteå
Skellefteå
Sundsvall
Trollhättan
Västerås
Örnsköldsvik
Östersund

Gula städer
Erbjuder ett boende någon
gång under höstterminen.

Borlänge
Borås
Eskilstuna
Falun (↗)
Helsingborg
Kalmar
Karlstad
Kristianstad
Linköping
Malmö (↗)
Norrköping
Örebro (↗)

Röda städer
Kan inte erbjuda ett boende
under höstterminen.

Göteborg
Halmstad
Jönköping (↘)
Karlskrona
Luleå
Lund
Skövde
Stockholm
Umeå
Uppsala
Visby (↘)
Växjö

En pil indikerar en förändring sedan 2017.

Borlänge

Färgmarkering: Gul
Nya studenter i Borlänge behöver ha stått i kö under ungefär tre
månader för att få en studentbostad vid höstens terminsstart. Störst
chans finns det att få ett delat boende, då de är uppdelade efter
kön och därför har längre söktryck. Det finns ett samarbete mellan
högskolan, kåren, kommunerna och de allmännyttiga bolagen i
Falun och Borlänge. Inom samarbetet finns det en heltidsanställd
bostadskoordinator som kan hjälpa till med både information, men
också stöd under själva sökningsprocessen. Tunabyggen öppnar även
upp lokaler för att möjliggöra sovsalar under terminens första en och
en halv månad för att ytterligare minska risken att någon ska behöva
tacka nej till utbildning på grund av boende. Tunabyggen har även
gjort en satsning för att förkorta sökprocessen för internationella
studenter som saknar personnummer. Hyrorna för studentboende
inom Tunabyggen anses vara rimliga och bostäderna ligger på rimligt
avstånd från campus.
(Dalarnas studentkår, Tunabyggen, UHR)

Borås

Färgmarkering: Gul
Borås har fortsatt begränsad tillgång på studentboende inför
höstterminen. För de som söker lägenhet kring terminsstarten
kan det dröja till oktober innan de blir tilldelad bostad, men
troligen kommer alla nya studenter kunna hitta ett boende under
första terminen. Studenter erbjuds då ett förstahandskontrakt
för boende inom ett rimligt avstånd till campus. Många har dock
förhållandevis höga hyror. Både representanter från studentkåren och
bostadsbolaget känner en viss oro inför att högskolan eventuellt ska
starta en polisutbildning i Borås, vilket i framtiden riskerar att skapa
ytterligare tryck på det redan begränsade antalet studentbostäder.
(Studentkåren i Borås, AB Bostäder i Borås)

Eskilstuna

Färgmarkering: Gul
I Eskilstuna är det fortsatt underskott på studentboenden, vilket
resulterar i att den student som söker sig till Eskilstuna inte kan
förvänta sig att få boende inom 30 dagar från terminsstart. Nya
studenter kommer dock troligen att bli erbjudna ett boende någon
gång innan höstterminens slut. Det finns dock ett bra samarbete
mellan högskolan, bostadsbolag och fastighetsägare vilket gör att det
finns tillgång till en privat marknad där företag och privatpersoner
hyr ut boende vilket lättar upp boendemöjligheterna något.
(Eskilstunahem, Mälardalens studentkår)
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Falun

Färgmarkering: Gul
I Falun är bostadssituationen fortsatt ansträngd även om det skett
en förbättring jämfört med tidigare år. Förbättringen förklaras
med att det finns ett samarbete mellan högskolan, studentkåren,
kommunerna och de allmännyttiga bolagen i Falun och Borlänge. Det
finns numera en heltidsanställd bostadskoordinator som samordnar
boende samt stöttar studenter med information om hur en går till
väga för att söka boende och dylikt. Trots detta proaktiva arbete
och fördjupade samarbete så dröjer det upp emot ett halvår innan
studenter får ett permanent studentboende inför höstens kursstart.
Under väntetiden får de som vill hjälp av bostadskoordinatorn för att
hitta privatpersoner som hyr ut lägenheter eller rum. Hyresnivåerna
i Falun anses vara rimliga och bostäderna ligger inom ett rimligt
avstånd till campus.
(Dalarnas studentkår, Kopparstaden)

