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Förord
Årets rapport visar en ännu mer splittrad bostadsmarknad för
studenter. Både antalet röd- och grönlistade städer ökar. Det
finns städer där man tagit problemen på allvar och genom goda
samarbeten arbetat för fler bostäder. Dessa skulle däremot behöva
sällskap, och vi ser att många kommuner idag inte lyckas ta sitt
bostadsförsörjningsansvar.
Det är däremot inte endast en lokal fråga. Tre fjärdedelar av alla
campusstudenter bor i städer som är rödlistade. I dessa städer tar det
minst en termin, och ofta längre, att få en egen bostad. Det innebär
att studenter hoppar runt mellan tillfälliga andrahandskontrakt eller
är inneboende innan de kan få tag på ett tryggt boende där de kan
fokusera på sina studier fullt ut. Att majoriteten av landets studenter
möter en sådan situation är inte värdigt ett starkt kunskapssamhälle.
Förra året påpekade vi genom bostadsrapporten vikten av att alla
parter inser att bostadsbyggande kostar, och sedan satsar därefter.
Regering och riksdag behöver skapa finansiella förutsättningar, och
ett av lösningsförslagen vi tog upp var investeringsstödet. I årets
rapport har vi följt upp investeringsstödet och kan visa att det går
till städer där fler bostäder behövs. Bostadsbyggande är dyrt och
nyproduktion har ofta hyror som inte är anpassade efter studenters
ekonomiska situation. För de mer än tusen nya studentlägenheter
som hittills har fått investeringsstöd är hyrorna generellt lägre.
Bostadskrisen i landets studentstäder måste lösas på ett sätt som är
anpassat till studenternas situation. Vi behöver bostadspolitik som
vågar satsa på framtiden genom trygga bostäder till alla studenter,
inte bara de med hög inkomst eller ekonomiskt stark bakgrund.
Investeringsstödet har visat sig göra skillnad, men mer återstår att
göra.
I slutet av årets bostadsrapport redovisar vi delar av en undersökning av hur många studenter som får felaktig information om
vilka rättigheter de har som hyresgäster i studentbostad. Det är
troligt att många låter sig begränsas av regler som hyresvärden
egentligen inte kan bestämma. Den stora bostadsbristen och
studenters begränsade ekonomi gör att studenter lätt hamnar i
en särskilt utsatt situation. Uppföljningen av hur lagar och regler
följs är avgörande för att garantera studenter en trygg och seriös
bostadsmarknad.
I årets rapport finns goda exempel på hur bostadssituationen
kan lösas på kommunal och statlig nivå. Inför valåret hoppas vi
riksdagspartier och kommuner tar inspiration och kommer med
konkreta lösningar på bostadsbristen. Mer kan och måste göras, och
vi studenter kan inte längre vänta (i olika bostadsköer).

Charlotta Tjärdahl
Ordförande
Sveriges förenade studentkårer

Jacob Adamowicz
Vice ordförande
Sveriges förenade studentkårer

Rapportens genomförande
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. I år
har Lund, Stockholm och Uppsala bidragit med egna texter. 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 två bilagor:
• Investeringsstödet för studentbostäder (statistik)
• Oegentliga hyresavtal i studentbostäder – en uppföljning

Resultat för städerna i undersökningen
Gröna städer
Gävle (↗)
Karlshamn
Piteå
Skellefteå
Sundsvall
Trollhättan
Västerås (↗)
Örnsköldsvik
Östersund (↗)

Gula städer
Borlänge
Borås
Eskilstuna
Helsingborg
Jönköping
Kalmar
Karlstad
Kristianstad
Linköping
Norrköping
Visby

Röda städer
Falun (↘)
Göteborg
Halmstad (↘)
Karlskrona
Luleå
Lund
Malmö
Skövde
Stockholm
Umeå
Uppsala
Växjö
Örebro

En pil indikerar en förändring sedan 2016

Grön: Erbjuder ett tryggt boende inom en månad.
Gul:

Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen.

Röd:

Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen.

Röda städer - Kan inte erbjuda ett
boende under höstterminen
I Lund, Stockholm och Uppsala har studentkårerna själva sammanställt
en beskrivning av bostadssituationen.

Lund

Inför höstterminen 2017 har ungefär 20.000 studenter antagits
till utbildningar vid Lunds universitet. Samtidigt som nya
studentbostäder byggs rivs gamla studentbostadsområden
för att bana väg för nya, och något studentbostadsområde
privatiserats. Detta innebär att det i nuläget finns ungefär 400 färre
studentbostäder än vid samma tidpunkt förra året, vilket är ett
stort problem inte minst för internationella studenter som ofta blir
extra påverkade av bostadsbristen. Det blir tyvärr allt vanligare att
internationella studenter tackar nej till sin utbildning då de inte får
någonstans att bo.
Lunds universitets studentkårer har tillsammans med Lunds
kommun och Lunds universitet en bostadsförmedlingstjänst kallad
BoPoolen.nu som förmedlar andrahandsbostäder enkelt, säkert
och effektivt. AF bostäder är den enskilt största tillhandahållaren
av studentbostäder och har ett system med novischförtur. Sedan
finns också LU accommodation, som är Lunds universitets företag
som utlovar bostadsgaranti och hyr bostäder reserverade för
internationella studenter.
Det tar olika lång tid att få en bostad beroende på om studenter
som söker bostad är novisch, med novischförtur, eller genom LU
accommodation. Om man inte har novischförtur är kötiderna cirka
ett år. För många studenter löser det sig genom andrahandsuthyrare.
Bostadssituationen är svår, men i Lund finns det en tradition att hyra
ut sin bostad i andrahand eller ha en inneboende student.
Hyran för nya student varierar beroende på hur studenter vill bo.
BoPoolen rekommenderar en hyra på 3500 kr för ett möblerat rum i
Lund vilket överensstämmer med vad ett korridorrum kostar ungefär.
Samtliga av AF Bostäders och LU Accommodations bostäder ligger
i Lunds kommun vilket innebär att det går att ta sig till och från
universitetet med cykel.
Flera koordinatorer har fått mejl från oroliga studenter. En del
studenter vågar inte resa till Lund då de ännu inte hittat en bostad.
Bostadssituationen i Lund är under förändring med flera nya
bostadsområden på gång. Bostadsbristen är fortfarande aktuell och på
kort sikt är den mer påträngande än i fjol och drabbar redan utsatta
studentgrupper. Vi strävar ständigt mot en säker bostadsmarknad
för studenter, uppmuntrar nytt bostadsbyggande och kämpar aktivt
med att till sist kunna garantera en bostad för varje enskild student i
Lund.
Martin Hansen				Daniel Kraft
Ordförande				Vice ordförande
Lunds universitets studentkårer
Lunds universitets studentkårer

