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Bakgrund
I dagsläget är tillgången på studentbostäder i Lund bristfällig. Varje år kartlägger Sveriges
Förenade Studentkårer (SFS) bostadssituationen runtom i landet. År efter år rödlistas Lunds
kommun. Trots AFB:s arbete och nationernas egna bostäder möter utbudet inte efterfrågan.
Den yttersta konsekvensen av detta är att alla inte har samma möjlighet till studier vid Lunds
universitet.

Med bakgrund av detta lades ett förslag från socialdemokraterna till kommunfullmäktige som
föreslog att LKF skulle ge sig in och börja bygga studentbostäder. Detta skickades på remiss
till KK och AF bostäder för att få andra bostadsaktörer och studenternas syn på frågan. Ett
remissvar författades av KK och skickades till kommunen. Remissvaret som författades av
KK ställde sig negativt inställd till att LKF skulle bygga studentbostäder. Blekingska nationen
och Wermlands nation ställde sig kritiska till remissvaret och hur beslutsprosessen i KK gått
till reserverade sig därför ifrågan.

Motionen från kommunen, KKs remissvar, och SFS rapport samt AFBs egna bostadsrapport
ligger till grund för denna motion och finns som bilagor. Alla dokument är offentliga dokument
men bifogas här för lätthetens skull.

Jag anser att remissvaret som gick ut till kommunen är så pass bristfällig att vi inte kan ställa
oss bakom den och ska nedan redogöra för varför.

Konsekvenser av en dålig bostadssituation
En bostadsmarknad där de bostadssökande tvingas konkurrera med fler och fler potentiella
hyrestagare resulterar i en situation där hyrorna kan pressas uppåt. Det är samma princip
som finns på arbetsmarknaden. Desto högre arbetslöshet= desto desperate arbetstagare=
desto mindre lön kan man betala för samma arbete. Desto Högre bostadsbrist= desto
desperatare hyresgäster och potentiella hyresgäster= desto högre pris är man beredd att
betala för tak över huvudet, desto mer sänker man sina krav. Boende blir mindre benägna
att klaga till hyresvärden då konsekvensen att förlora sin bostad blir mycket större på en
marknad där det är svårt att hitta nytt boende. Och den bostadssökande blir mer desperat på
en pressad marknad och går med på högre hyror och sämre bostadssituation.

Utöver dom direkt synliga konsekvenserna av bostadssituation finns det fler baksidor. Där
kvinnojourer nämner bostadsbristen som en stor försvårande faktor för kvinnor att kunna
lämna sina våldsamma partners. Att driva en bostadspolitik som ser till att hålla antalet
bostäder som byggs lågt för att öka konkurrensen bland boende är en direkt antifeministisk
politik som är direkt skadlig för kvinnor. Våldsamma relationer är inte något som är exklusivt
förknippat med en viss åldersgrupp utan finns i alla skikt i samhället. Även hos studenter.
KKs nuvarande bostadspolitik försvårar för våldsutsatta studenters möjlighet att kunna
lämna sina partners.



En pressad bostadssituation leder alltså till högre hyror och sämre bostäder, det leder också
till att alla inte har samma möjlighet att studera vid lunds universitet och att kvinnliga
studenter får svårare att lämna våldsamma partners. Jag vill hävda att agerandet strider mot
Sydskånska nationens stadgar. Detta kan man såklart tolka annorlunda men jag ska förklara
vad som ligger bakom min tolkning.

Under kapitel 1 “Syfte och ändamål”,  moment 1, finns att läsa;
Sydskånska Nationen vid Lunds universitet har som ändamål att främja sina
medlemmars studier och vad som därmed äger sammanhang genom att erbjuda en
kreativ och stimulerande mötesplats som är öppen och välkomnande för såväl
medlemmar som gäster.

Att behöva sova på sina vänner soffor och oroa sig över att behöva flytta mellan olika
andrahandskontrakt är en oro som går ut över studierna och ens möjlighet att ens kunna
fortsätta sin utbildning. Att motarbeta byggandet av fler studentbostäder är att motarbeta
studenters intressen och villkor. Jag anser därför att remissvaret har en ståndpunkt som går
emot Sydskånska nationens syfte och ändamål att främja sina medlemmars studier.

Nationens intressen i frågan
För att ha ett studentliv behövs studenter. För att kunna flytta till en ort och studera och vara
aktiv i ett studentliv måste man kunna bo på orten. En tillströmning av studenter är helt
grundläggande för nationernas möjlighet till verksamhet. Desto fler studenter som tvingas
bosätta sig i grannkommuner, desto färre studenter kommer kunna jobba på nationerna och
gå på dess verksamhet, då möjligheten att ta sig emellan försämras när studenter inte kan
bo på cykelavstånd i från universitetet och dess studentliv längre. Detsamma gäller om
studenter tvingas avsluta sina studier för att deras tillfälliga andrahands kontrakt löper ut.