Gävle

Färgmarkering: Grön
Möjligheterna för studenter att hitta boende i Gävle är fortsatt
goda. Det finns en bostadsgaranti som ser ut att hållas även i
år. Det har skett en hel del nybyggnationer vilket har lättat upp
marknaden bostadsbeståndet ytterligare, även om det finns en rädsla
hos studentkåren att hyrorna riskerar att dra iväg något med de
nybyggda lägenheterna. I övrigt ligger studentbostäderna inom ett
rimligt avstånd från campus, samt har generellt sett rimliga hyror i
relation till studiemedlet.
(Gefle studentkår, Gavlegårdarna)

Göteborg

Färgmarkering: Röd
Göteborg är en av de fyra största studentstäderna där vi bett
representanter för studenterna att själva beskriva bostadssituationen:
Varje år börjar det ca 12 000 nya studenter vid Göteborgs universitet,
det kan ställas mot att det finns ca 8 800 studentbostäder i staden.
Det innebär att flera av de nya studenterna inte får studentbostad vid
terminsstart. Rent generellt beror problemet på två faktorer, dels har
Göteborg vuxit tämligen kraftigt, sett till antalet invånare, under en
tid. Dels har väldigt få hyresrätter producerats.
Vid starten av höstterminen är efterfrågan av studentbostäder
som allra högst. Den stora studentbostadsaktören i Göteborg, SGS
studentbostäder, uppmätte förra hösten att den kortaste kötiden för
att få ett enkelrum med delat kök till 1,5 år. I år räknar de med att
kötiderna kommer att vara längre. Alla SGS studentbostäder ligger
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inom ett rimligt avstånd till campus. Dock är Göteborgs en stor stad
med möjlighet att hitta bostäder på flera vis. Exempelvis finns det
även en marknadsplats för ”vanliga” hyresrätter. Marknadsplatsen
för hyresrätter i Göteborg, Boplats, genomsnittliga kötid för ett
förstahandskontrakt är ca 5 år, dock kan avvikelser förekomma
beroende på, inom vilken stadsdel som hyresgästen väljer att söka
bostad. Hyrorna varierar även, beroende på lägenhetens storlek och
standard, generellt ligger de allra flesta studentlägenheter inom
spannet 3 800 – 10 600 kr.
För att komma tillrätta med rotorsaken till problemet har vi varit
initiativtagare till ett samverkansprojekt, GBG7000+, bestående
av flertalet aktörer, både myndigheter, kommun och privata
fastighetsbolag. Vilken syftar till att generera 7 000 nya, permanenta
studentbostäder fram till år 2026.
Viktor Holm
Vice ordförande
Göteborgs Förenade Studentkårer

Halmstad

Färgmarkering: Röd
Bostadssituationen för nya studenter i Halmstad är fortsatt
svår. Även om det kan vara lättare att hitta en bostad i starten
av vårterminen så uppger HFAB att kötiderna för att få en
egen bostad varierar mellan sex månader och ett år. De flesta
lägenheterna har hyror som kan anses vara rimliga utifrån
nuvarande studiemedelsnivå, även om det också finns större och
dyrare lägenheter i bostadsutbudet. Lägenheterna ligger inom en
rimlig radie från campus. Studentkåren i Halmstad arbetar med
att rekrytera privatpersoner som hyr ut bostäder, vilket lättar upp
bostadssituationen något.
(Halmstad studentkår, HFAB)

Helsingborg

Färgmarkering: Gul
Studenter som söker sig till Helsingborg har goda chanser att få tag i
studentboende innan höstterminens slut, även om det för många sker
innan dess. Många av studentbostäderna har förhållandevis höga
hyror i relation till studiemedlet.
(Helsingborgsstudent)
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Jönköping

Färgmarkering: Röd
I Jönköping är det generellt sett fortsatt högt tryck på
studentbostäder. Trots att det upplevs vara mindre söktryck från
internationella studenter i år, så tyder erfarenheten från förra året
på att nya studenter inte kan räkna med att få en egen bostad förrän
till vårterminen. Enligt studentkåren upplevs antalet studenter
som flyttar från andra städer öka, samtidigt som antalet bostäder
inte hänger med i utvecklingen. Hyrorna för studentbostäder är
varierande, där vissa ligger över 4000 kronor, medan andra ligger
runt 2000 kronor. Samtliga studentlägenheter ligger på rimligt
avstånd till campus.
(Jönköpings studentkår, Studbo, Vätterhem)