Röda städer (fortsättning)

Stockholm

Nästan en fjärdedel av Sveriges högskolestudenter pluggar i
Stockholms län. Här finns över 93 000 studenter samt 5 800
doktorander fördelade på 18 universitet och högskolor. Utöver detta
finns en stor andel av yrkeshögskoleutbildningarna placerade i
Stockholms län. För att matcha dessa utbildningsplatser fanns det
under förra året knappt 14 000 studentbostäder, vilket är långtifrån
tillräckligt. Bostadsbristen hindrar studenter från att etablera sig vid
landets största utbildningscentrum.
För att hantera den akuta krisen driver SSCO sedan 2011 en egen
andrahandsförmedling för studenter, www.akademiskkvart.se.
SSCO vill att studenter inte ska betala mer än halva studiemedlet i
hyra, vilket andrahandsförmedlingen tagit fasta på genom hyrestak.
Förmedlingen finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling och
de fem största lärosätena i Stockholm.
Det finns två stora bostadsköer för studentbostäder i Stockholm.
SSSB har ca 8 000 studentbostäder, där den genomsnittliga
kötiden för ett korridorsrum är över 300 dagar och 3-4 år för en
studentlägenhet. Stockholms stads bostadsförmedling förmedlade 2
129 studentbostäder med en genomsnittlig kötid på cirka 5 år under
2016. Kostnaden för en studentbostad i Stockholm varierar kraftigt. I
äldre bestånd finns exempelvis korridorsrum från ca 2 700 kr/månad.
Samtidigt finns nyproducerade studentbostäder i innerstaden för över
6 000 kr/ månad.
Nyproduktionen av studentbostäder har ökat, bland annat tack vare
projektet Sthlm6000+. Målet är att 6000 fler studentbostäder ska ha
byggts vid 2017 års slut. Det finns dock mycket att göra för en fortsatt
hög byggtakt. Från riksnivå behöver ekonomiska stöd utformas
så att de även fungerar i Stockholm. På lokal nivå behöver fler av
länets 26 kommuner ta sitt ansvar. Studenter efterfrågar främst
kollektivtrafiknära boende, vilket gör att studentbostäder kan byggas
på fler platser än idag. Bristen på studentbostäder i regionen hotar
tillväxten och utvecklingen. För att Stockholm ska kunna vara en
kunskapsregion i världsklass måste bostadskrisen ta slut.
Johan Blixt
Ordförande
SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisaton)

Röda städer (fortsättning)

Uppsala

Bostadssituationen i Uppsala är hela läsåret en utmaning för
studenter, men utmaningen är som störst vid terminsstart. Det är
inte ovanligt att studenter behöver bo på vandrarhem för att de
ska kunna delta i utbildningens första veckor, för att till slut hitta
någon form av boende. Uppsala studentkår arbetar med Student
boet som erbjuder akutboenden. Akutboendena brukar ta slut inom
loppet av några timmar. På längre sikt arbetar vi för att byggandet
av bostäder, som studenter faktiskt har råd med, ska ta fart.
Uppsala kommun har gjort stora satsningar för att fler bostäder ska
byggas inom kommunen, men det rör sig främst om bostäder som
studenter inte har råd med eller tillräcklig kötid för att kunna få. Att
bostadsmarknaden för studenter är ohållbar blir tydligt då vi har fått
rapporter om studenter som hoppar av, eller väljer att studera vid
andra lärosäten på grund av bristen på bostäder under åren.
En undersökning från förra året angav att det var 92 veckors kötid
i snitt i Uppsala för en studentbostad. Vilket kan tjäna som ett
riktmärke för hur lång tid det skulle ta innan alla studenter som
börjar denna höst skulle kunna få ett förstahandskontrakt.
Hyran för ett korridorsrum, rum i dubblett eller liknande varierar
mellan 3000 – 3600 kr, dock kan de dyraste gå upp till över 4000
kr. De boendena är dock oftast inte tillgängliga för nya studenter.
Hyresnivån på andrahandsmarknaden är högre, där kan kostnaden
för ett rum vara allt från 3000 kr till 6000 kr. För nybyggda
studentlägenheter kan en etta kosta över 5000 kr.
Bostadsbristen i Uppsala för studenter är akut och om Uppsala vill
fortsätta att locka de bästa studenterna måste de ha en chans att
få en bostad. Den psykiska ohälsan hos studenter ökar, och att inte
ha ett tryggt och bra boende är en stor bidragande faktor. Det finns
mycket att vara stolt över i Uppsala men det kan man inte vara med
Uppsalas arbete med studentbostäder.
Max Stenberg				Ann-Catrin Wells
Ordförande				Vice ordförande
Uppsala Studentkår			
Uppsala Studentkår

Röda städer (fortsättning)

Falun

Bostadssituationen i Falun upplevs som sämre i år jämfört med
tidigare år. Detta kan bero på att det i år finns fler antagna studenter
och färre omsatta studentbostäder som studenter har kunnat söka.
Det lär dröja drygt ett halvår innan alla studenter har kunnat hitta
ett permanent boende. Fram tills dess får studenter hitta egna
tillfälliga lösningar och andrahandsboenden men utbudet av dessa
ser inte heller så gott ut. Hyresnivåerna i Falun är rimliga och
bostäderna ligger på bra avstånd i förhållande till campus. Det finns
en bostadskoordinator vid studentkåren som kan hjälpa nyantagna
studenter med svar på frågor under sommaren och vid terminsstart.
Denna finansieras tillsammans med högskolan och de två kommunala
bostadsbolagen i Falun och Borlänge.
(Dalarnas studentkår, Kopparstaden)

