
#OM 21.7 Bostäder i Stockholm
för SFS presidium under
mandatperiod

Bakgrund

Att ta på sig ett uppdrag i SFS presidium är ett stort åtagande som kräver goda

förutsättningar för att individen ska klara av detta. En av dessa förutsättningar är en

bostad i stockholm, vilket tyvärr är något som är mycket svårt att införskaffa om

individen inte redan är boende där innan den blivit vald. Den som behöver hitta en

bostad på kort tid i Stockholm riskerar på grund av den svåra bostadssituationen att bli

begränsad till få väldigt dyra bostadsalternativ. För att lösa denna problematik har SFS

i år, men även tidigare år, kommit med ett förslag på ett ökat arvode för presidiet. Vi

anser inte att detta är en hållbar lösning, då det ger ojämlika förutsättningar mellan de

som redan har en bostad i Stockholm och de som inte har det. Har den valda kandidaten

redan en bostad i Stockholm tycker vi det går att ifrågasätta varför arvodet ska vara

dubbelt så högt som många heltidare på medlemskårerna har.

För att skapa jämlika förutsättningar och samtidigt lösa bostadsproblematiken anser vi

att SFS ska införskaffa ett avtal med något av de företag som hyr ut studentbostäder i

Stockholm. Avtalet ska vid behov garantera presidiet en prisvärd studentbostad i

Stockholm under mandatperioden. När detta inte behövs kan bostaden hyras ut som

vanligt men med ett ettårskontrakt. Då det i studentbostäder brukar vara en hög

omsättning på studenter som flyttar in och ut borde detta inte vara en omöjlighet.

Förslag

Föreslår att SFS ska undersöka möjligheten att ingå avtal med en hyresvärd i

Stockholm som garanterar presidiet förtur på prisvärda bostäder i Stockholm.

Motionär

Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Styrelsens motionssvar

Till SFSFUM 2021 lämnades tre motioner med koppling till frågan om bostäder för

presidialer. Till verksamhetsplanen för 21/22 lades därför formuleringen “SFS ska verka

för att minska de hinder som finns för studenter att söka heltidsuppdrag inom

organisationen”. Den motionen lades av just Uppsala teknolog- och naturvetarkår och i

dess bakgrund syfte man bland annat på just bostadsfrågan.
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Trots att frågan om bostäder för presidialer har gömts i formuleringen “hinder som

finns” valde styrelsens arbetsgrupp för frågan om Mångfald och Hållbart engagemang i

SFS att urskilja frågan om bostäder och genomföra en utredning. Till Styrelsemöte #10

lämnades därför utredningen “Heltidare och huvudstaden” till styrelsen (O44-121/2122).

I utredningen kan man dra 3 slutsaser, först i frågan om SFS själva skulle köpa och äga

bostäder har inte SFS det kapitalet eller den organisationsstruktur som skulle krävas

för att kunna äga och förvalta bostäder. Andra frågan, om SFS möjlighet att presidiet är

placerade någonstans i Sveriges så uppstår det problem gällande arbetsmiljö och

personalledningsansvar av kansliet samt att majoriteten av den politiska påverkan sker

också i Stockholm. I utredningen avslutas frågan med “Arbetsgruppen ställer sig därför

initialt tveksamma till ett presidium utanför Stockholm. Pandemin har däremot lett till

en ökad flexibilitet i uppdraget genom digitala lösningar, till exempel att besöka

medlemskårer digitalt eller att arbeta hemifrån”. Sista frågan handlar om det

motionären efterfrågar, möjligheten att tillhandahålla en bostad genom att blockhyra, i

utredningens fall handlar det om en studentbostad. Slutsatsen är att genom undersöka

möjligheten till ett mindre block uthyrningsavtal mellan SFS och en fastighetsägare.

Under styrelsemöte #10 valde styrelsen efter diskussion att arbetsgruppen skulle

fortsätta undersöka möjligheterna för blockhyra bostäder till presidialer.

Styrelsen anser därmed att motionen redan är under utredning och arbetas med samt

anser styrelsen att fullmäktige inte ska besluta om huruvida vilka avtal för bostäder

SFS ska ingå. Styrelsen har redan uppdraget från föregående år och att motionen är för

snäv i att minska hinder för att ta sig ann ett heltidsuppdrag inom SFS.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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