Kalmar

Färgmarkering: Gul
I Kalmar finns det en studentbostadsgaranti för nyantagna studenter
som kommer utifrån, med krav om att söka aktivt i specifika
etapper. Utöver denna garanti så tar det enligt studentkåren
ungefär två till tre månader innan man får ett förstahandskontrakt
på ett studentboende inom Kalmar. Dock upplever bostadsbolaget
Kalmarhem ett mindre söktryck på bostäder detta år, vilket
kan lätta upp bostadsmarknaden ytterligare. Generellt sett
så ligger hyressättningen inom en rimlig summa, samt att de
studentbostäderna som erbjuds ligger inom en rimlig radie från
campus.
(Linnéstudenterna: Kalmar, Kalmarhem)

Karlshamn

Färgmarkering: Grön
I Karlshamn ser möjligheterna till studentboende fortsatt goda ut.
Nya studenter på BTH är i och med kommunens bostadsgaranti i
princip garanterade ett förstahandskontrakt på en bostad med en
rimlig hyra och nära avstånd till campus.
(Karlshamnsbostäder, Blekinge studentkår)

Karlskrona

Färgmarkering: Röd
Bostadssituationen för studenter i Karlskrona är fortsatt ansträngd.
Trots nybyggnation så förväntas inte alla studenter som söker
lägenhet få ett egen bostad under höstterminen. De studentboenden
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som finns ligger dock inom rimligt avstånd till campus. Hyresnivåerna
på studentboenden i Karlskrona faller till stor del under vad som
kan anses vara rimligt. Vissa nybyggda lägenheter har en högre
hyressättning, men på det äldre bostadsbeståndet anses hyran utifrån
en tolvmånadersperiod som rimlig. Det finns en oro för att vissa som
har blivit antagna kan behöva tacka nej till sin utbildningsplats på
grund av svårigheten att hitta en bostad. Det finns dock en optimism
inför framtiden med tanke på att all nybyggnation ännu inte är klar.
Det bör samtidigt poängteras att dessa nytillskott av lägenheter
troligen har en högre hyra.
(Blekinge studentkår, Karlskronahem)

Karlstad

Färgmarkering: Gul
För studenter som söker studentboende i Karlstad är utbudet fortsatt
begränsat vid höstterminsstarten. Enligt bostadsbolaget KBAB så
brukar trycket dock lätta kring oktober månad, så möjligheten att få
ett förstahandskontrakt på en studentbostad inom första terminen
anses vara god. Hyrorna för studentboende ligger enligt kåren
på en rimlig nivå där det anses vara förhållandevis lätt att få en
bostad med en rimlig hyra. Detta med undantag för enstaka större
boenden samt nybyggen som kostar något mer än övriga bostäder.
Studentbostäderna ligger inom ett rimligt avstånd från campus.
Viss optimism finns inför framtiden då det byggs på områden kring
campus samtidigt som antalet studenter ligger stabilt.
(Karlstads studentkår, KBAB, UHR)

Kristianstad

Färgmarkering: Gul
I Kristianstad finns det ett begränsat utbud av studentlägenheter
inför höstens terminsstart. Det är framförallt korridorsboende som
finns tillgängligt, där nya studenter kan behöva vänta ungefär
tre månader efter höstterminens start. Kristianstad har en
bostadsgaranti, som i praktiken innebär att studenter som söker
bostad får hjälp av studentkåren med sökandet efter 30 dagar. Både
korridorsrum och studentlägenheter ligger inom 30 minuters avstånd
till högskolan, samt har rimliga hyror.
(Kristianstads studentkår, Kristianstadsbyggen)
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Linköping

Färgmarkering: Gul
I Linköping är det en ansträngd bostadssituation som möter
studenterna vid höstens terminsstart, detta trots ett tillskott
på nyproducerade studentbostäder. Situationen lättas dock upp
under terminens gång vilket gör att studenter som söker boende
förväntas ha blivit erbjuden ett förstahandskontrakt innan
höstterminens slut. Delvis på grund av en stor andel nyproduktion
är hyrorna i studentbostadsbostadsbeståndet förhållandevis höga.
Studentbostäderna ligger inom en radie på 30 minuter från campus.
(Studentbostäder i Linköping, Kombo)