Göteborg

Bostadssituationen för nya studenter i Göteborg är mycket svår.
Kring terminsstarten behövs ungefär 18 månaders kötid för att få
ett korridorsrum. Även om söktrycket lättar en bit in på terminen
kan nya studenter behöva vänta ungefär ett år innan de får en egen
bostad. Det kan dock gå något snabbare för studenter vid Chalmers
då de numera prioriteras högre i Chalmers studentbostäders kö.
Hyrorna för korridorsrum ligger kring 3000 kronor, medan en mindre
studentlägenhet vanligtvis kostar omkring 4500 kronor i månaden.
Merparten av bostäderna bedöms ligga på ett rimligt avstånd från
lärosätena. Flera bostadsbolag bygger nya studentbostäder, men
det är oklart om det är tillräckligt. En vanlig bedömning är att
minst 7000 studentbostäder måste tillkomma i Göteborg inom 10
år. Studentkårerna och deras samarbetsorgan arbetar på olika
sätt för att mer ska byggas och de finansierar även en tjänst för
andrahandsförmedling hos bostadsförmedlingen Boplats.
(Göta studentkår, Chalmers studentkår, Chalmers studentbostäder,
SGS Studentbostäder)

Röda städer (fortsättning)

Halmstad

I Halmstad har det antagits fler studenter samtidigt som
bostadsbeståndet inte ökat nämnvärt. Långt ifrån alla sökande
kommer att få en studentbostad till terminsstarten. Det är osäkert
hur länge studenter kan behöva vänta innan de kan få tillgång
till ett permanent boende men det kan sannolikt dröja mer än ett
halvår. Det kommunala bolaget lottar ut studentbostäder under
sommarmånaderna för att sedan till stor del övergå till ett kö
system under terminerna. Studentkåren uppmanar privatpersoner,
inklusive andra studenter, att erbjuda tillfälliga boendelösningar
och andrahandsbostäder, särskilt till terminsstart. Hyrorna ligger
omkring 35 % av studiemedlet. En god dialog mellan studentkår
och bostadsbolagen i Halmstad har påbörjats.
(Halmstad studentkår, HFAB)

Karlskrona

Bostadssituationen för studenter i Karlskrona är ansträngd och det
saknas fortfarande en stor mängd bostäder i staden. Studenter som
flyttar till Karlskrona kan inte förvänta sig att hitta ett permanent
boende förrän under vårterminen. Många tvingas hitta tillfälliga
lösningar den första tiden och situationen beskrivs som uppgiven.
Studentkåren hjälper till att förmedla andrahandsbostäder,
särskilt kring terminsstart. Det finns dock flera byggplaner av
både studentbostäder och hyresrätter. Samtidigt har en pågående
nybyggnation inneburit att ett antal studentbostäder tillfälligt behövt
stängas inför årets terminsstart. De bostäder som finns har generellt
en något hög hyra. Nybyggnationen står ut som särskilt dyr med
månadskostnader som överstiger 4000 kronor och ibland även över
5000 kronor. Det finns optimism kring framtiden med omfattande
byggplaner men detta förutsätter att studenter har råd att bo i de nya
bostäderna.
(Blekinge studentkår, Karlskronahem)

Röda städer (fortsättning)

Luleå

Det sker en del förändringar på bostadsmarknaden i Luleå. Det byggs
en del och studentbostäder byter ägare. Detta har lett till att det nu
finns ett flertal olika aktörer som förmedlar sina studentbostäder
genom egna köer vilket kan uppfattas som mer svårorienterat för
studenter än vad det tidigare varit. En gemensam bostadskö har
startats av kommunen men än så länge inkluderar denna bara
det kommunala bolagets bostadsbestånd. Nya studenter kan inte
förvänta sig att hitta ett permanent boende under höstterminen
utan kan ofta behöva vänta betydligt längre än så. Universitetet
förvaltar vandrarhemsplatser i början av terminen, tills studenterna
förhoppningsvis hittat bostäder. Studentkåren uppmanar andra
studenter och allmänheten att hyra ut i andra hand till nya studenter.
Det har förekommit att studenter valt att hoppa av sin utbildning
eller studera på annan ort till följd av den svåra bostadssituationen i
Luleå.
(Luleå studentkår, Lulebo)

Malmö

För många studenter går det att hitta någon form av
andrahandsboende eller tillfällig bostad i Malmö inför terminsstart.
För ett permanent boende krävs det ofta omkring ett år i kö. Det
kommunala bolaget började förra året reservera en tredjedel
av alla lediga studentbostäder för nyantagna studenter inför
höstterminen. Studentkåren anordnar ett soffprojekt där studenter
och privatpersoner lånar ut sin soffa tillfälligt till nya studenter som
inte har någonstans att bo. Det händer att studenter tackar nej till
sin utbildningsplats eller avbryter sina studier tidigt för att det är
svårt att hitta bostad eller för att de lösningar som finns att tillgå blir
för dyra som student. Det rapporteras att internationella studenter
har särskilt svårt att hitta en bra bostad. Under det kommande året
kommer ett flertal studentbostäder stå klara och det byggs generellt
mycket bostäder i Malmö samtidigt som efterfrågan också ökar
stadigt. De flesta bostäderna har en hyra som ligger på gränsen för
vad SFS anser vara rimlig men de nyproducerade studentbostäderna
är klart dyrare.
(Studentkåren Malmö, MKB Fastighets AB, Boplats syd)

Röda städer (fortsättning)