Luleå

Färgmarkering: Röd
De studenter som söker sig till Luleå möts av en bostadssituation
som är fortsatt ansträngd. Det byggs mycket nytt, men hyrorna för
de nybyggda lägenheterna är oftast högre än vad som anses vara
skäligt enligt Luleå studentkår, vilket resulterar i risken att de nya
lägenheterna inte är tillgängliga för alla. Generellt sett krävs minst
ett år i bostadskön för att bli erbjuden en studentbostad. Bostäderna
som erbjuds ligger dock inom en rimlig radie från campus och har
rimliga hyror.
(Bostad Luleå, Luleå studentkår)

Lund

Färgmarkering: Röd
Lund är en av de fyra största studentstäderna där vi bett
representanter för studenterna att själva beskriva bostadssituationen:
Det är en utmaning med studentbostäder i Lund, och många
studenter oroar sig för att finna en bostad. AF Bostäder, som är
den primära tillhandahållaren av studentbostäder erbjöd 700
studentlägenheter i novischlotteriet till ca 2300 sökande, som då ger
förtur till novischer (nya studenter). Samtidigt erbjuder LU Bostäder
ca 1200 boenden till ungefär 2400 internationella studenter. Även
studentnationerna erbjuder bostäder.
Lunds universitets studentkårer har utöver detta ett samarbete med
Lunds kommun och Lunds universitet för att driva BoPoolen.nu,
en bostadsförmedlingstjänst för att förmedla andrahandsbostäder
på ett enkelt, tryggt och snabbt sätt för studenter. För att
bemöta just problemen vid terminsstart, satsar även BoPoolen på
”Soffkampanjen”, där folk med en soffa över i sin lägenhet kan hyra
ut denna till internationella studenter som annars skulle gå utan tak
över huvudet.
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Tidsfristen för att få en bostad varierar, särskilt huruvida man är
ny student med novischförtur eller ej. En novisch kan få en bostad
relativt snabbt med tur i lotteriet, men utan förturen brukar kötiden
på AF bostäder ligga på ungefär 6-12 månader för korridorsrum,
12-24 för en lägenhet. Andrahandsuthyrningen kompletterar
bostadsbristen något, men inte tillräckligt.
AF Bostäder och LU Bostäder erbjuder endast bostäder inom
Lunds kommun, vilket gör att man enkelt kan ta sig till och från
universitetet med cykel eller kollektivtrafik. AF satsar även på att
bygga ut och expandera sina bostadsområden i Lund.
BoPoolen rekommenderar en hyra på ca 3500 för ett studentrum,
vilket också överensstämmer med kostnaden för ett korridorsrum. Det
är dock inte ovanligt med kostnader uppåt 4500 eller mer, utan att
inräkna kostnader för möbler och dylikt.
Christina Abdulahad (ordförande) och Alexander Nymark (vice
ordförande), Lunds universitets studentkårer

Malmö

Färgmarkering: Gul
I Malmö är det fortsatt högt tryck vid höstens terminsstart, men
situationen brukar enligt Boplats syd lätta upp under terminens
gång vilket gör det möjligt för studenter att få ett boende innan
höstterminens slut. Det har tillkommit en stor andel nybyggnationer
vilket har lättat upp bostadsmarknaden för studenter, men
som har resulterat i att hyrorna generellt sett är något höga.
De studentbostäder som finns ligger på ett rimligt avstånd från
universitetet.
(Boplats syd, Studentkåren Malmö)

Norrköping

Färgmarkering: Gul
Studenter som söker sig till Norrköping för studier möts av en
bostadssituation som är fortsatt begränsad. Kring terminsstarten
är det svårt, men situationen förväntas lättas upp under terminens
gång vilket resulterar i att alla sökande förväntas ha blivit erbjuden
ett förstahandskontrakt innan höstterminens slut. Hyrorna ligger
något över vad som anses vara en rimlig nivå, där det främst är
nybyggnationen som sticker iväg prismässigt. Studentbostäderna
ligger på rimligt avstånd från campus.
(Kombo, Studentbo Norrköping)
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Piteå