Skövde

Kring terminsstart krävs det cirka ett års kötid för att få en
studentbostad i Skövde. Detta minskar visserligen en bit in på
terminen men alla nya studenter kan inte förvänta sig att hitta ett
permanent boende under höstterminen. De flesta studenterna får
hitta tillfälliga lösningar och boende i andra hand åtminstone första
terminen. Det finns planer på att bygga ungdomsbostäder och fler
studentbostäder men detta har ännu inte påbörjats. Studentkåren
har tidigare ordnat med en sovsal för studenter att bo i den
första tiden men det är osäkert om detta blir av i år. Det finns en
bostadskoordinator på högskolan som listar privata hyresvärdar
och hjälper studenter med bostadssökande. Tidigare nollställdes
bostadskön en gång per år vilket gav nya studenter likvärdig chans
att få en bostad men numera fortsätter den året om. En majoritet
av studentbostäderna har rimliga hyror men nybyggnationen är
betydligt dyrare.
(Studentkåren i Skövde, Skövdebostäder, Högskolan i Skövde)

Umeå

Bostadssituationen är ett stort problem för studenter i Umeå. Det
finns visserligen en viss positiv trend med kortare kötider men
det går långsamt och studenter får vänta i kö cirka tio till tolv
månader innan de kan få en egen bostad. Det har skett ett tillskott
av studentbostäder från ett flertal olika bolag och det kommunala
bostadsbolaget har ändrat sitt kösystem så att studenter som väljer
ett rum i korridor numera behåller sin kötid. Sammantaget kan detta
ha lättat trycket något. Hyresnivåerna på studentbostäderna i Umeå
är rimliga. Det kan vara särskilt svårt för studenter som kommer in
via reservplats att ens hitta en rimlig tillfällig lösning i Umeå. Det
rapporteras att studenter tackar nej till sin utbildningsplats eller
hoppar av tidigt i utbildningen på grund av den stora svårigheten att
hitta en bostad.
(Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, Bostaden)

Röda städer (fortsättning)

Växjö

Det är fortsatt svårt för nya studenter i Växjö att hitta en bostad inför
terminsstart och bostadssituationen har inte förändrats nämnvärt det
senaste året. Särskilt svårt är det för studenter som kommer in på
sin utbildning i ett senare skede. En stor del av nyantagna studenter
kommer inte hitta något permanent boende förrän till vårterminen.
Vid terminsstart krävs det cirka tre till fyra års kötid för att få en
studentbostad men detta sjunker i mitten av terminen till cirka ett
års kötid. Studentkåren arrangerar ett akutboende där studenter kan
få bo på madrasser i början av terminen. Det byggs studentbostäder
men dessa kommer som tidigast stå klara till nästa höstterminsstart.
Nybyggnationen är dock dyr för studenter. Hyresnivåerna i det
befintliga bostadsbeståndet varierar.
(Linnéstudenterna, Växjöbostäder)

Örebro

Tack vare att det tillkommit flera bostäder i Örebro, bland annat
studentbostäder, ser situationen ljusare ut än tidigare. Det är färre
studenter som anmält sig till det akutboende som studentkåren
anordnar de första två månaderna jämfört med tidigare. Det är
också färre studenter som anmält sig till den bostadsgaranti som det
kommunala bostadsbolaget anordnar där studenter kan få en tillfällig
bostad den första terminen. En stor del av nya studenter kommer
kunna hitta ett permanent boende under höstterminen, men det är
stor risk att några kommer behöva vänta längre än så. Hyrorna i
Örebro varierar i ett brett spann men de nyproducerade bostäderna
överstiger 35 % av de flesta studenters inkomst.
(Örebro studentkår, Örebrobostäder)

Gula städer - Kan erbjuda ett boende
någon gång under höstterminen

Borlänge

Det är svårt för studenter att hitta bostad inför terminsstarten i
Borlänge. Särskilt svårt kan det vara för vissa inresande studenter
som är i Sverige en kortare tid och inte hinner sätta sig in i
bostadsmarknaden eller samla köpoäng. Först under andra halvan
av höstterminen kan alla nya studenter räkna med att ha hittat ett
permanent boende för hela sin studietid. Hyresnivåerna i Borlänge
är rimliga. Studentkåren har en projektanställd bostadskoordinator
som finansieras av högskolan och de kommunala bostadsbolagen
i Borlänge och Falun. Bostadskoordinatorn får många frågor av
nyantagna studenter. Under den första månaden av höstterminen
anordnas ett akutboende av det kommunala bostadsbolaget där nya
studenter även kommer kunna få hjälp med att söka permanent
boende. Det finns ett bra samarbete mellan studentkår, högskola och
det kommunala bostadsbolaget och med planerad nybyggnation kan
bostadssituationen för studenter i Borlänge bli bättre i framtiden.
(Dalarnas studentkår, Tunabyggen)

Borås

Vid terminsstart är det brist på studentbostäder i Borås. Det är svårt
att uppskatta kötiden för bostäder då en del studenter exempelvis
pendlar från närliggande orter men de som vill bör kunna hitta ett
bra boende i Borås under senare delen av höstterminen. Studentkåren
arbetar aktivt för att det ska tillkomma fler bostäder för studenter.
Det finns studentbostäder med rimlig hyra men även en del som
uppfattas som något dyra. Alla studentbostäder ligger inom rimligt
avstånd från högskolan. Utbytesstudenter och betalande studenter
har förtur till studentbostäder inför terminsstart. Vissa uthyrare har
dock krav på svenskt personnummer för sökande vilket försvårar för
de inresande studenter som ej omfattas av förturen.
(Studentkåren i Borås, AB Bostäder i Borås)

Gula städer (fortsättning)

Eskilstuna

De flesta studenter som kommit in på utbildning i Eskilstuna via
första antagningen kommer kunna hitta en bostad till terminsstarten.
Det kan bli svårare för de som kommit in på utbildningar senare
men även dessa förväntas kunna hitta en bostad någon gång
under höstterminen. Det finns dock en osäkerhet angående när
alla studenter kommer ha någonstans permanent att bo vilket gör
att Eskilstuna fortfarande är gulmarkerat. Kring terminsstart är
det vanligt att andra studenter tillfälligt erbjuder sovplats till nya
studenter. Det finns en generell bostadsbrist i Eskilstuna och det är
svårt att uppskatta tillgången på andrahandsmarknaden. De flesta
studentbostäder har en hyra som uppfattas som rimlig. Det pågår en
viss nyproduktion av hyresrätter vilket lättar upp bostadssituationen
överlag och fler studentbostäder kommer börja byggas under hösten.
(Mälardalens studentkår, Kommunfastighet)