Färgmarkering: Grön
Piteå har goda förutsättningar för att möta efterfrågan på
studentboende inför höstterminen. Enligt bostadsbolaget Pitebo har
de tidigare år haft ett överskott av lägenheter vilket har resulterat
i att kötiden är i princip obefintlig. Studentbostäderna som erbjuds
är genom förstahandskontrakt under hela studieperioden, inom ett
rimligt avstånd från campus samt har rimliga hyror i relation till
nuvarande studiemedelsnivå.
(Pitebo, Piteå studentsektion)

Skellefteå

Färgmarkering: Grön
Studenter som söker sig till Skellefteå kan luta sig mot en
bostadsgaranti som även detta år ser ut att upprätthållas. Då
Umeå universitet dragit ned på utbildningsplatser i Skellefteå
har det resulterat i att det snarare finns ett överskott av bostäder.
Bostadsbolaget Skebo har även ett nödboende för studenter som
behöver boende innan inflytt till den permanenta bostaden är möjlig,
vilket upplevs minimera risken för att någon ska behöva hoppa av
eller tacka nej till en utbildningsplats.
(Skebo, Studiestarten Skellefteå)

Skövde

Färgmarkering: Röd
Det kan vara svårt för nya studenter att hitta en egen bostad i
Skövde. De studentlägenheter som finns hyrs ut fort och ingen
nybyggnation är planerad. Under höstterminen kommer det vara
svårt för studenter att få tag i en bostad, men det finns viss tillgång
av bostäder på den privata marknaden med privatpersoner som
hyr ut. Pendlingsavstånden riskerar dock att vara längre och
hyrorna högre i sådana boenden. Studentkåren arbetar med att fixa
nödboende, vilket kan innebära möjlighet att sova hos faddrar eller
få studentrabatt på hotell för att minska risken för att studenter
behöver tacka nej till utbildningsplatser. Bostadssituationen tycks
dock inte ha påverkats av att högskolan i Skövde i år har ökat
antagningen med drygt 800 studenter. Troligtvis beror det på att
ökningen främst utgörs av distansstudenter. De studentbostäder som
finns ligger inom rimlig avstånd till campus, men många har något
höga hyror.
(Studentkåren i Skövde, Skövdebostäder, UHR)
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Stockholm

Färgmarkering: Röd
Stockholm är en av de fyra största studentstäderna där vi bett
representanter för studenterna att själva beskriva bostadssituationen:
Av alla Sveriges högskolestudenter finns nästan en fjärdedel i
Stockholms län; över 90 000 studenter och fler än 5 000 doktorander,
fördelade på 18 universitet och högskolor. Dessutom finns många
av landets yrkeshögskoleutbildningar här. Till dessa nära 100 000
utbildningsplatser fanns det 2017 ca 17 000 studentbostäder.
Ca två tredjedelar av Stockholms studenter kommer från Stockholm.
Bostadsbristen utgör ett hinder för studenter från andra delar av
landet; många vågar inte söka sig till Stockholm då det är väldigt
svårt att hitta boende och ofta väldigt dyrt om du väl lyckas.
Det finns två stora studentbostadsköer i Stockholms län. SSSB,
Stiftelsen Stockholms studentbostäder, är Sveriges största
studentbostadsbolag med ca 8 000 bostäder. Det gör att de har en
något kortare kötid; ca 13 månader för ett korridorsrum eller ca
3-4 år för en studentlägenhet. Stockholms stads bostadsförmedling
förmedlade 2 507 studentbostäder 2017, med en kötid på ca 5 år.
Hyrorna varierar stort; från 2 700 kr/månad för ett korridorsrum i det
gamla beståndet till över 7 500 kr/månad för en nybyggd studentetta
hos en privat aktör.
På grund av bostadsbristen tvingas vissa studenter in i osäkra andraeller olagliga tredjehandslösningar, tvingas ”soffsurfa” hos kompisar,
blir ofrivilligt hemmaboende, eller tvingas välja bort Stockholms som
studieort.
SSCO driver därför www.akademiskkvart.se, en
andrahandsförmedling för studenter med annonseringsvillkor som
tar hänsyn till studenters ekonomi. Förmedlingen finansieras av
Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena.
Akademisk kvart är dock bara en nödlösning. Antalet studentbostäder
i Stockholm har ökat de senaste åren, mycket tack vare projektet
Sthlm6000+, men vi ser att bostadsbyggandet minskar igen. SSCO
vill därför se ett brett samarbete mellan Stockholms 26 kommuner
där alla tar ett större ansvar för studentbostadsbyggandet. På
riksnivå krävs åtgärder som underlättar och förkortar processen. Men
det räcker inte att bara bygga nytt – det behövs även åtgärder som
underlättar för studenter ekonomiskt, till exempel en förändring av
bostadsbidraget.
Studentbostadssituationen i Stockholm må ha blivit bättre, men det
finns fortfarande mycket som kan och måste förbättras – både för
studenternas och för Stockholms skull.
Andreas Moilanen, Ordförande
SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation)
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Sundsvall