Helsingborg

En stor majoritet av studenterna i Helsingborg hittar någon
form av boende till terminsstart eller den första månaden. För
resten kommer det antagligen lösa sig under den andra halvan
av terminen. Det tillkom en del bostäder för studenter inför förra
höstterminsstarten vilket förbättrade bostadssituationen. Kommunen
uppmanar privatpersoner, inklusive andra studenter, att hyra ut
bostäder i andra hand genom bland annat annonser i lokaltidningen.
Andrahandsmarknaden för studenter ser därför god ut. Hyrorna
i Helsingborg ligger dock oftast över SFS kriterier för vad som är
rimligt för studenter att betala i månaden.
(Helsingborgsstudent)

Jönköping

Fler har antagits till utbildningar i Jönköping men det har inte
tillkommit någon större mängd bostäder för studenter. Många av
de bostäder som har byggts de senaste åren är byggda på tillfälliga
bygglov. En stor del av de studentbostäder som finns i Jönköping
är reserverade för internationella studenter. Det blir ett högt
söktryck på bostäderna kring terminsstart men det går att hitta
mer permanenta bostäder i slutet av höstterminen. Studentkåren
arrangerar akutboende vid terminsstart för de som inte hittat någon
annanstans att bo och andra studenter erbjuder ofta soffplatser
till nya studenter. Allmänheten har också uppmanats att hyra ut i
andra hand till studenter. Det finns en risk att bostadssituationen
i Jönköping för studenter förvärras de kommande åren ifall ingen
ytterligare byggnation sker.
(Jönköpings studentkår, Studbo, Vätterhem)

Gula städer (fortsättning)

Kalmar

I Kalmar finns det en bostadsgaranti för de som flyttar till staden för
att studera på heltid. Dock gäller inte bostadsgarantin för studenter
som bor på pendlingsavstånd eller de som tidigare har studerat vid
universitetet, vilket även inkluderar distanskurser. De som omfattas
av garantin ska erbjudas en bostad inom två månader efter aktivt
sökande och därefter kan det dröja ytterligare någon månad innan
studenten kan flytta in. För de som inte omfattas av garantin kan
det ta flera månader in på terminen att hitta ett stadigvarande
boende. Studentkåren driver en andrahandsförmedling och uppmanar
privatpersoner att hyra ut bostad via denna. Hyresnivåerna ligger
generellt på gränsen av vad som är rimligt men det finns även vissa
bostäder med lägre månadshyra. Det byggs relativt mycket i Kalmar
och bostadssituationen verkar därför generellt förbättras på sikt.
(Linnéstudenterna, Kalmarhem)

Karlstad

Studentbostadsbeståndet i Karlstad utökades till förra
höstterminsstarten och det verkar som att den goda effekten detta
fick kommer hålla i sig även denna terminsstart. Det finns ett flertal
olika aktörer som bygger bostäder i Karlstad och det har under året
skett ännu ett tillskott av studentbostäder. Det kommunala bolaget
förmedlar studentbostäder enligt först-till-kvarn-principen vilket
gör det svårt att uppskatta kötiden. För nya studenter går det att
hitta en permanent bostad under senare delen av höstterminen.
En majoritet av studentbostadsutbudet har rimlig hyra men de
nybyggda bostäderna är dyra i förhållande till de flesta studenters
inkomster. Studenter som har barn kan ha extra svårt att hitta en
tillfredsställande bostad till följd av att det finns ett mindre utbud av
lämpliga lägenheter för dessa.
(Karlstad studentkår, KBAB)

Kristianstad

Ändringar i utbildningsutbudet vid Högskolan Kristianstad
tillsammans med ett visst tillskott av bostäder gör det svårt att sia
om hur bostadssituationen kommer vara för studenter i Kristianstad
kring terminsstart i år. Kommunen tillsammans med studentkåren
erbjuder en bostad till de studenter som först på egen hand sökt
bostad minst en månad utan att ha hittat någon. Nya studenter
förväntas ha hittat ett permanent boende ungefär i mitten av
terminen. Hyresnivåerna ligger ofta kring gränsen för vad som kan
uppfattas som rimligt. Det blir dock större initiala kostnader för
utbytesstudenter då de får betala en deposition motsvarande tre
månaders hyra vid inflyttning. Denna återfås vid utflyttning om
lägenheten har lämnats i gott skick.
(Kristianstad studentkår, ABK)

Gula städer (fortsättning)

Linköping

Det är fortsatt svårt för nya studenter att hitta bostad i Linköping
vid terminsstart, trots att det tillkommer bostäder och nya aktörer
på bostadsmarknaden. Inför terminsstart har nya studenter viss
förtur till rum i korridor via det kommunala bolaget. Förhoppningen
är att en majoritet av de nyantagna studenterna ska ha hittat
ett stadigvarande boende i slutet av höstterminen. Det finns
goda möjligheter att hitta tillfälliga boendelösningar fram tills
dess. Studenternas hyresgästförening Kombo driver under året
en andrahandsförmedling där nyantagna studenter har förtur
inför terminsstart. Dessutom arrangerar Kombo nödboenden i
början av terminen för de som står utan bostad. Hyresnivåerna
i Linköping varierar mycket men det går att hitta bostäder med
rimlig månadskostnad. Tack vare nybyggnation upplevs det som
att bostadssituationen för studenter i Linköping är på väg att bli
bättre men dock under förutsättning att studenter har råd att bo i
nyproduktionen.
(Kombo, Studentbostäder i Linköping)

Norrköping

Söktrycket på studentbostäder i Norrköping har ökat något det
senaste året. Detta kan bero på en generellt förvärrad bostads
situation i Norrköping med stigande bostadspriser och än mer
eftertraktade hyresrätter. Nyantagna studenter har förtur på
studentbostäder fram till sista augusti men det kan dröja till
oktober med inflyttning för vissa. Studenternas hyresgästförening
Kombo öppnar upp ett tillfälligt kontor inför terminsstart för
att kunna svara på frågor och driver en andrahandsförmedling
där nyantagna studenter har förtur. Kombo arrangerar även ett
nödboende tillsammans med det kommunala bolaget för de studenter
som inte hittat något boende. Det byggs en del i staden och fler
studentbostäder är byggstartade vilket ger en positiv framtidsutsikt
men den nybyggnation som finns har dock hittills haft höga hyror.
(Kombo, Studentbo Norrköping)

Gula städer (fortsättning)

Visby

Det kan gå ganska snabbt att hitta en bostad som ny student i Visby.
Ett problem är dock att en stor del av bostadsbeståndet finns i privat
regi där studenter måste flytta ut under sommarmånaderna för att
göra plats åt turister med större betalningsförmåga. Detta skapar
en oro för studenter. De bostäder där heltidsstudenter kan bo året
om är väldigt eftertraktade och kötiden på dessa kan uppgå till
flera år. Det är svårt att göra en bra bedömning av hyresnivåerna
då många bostäder finns hos privata uthyrare. Studentkåren
driver en portal med andrahandsförmedling och information om
bostadskö för studenter. Det finns en risk att bostadssituationen i
Visby förvärras för studenter i och med ambitioner att det ska bli
fler campusstudenter på Campus Gotland samtidigt som det inte
tillkommer särskilt många bostäder som studenter har råd med.
(Gotlands studentkår Rindi, Inflyttarbyrån, Gotlandshem)

Gröna städer - Kan erbjuda ett tryggt
boende inom en månad

Gävle

För de studenter som antas vid Högskolan i Gävle på minst halvfart
finns det en bostadsgaranti som kan åberopas när det inte längre
återstår några lediga studentbostäder att söka. Det är osäkert om
bostadsgarantin ens kommer behöva användas i år, då situationen
ser bättre ut än tidigare. De senaste åren har det tillkommit både
bostäder och nyetablerade bostadsbolag i staden och det upplevs
som att söktrycket på studentbostäder har minskat. Det finns en
bra dialog mellan studentkår, högskola, kommun och de största
studentbostadsförmedlarna. I samarbete med högskola och kommun
driver studentkåren en bostadsportal med andrahandsförmedling
av bostäder. För utländska studenter finns en viss osäkerhet till
följd av att ett bostadsbolag kräver att nya hyresgäster har ett
svenskt personnummer. Utländska studenter måste därför gå
genom högskolan för att kunna hyra i det bolaget. I praktiken har
dessa studenter dock goda chanser att hitta en trygg bostad den
första månaden, trots det extra krånglet. De flesta studentbostäder
har en hyresnivå som är rimlig i förhållande till studiemedlet. Det
finns framtida byggplaner på orten och det upplevs därför som att
bostadssituationen för studenter i Gävle blir allt bättre.
(Gefle studentkår, Gavlegårdarna)

Karlshamn

Bostadssituationen i Karlshamn ser fortsatt god ut för studenter
och inga större förändringar har skett. Kommunen garanterar att
studenter som är antagna på utbildning vid campus Karlshamn
ska bli erbjudna en permanent och trygg bostad inom en månad
från terminsstarten. De allra flesta får en bostad i god tid till
terminsstarten och behöver inte vänta. Det finns även en god chans
för studenter att kunna flytta till andra bostäder under terminen ifall
de vill. Hyresnivåerna på studentbostäderna ligger under 35 % a
v
studiemedlet och bostäderna ligger i bra läge i förhållande till
campus.
(Blekinge studentkår, Karlshamnsbostäder)

Piteå

I Piteå är bostadssituationen för studenter mycket god. Nyantagna
studenter som kontaktar det kommunala bostadsbolaget kan i de
flesta fall omgående erbjudas en studentbostad med inflyttning i tid
till terminsstart. Även studenter som kommer in på utbildning via
reservantagning kommer hitta en trygg bostad snabbt. Det finns
både möblerade och omöblerade studentlägenheter som varierar i
hyra, men hyresnivåerna är över lag rimliga. Bostäderna ligger i nära
anslutning till campus.
(Luleå studentkår, Pitebo)

Gröna städer (fortsättning)

Skellefteå

För studenter i Skellefteå ser det återigen ut att bli ett år med
bra bostadssituation. Det har antagits färre studenter vid campus
Skellefteå. De allra flesta, om inte alla, av de nya studenterna
kommer bli erbjudna en studentbostad med inflyttning till termins
start. Det finns tillfälliga bostadslösningar redo ifall det skulle
vara så att studenter som kommer in på utbildning sent inte har
en inflyttningsklar bostad direkt. Bostadsbeståndet är blandat med
både möblerade och omöblerade boenden, samtliga med rimliga
hyresnivåer och belägna i bra läge i förhållande till campus.
(Studentföreningen Campus Skellefteå, Skebo)

Sundsvall

Det kommunala bostadsbolaget i Sundsvall ansvarar för en bostads
garanti som innebär att alla heltidsstudenter som registrerat sig till
denna i tid kommer erbjudas en studentbostad till terminsstart. Även
de studenter som inte omfattas av garantin förväntas kunna hitta
en bostad inom en månad från terminsstart. Det kommunala bolaget
har utökat sina studiekontroller av de som bor i studentbostäder. Det
finns ett blandat bestånd av bostäder för studenter och samtliga har
en månadshyra som ligger under 35 % av studiemedlet. Studentkåren
och universitetet driver gemensamt en informationskampanj om
bostadsgarantin och de för även en dialog med kommunen om hur
denna ska utvecklas.
(Studentkåren i Sundsvall, Mitthem)

Trollhättan

Det har färdigställts en del studentbostäder i Trollhättan och ytter
ligare några kommer bli klara under hösten. För nya studenter
finns det en bostadsgaranti som innebär att de ska bli erbjudna en
studentbostad inom 30 dagar från registrering. Därutöver arbetar
studentkåren löpande med inneboendelösningar och för en kontinuer
lig dialog med det kommunala bostadsbolaget. Hyresnivåerna för en
egen studentlägenhet ligger omkring 4000 kronor i månaden, även för
de nybyggda bostäderna, vilket uppfattas som rimligt i förhållande till
den goda kvalitet bostäderna håller. Det satsas mycket på bostäder
i Trollhättan och det upplevs som att bostadssituationen utvecklas i
rätt riktning.
(Studentkåren vid Högskolan Väst, AB Eidar)