Färgmarkering: Grön
Bostadssituationen för studenter som söker sig till Sundsvall ser
fortsatt god ut. Enligt både Mitthem och studentkåren ser det ut som
att alla som behöver kommer bli erbjudna en bostad nu inför höstens
terminsstart. Studentbostäderna ligger på ett rimligt avstånd från
campus och det finns goda möjligheter att få en bostad där hyran är
rimlig i relation till studiemedlet.
(Studentkåren i Sundsvall, Mitthem)

Trollhättan

Färgmarkering: Grön
Trollhättans bostadsbolag Eidar har en bostadsgaranti som innebär
att den som studerar på minst halvfart ska erbjudas en lägenhet
inom 30 dagar från terminsstart. Trots att högskolan öppnat upp
för fler utbildningsplatser vilket ökat trycket något har det totala
bostadsbeståndet ökat med 20 studentlägenheter vilket gör att
möjligheten till att få ett boende inom ramen för bostadsgarantin är
fortsatt god. Studentlägenheterna har en rimlig hyressättning och
ligger inom rimligt avstånd från campus.
(Eidar AB, Studentkåren vid Högskolan Väst)

Umeå

Färgmarkering: Röd
I Umeå är det fortsatt högt tryck på studentboenden inför höstens
terminsstart. Viss minskning av kötiden har skett tack vare ett
tillskott på nybyggda lägenheter, som är en del av en större satsning
på nybyggen i Umeå kommun. Trots detta kan studenter i Umeå
inte förvänta sig en lägenhet innan höstterminens slut. De kontrakt
som erbjuds är primärt förstahandskontrakt som sträcker sig
över hela studieperioden, undantaget vissa korttidskontrakt vid
ombyggnationer. Hyrorna för studentboende i Umeå ligger generellt
på en rimlig nivå, avstånden för att ta sig till och från universitetet
likaså.
(Umeå studentkår, Bostaden)
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Uppsala

Färgmarkering: Röd
Uppsala är en av de fyra största studentstäderna där vi bett
representanter för studenterna att själva beskriva bostadssituationen:
Bostadssituationen är mycket ansträngd för studenter i Uppsala.
Kötiden för att få tillgång till ett studentrum hos kommunens
förmedlare Studentstaden är mellan ett och tre år. Situationen
innebär att många nyantagna studenter tvingas leva under otrygga
boendeförhållanden. Det här ser Uppsala studentkår som en orsak
till den utbredda psykiska ohälsan bland studenter. Många väljer
dessutom bort studier i Uppsala på grund av svårigheterna med att
hitta bostad.
Hyrorna för studentbostäder ligger generellt på cirka 3 500 kronor,
och på andrahandsmarknaden är genomsnittshyran för ett rum drygt
4 000 kronor. Uppsala studentkår anser att dessa priser är alldeles
för höga för att Uppsalastudenternas ekonomier ska gå ihop.
Uppsala studentkår för en aktiv dialog med Uppsala kommun med
målsättningen att det ska byggas fler hyreslägenheter med rimliga
hyresnivåer. Studentkårens krav på att 4000 hyresrätter skulle ha
byggts fram till 2018 har inte uppfyllts, vilket innebär att studenter
fortsatt kommer få svårt att hitta någonstans att bo. Kåren driver
även att kommunens kö- och förmedlingsavgifter ska tas bort
eftersom dessa sätter käppar i hjulet för studenternas redan svåra
ekonomiska situation.
Ludvig Lundgren,
Ordförande
Uppsala studentkår