Gröna städer (fortsättning)

Västerås

Heltidsstudenter som flyttar till Västerås från en annan kommun
omfattas av en bostadsgaranti. Dessa studenter kommer erbjudas en
studentbostad i samband med terminsstarten. För de studenter som
inte hinner anmäla sig till bostadsgarantin gäller först till kvarn på
eventuella kvarvarande studentbostäder men även dessa personer
kommer kunna hitta en bostad förhållandevis snabbt, inom cirka en
månad. Det har skett en viss nybyggnation och renovation av bostäd
er på orten. De flesta bostäder har en rimlig hyra men det finns även
en del som är aningen dyra. För studenter som önskar bör det gå att
hitta en bostad med en lägre hyra som passar dem.
(Mälardalens studentkår, Bostad Västerås)

Örnsköldsvik

Personer som flyttar till Örnsköldsvik för att studera kan förvänta
sig att hitta en bostad till terminsstart med lätthet. Det finns en
bostadsgaranti från kommunen som garanterar att studenter
som studerar på heltid och vid campus Örnsköldsvik ska erbjudas
en bostad. Studenter som vill flytta till Örnsköldsvik från andra
kommuner prioriteras. Det finns ett varierat bostadsutbud, hyres
nivåerna på studentbostäder är rimliga och bostäderna ligger nära
campus.
(Övikshem)

Östersund

En klar majoritet av nya studenter i Östersund förväntas kunna hitta
en tillfredsställande bostad i tid till terminsstart. För de som inte
kunnat hitta ett boende på egen hand finns det en bostadsgaranti
med målet att alla heltidsstudenter som anmält sig till denna ska
kunna erbjudas ett boende inom den första månaden av terminen.
Även studenter som inte omfattas av garantin kommer med stor
sannolikhet kunna hitta ett boende inom denna tidsperiod. Ifall det
ändå inte skulle lösa sig med boende innan terminen startar finns
det ett antal reserverade platser på vandrarhem för studenter.
Studentkåren driver en kampanj som uppmuntrar allmänheten
till andrahandsuthyrning och annonserar ut dessa boenden på sin
hemsida för att underlätta trycket på studentbostäderna. Bostäderna
i Östersund har generellt en hyresnivå under 35 % av studiemedlet.
Några av bostäderna är campingstugor där studenter måste flytta
ut under sommaren. Utbudet av andra bostäder är dock tillräckligt
bra för att ingen ska behöva välja en sådan campingstuga om de inte
vill. Det har skett en viss nybyggnation i Östersund och även dessa
håller rimliga nivåer på hyran. Tillsammans med en minskad mängd
studenter har dessa förändringar lett till att bostadssituationen i
Östersund förbättrats inför höstterminen 2017.
(Studentkåren i Östersund, Östersundshem)

Investeringsstödet för studentbostäder
Avser de ansökningar om investeringstöd som hittills har beviljats. För mer information om statistiken, se nästa sida.

Fördelningen av investeringsstöd för studentbostäder mellan röda, gula och gröna städer:
Fördelningen av campusstudenter
mellan röda, gula och gröna städer:

Gröna städer, 2 %
Gula städer, 8 %

Gröna städer, 8 %

Gula städer, 21 %

90 % av investeringsstödet för studentbostäder
går till rödmarkerade städer

73 % av alla campusstudenter
bor i en rödmarkerad stad

Antal studentbostäder
byggda med investeringsstöd

Övriga hyresbostäder
byggda med investeringsstöd

Färg
2016

Stad

Färg
2017

Gul

Gävle

Grön

0

232

3 000

Grön

Karlshamn

Grön

0

32

300

Grön

Piteå

Grön

0

0

700

Grön

Skellefteå

Grön

0

0

1 000

Grön

Sundsvall

Grön

0

51

2 000

Grön

Trollhättan

Grön

0

0

5 000

Gul

Västerås

Grön

22

138

5 000

Grön

Örnsköldsvik

Grön

0

8

300

Gul

Östersund

Grön

0

0

2 000

Gul

Borlänge

Gul

0

0

1 000

Gul

Borås

Gul

0

0

5 000

Gul

Eskilstuna

Gul

0

137

3 000

Gul

Helsingborg

Gul

0

67

4 000

Gul

Jönköping

Gul

1

0

7 000

Gul

Kalmar

Gul

90

472

4 000

Gul

Karlstad

Gul

0

0

6 000

Gul

Kristianstad

Gul

0

51

3 000

Gul

Linköping

Gul

7

0

14 000

Gul

Norrköping

Gul

0

0

4 000

Gul

Visby

Gul

0

108

5 000

Gul

Falun

Röd

0

0

2 000

Röd

Göteborg

Röd

0

132

36 000

Gul

Halmstad

Röd

0

185

5 000

Röd

Karlskrona

Röd

0

0

2 000

Röd

Luleå

Röd

0

2

5 000

Röd

Lund

Röd

75

294

23 000

Röd

Malmö

Röd

491

640

12 000

Röd

Skövde

Röd

0

463

3 000

Röd

Stockholm

Röd

243

130

63 000

Röd

Umeå

Röd

0

78

12 000

Röd

Uppsala

Röd

0

0

17 000

Röd

Växjö

Röd

0

0

6 000

Röd

Örebro

Röd

249

244

9 000

Övriga*

–

76

1 789

–

1 254

3 464

268 000

Totalt:
*Övriga städer: Städer som inte har högskola eller universitet.