Visby

Färgmarkering: Röd
För studenter som söker sig till Visby för att studera är utbudet
av studentbostäder fortsatt begränsat. Kötiden uppges enligt
Gotlandshem vara två år för en studentbostad och även om den
uppskattade kötiden sjunker under terminens gång tror inte
Gotlandshem att merparten av de sökande kommer att erbjudas ett
permanent boende innan höstterminens slut. Det bör dock poängteras
att studentkåren och dess organisation i Visby gör ett stort arbete
med att rekrytera och matcha privatpersoner som hyr ut bostad,
vilket lättar upp marknaden något. De offentliga studentbostäder
som ändå erbjuds är förstahandskontrakt som sträcker sig över hela
studieperioden med en rimlig hyressättning i relation till nuvarande
studiemedelsnivå, samt ligger inom en rimlig radie från campus.
(Gotlandshem, Gotlands studentkår Rindi)
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Västerås

Färgmarkering: Grön
Västerås har en bostadsgaranti där prognosen för dess uppfyllande
ser god ut även i år. Enligt bostadsbolaget finns det en bra balans
mellan efterfrågan och tillgång på studentboende och det finns ingen
oro över att studenter ska behöva tacka nej till utbildningsplatser på
grund av bostadsbrist i Västerås. De studentbostäder som erbjuds har
rimliga hyror och ligger inom en radie av 30 minuter från campus.
Viss nybyggnation har högre hyror, men än så länge finns det gott om
alternativ där hyran motsvarar vad en student med studiemedel kan
förväntas ha råd med.
(Bostad Västerås, Mälardalens studentkår)

Växjö

Färgmarkering: Röd
För studenter som söker sig till Växjö ser bostadssituationen fortsatt
kritisk ut. Trots nytillskott på nybyggda bostäder är det fortsatt högt
tryck, vilket innebär att en student inte kan förvänta sig bli erbjuden
en bostad innan höstterminens slut. Hyrorna i nyproduktionen ligger
enligt kåren många gånger ligger en bra bit över vad som anses
vara rimligt i relation till studiemedlet. Positivt är dock att samtliga
studentlägenheter ligger inom en rimlig radie från campus.
(Linnéstudenterna: Växjö, Växjöbostäder)

Örebro

Färgmarkering: Gul
I Örebro finns känslan av att söktrycket är fortsatt högt, men att det
minskat i relation till föregående år. Prognosen är att de studenter
som flyttar till Örebro kring terminsstarten kommer ha en egen
bostad i slutet av höstterminen. Ett orosmoln är de planerade
rivningar av studentbostäder som kommer att ske, där studentkåren
uttrycker en oro över att nybyggnationer inte ska hinna med. Det
är därför inte omöjligt att väntetiden kommer vara högre igen för
nya studenter nästa år. De nybyggda lägenheterna som ersätter
de gamla har dessutom högre hyror än lägenheter i det gamla
beståndet, samtidigt som många studenter i Örebro redan har höga
boenekostnader. Studentbostäderna uppges ligga inom en rimlig radie
i relation till campus.
(Örebrobostäder, Örebro studentkår)
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Örnsköldsvik

Färgmarkering: Grön
Bostadsmarknaden för studenter i Örnsköldsvik ser fortsatt
god ut. Det finns i nuläget ett överskott av studentboenden och
bostadsbolaget i Örnsköldsvik uppskattar att det inte kommer vara
några problem att tillgodose den efterfrågan som kommer att finnas
framöver. Bostäderna ligger inom ett rimligt avstånd från campus,
har rimliga hyror i relation till nuvarande studiemedelsnivå samt
erbjuds i form av förstahandskontrakt under hela studietiden.
(Övikshem, Studera i Örnsköldsvik)

Östersund

Färgmarkering: Grön
Östersund har fortsatt goda förutsättningar när det gäller
studentbostäder. Det finns en ”först till kvarn”-princip som
kombineras med en turordningslista, men varken representanter
från studentkåren eller Östersundshem förutspår några problem
med att tillgodose efterfrågan på studentbostäder inom 30 dagar
från terminsstart. De studentbostäder som finns ligger inom rimliga
avstånd till campus och utöver enstaka nybyggnationer så ligger
hyran på en rimlig nivå i relation till nuvarande studiemedelsnivå.
(Studentkåren i Östersund, Östersundshem)
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