Uppskattat antal
campusstudenter

Om statistiken
Statistiken om investeringsstödet är baserad på data från Boverket
uthämtad den 9 augusti 2017. Den avser alla beviljade ansökningar
sedan stödet infördes. Ansökningar som fått avslag eller ännu inte
har handlagts ingår inte.
Det uppskattade antalet campusstudenter per ort ska tolkas
med försiktighet. Siffrorna utgår från Universitetskansliersämbetets
(UKÄ) siffror om antalet studenter per lärosäte HT16, samt UKÄ och
Statistiska centralbyråns uppgifter om andelen distans- respektive
campusstudenter per lärosäte läsåret 15/16. Vi har bara räknat
med campusstudenter, eftersom det inte går att utläsa av datan var
distansstudenterna bor. För lärosäten med campus på mer än en ort
har vi gjort skattningar av fördelningen mellan orterna. Både hel- och
deltidsstudenter ingår. Vi har inte justerat för att vissa studenter
studerar vid flera campus samtidigt. Antal över tusen är avrundade
till närmaste tusental. Antal under tusen är avrundade till närmaste
hundratal.

Oegentliga hyresavtal i studentbostäder
En uppföljning av Konsumentverkets granskning ”Hyresavtalsvillkor som tillämpas i
förhållande till studenter i studentboenden”

I samband med vår årliga undersökning av studenters bostads
situation har vi följt upp en undersökning Konsumentverket gjorde
tidigare i år. Konsumentverket undersökte tio hyresvärdar och fann
flera brister i hur studenters hyresvillkor är formulerade. Enligt flera
av avtalen skulle hyresgäster i studentbostäder ha vissa villkor som
inte har stöd i hyreslagen. Konsumentverket kunde alltså identifiera
ett problem. Genom att ställa liknande frågor till fler har vi försökt ta
reda på hur utbrett problemet egentligen är.
Konsumentverket tog del av hyresavtal från tio olika hyresvärdar som
varierade i storlek, organisatorisk art och geografisk placering. I de
granskade avtalen fanns det särskilt fyra typer av villkor som belystes
som inskränkande på tvingande konsumenträttslig lagstiftning så
som hyreslagen och som därmed kan vara oskäliga enligt lagen om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Hyreslagen är den lagstiftning
som reglerar hyresförhållanden och det finns ingen särreglering för
studentbostäder i hyreslagen, oavsett om dessa är egna lägenheter
eller korridorsboende. Innebörden av oklart utformade avtalsvillkor
ska tolkas till konsumentens förmån. Villkor kan jämkas eller lämnas
utan avseende om de är oskäliga enligt lagen om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden.
I arbetet med årets bostadsrapport har vi valt att samla in data från
studenters hyresvärdar gällande tre av de aspekter Konsumentverket
undersökte:
•
•
•

Om studenter får göra ändringar eller mindre renoveringar i sin
bostad
Om studenter får bo med sambo eller inneboende i sin bostad
Om studenter kan tvingas solidariskt bekosta skador som uppstår
i gemensamma utrymmen

Enligt hyreslagen har en hyresgäst rätt att på egen bekostnad utföra
målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder i sin bostad.
Hyresvärden har endast rätt till skadestånd för dessa åtgärder om
de leder till att hyresrättens bruksvärde minskar. Konsumentverket
skriver i sin promemoria att ”Hyresvärden behöver varken godkänna
dessa åtgärder eller ens underrättas” och vidare från rättsfall i
hyresdomstolen att ”Domstolen menade att avvikande från fack
mässig standard inte är en självständig ersättningsgrund”. Av de
dryga trettio hyresvärdar vi talat med har mer än tjugo särskilda
förbehållanden för studentbostäder. Det är vanligt att studenter
endast får göra ändringar i sin bostad om det sker fackmanna
mässigt eller att de uppmanas prata med sin hyresvärd innan några

förändringar görs. Vissa studenter förväntas dessutom återställa sin
bostad till originalskick vid utflyttning, utan att någon bedömning om
eventuellt bruksvärdesminskning görs. Det tycks alltså vara vanligt
att hyresvärdar ställer oskäligt hårda krav på hyresgäster som vill
genomföra mindre åtgärder i sin studentbostad.
Det är enligt hyreslagen tillåtet att ha en inneboende eller sambo
i sin bostad, under förutsättning att detta kan ske utan men för
hyresvärden. Konsumentverket skriver att ”Bestämmelsen inne
bär att hyresgästen har rätt att ha sambo eller inneboende utan att
detta kräver särskilt tillstånd”. Endast en fjärdedel av de bostads
förmedlare vi talat med inför årets bostadsrapport uppger att
studenter får bo med sambo eller inneboende i sin lägenhet eller i
sitt korridorsboende. Tre fjärdedelar tycks alltså ha någon form av
oskäliga restriktioner.
Konsumentverket undersökte även hyresvillkor där hyresgäster
förbinder sig till solidariskt ansvar för skador i gemensamma
utrymmen, exempelvis kök. De kommer fram till att ”Villkor som
belägger enskilda hyresgäster med solidariskt skadeståndsansvar
för skador som uppkommer på egendom i gemensamma utrymmen
innebär avsteg från grundläggande principer i skadeståndsrätten.
Sådana villkor står också i strid med de ersättningsregler som
anges i HL [hyreslagen]”. Enligt vår rundringning framstår sådana
massfakturor som relativt ovanliga, men de förekommer i ett flertal
fall. För de som drabbas kan det bli ett stort besvär och avtalen med
sådana villkor, likt fakturorna i sig, är oskäliga och bör överklagas.
Studenters ekonomiska situation i kombination med bostadsbrist gör
att studenter är en utsatt grupp på bostadsmarknaden. Dessutom
saknar många studenter erfarenhet av hyresavtal och gör ofta sin
debut på bostadsmarknaden under studietiden. De flesta studenter
har inte heller den juridiska kunskap som krävs för att skärskåda ett
oskäligt hyresvillkor. Både Konsumentverkets och vår granskning
pekar på åtskilliga brister och fel när det gäller hyresavtal för
studentbostäder. Vår förhoppning är att detta ska ge grund för en
större genomlysning och konsumentupplysning för studenter.

Se även: Konsumentverket, ”Hyresavtalsvillkor som tillämpas i förhållande till studenter i studentboenden”, dnr 2016/939, utgiven 2017.