Medlemsavgifter är en av våra större inkomstkällor. Att vi också har medlemmar som sedan
blir aktiva på nationen är hela grundförutsättningen för vår verksamhet.
För vår nations verksamhetens skull så är det dåligt om studenter blir medlem på en annan
nation som har många bostäder.

När det kommer till bostäder ligger vi i underläge jämfört med de större nationerna. Om
studenter har svårt att skaffa bostad finns det stor risk för att folk väljer nation utifrån hur
många bostäder de har att erbjuda. En student som redan har lyckats få en bostad kan välja
nation utifrån vart det verkar roligast att vara aktiv. Där är chansen större att de väljer SSK.
Varje medlem som väljer nation utifrån bostadssituationen är en student som vi inte får
chansen att locka till oss med bra verksamhet och sammanhållning. Det spelar ingen roll hur
bra verksamhet vi har eller hur kul det verkar att vara del av förmana kåren. Om folk inte har
någonstans att bo kommer dom välja nation utifrån vilka som erbjuder flest bostäder.

Analysen av bostadssituationen borde utgå ifrån nationernas perspektiv och vi bör utgå ifrån
Sydskånska nationens perspektiv. Remissvaret utgår inte från vår position som liten nation.
Jag anser det var i sydskånska nationens intresse att öka utbudet av bostäder för att
undvika tapp till större nationer på grund av bostadsfrågan.



Remissen och dess felaktigheter
Det som är bra för ett bostadsbolag är inte nödvändigtvis det som är bra för nationerna,
studentlivet och studenterna. Att jäv har fått ha så pass stor inverkan i detta remissvar att
nationernas representanter inte har kunnat se till sina egna intressen är uppenbart och bara
utifrån den premissen kan man tycka att KK bör ta tillbaka remissen helt.

Detta är en fråga där AFB som bostadsbolag och KK som nationernas representanter inte
nödvändigtvis har intressen som är desamma. Men ändå är remissvaret genomgående
starkt färgat av AFBs åsikter och AFBs egna rapport står som huvudkälla. Remisskrivaren
Alexandra Gäddnäs satt vid tidpunkten på dubbla stolar, både i KKs presidium och i AFBs
styrelse. Varför KK tillåtit detta och inte tänkt tanken på jävet får mig att starkt tvivla på
organets kompetens.

Remissen finns bifogad i denna motion att läsa själv men nedan kommer jag redogöra för
otydligheter som jag reagerat på. I första stycket ges en bakgrund för hur byggandet av
studentbostäder historiskt sett ut i Lund. Där hänvisar man till en rapport som AFB tagit fram
där man ifrågasätter SFSs rödlistning och försvarar sig själv.

AFB skriver tvärt emot SFS rödlistning i sin rapport att en “student kan förvänta sig hitta ett
förstahandskontrakt under sin första termin.” Det råder uppenbarligen delade meningar om
bostadssituationen i Lund.

Vidare råder det delade meningar om vad en bostad är. AFB anser att bostad är ett dåligt
mått för att mäta studentbostäder och dom påpekar att i vissa bostäder kan man ha fler
bäddar. Dom föreslår istället ett eget mått på bäddar en modell där inbyggd trångboddhet är
lösningen på att komma under hyresgränsen.

Dom skriver att ett av kraven SFS ställer i sin rapport är att hyran för en student inte får
överstiga 35% av fullt CSN. Vilket motsvarar 3880 kr/månad. Vidare skriver dom att dom
uppfyller detta krav om man använder deras egen räknemetod “bädd”. Då landar dom på
3350/kr, detta är dock ett mått som varken tar hänsyn till kvadratmeterpris eller
trångboddhet. En bädd enligt deras räkne mått innebär inte ett eget rum utan för varje rum
som finns i bostaden innebär detta en bädd. Deras mått innebär alltså att man i en två
antingen är ett par som delar sovrum eller att man är två kompisar och en sover i
vardagsrummet. En trea anses kunna husera tre personer, två personer får ha egna rum en
får sova i vardagsrummet. I deras kalkyl har konceptet vardagsrum rationaliseras bort. Om
man istället använder det konventionella måttet bostad och sovrum som SFS använder i sin
rapport så hamnar dom över hyresgränsen.

Detta är alltså den rapport som ligger till bakgrund och löpande hänvisas till i KKs remissvar.
En högst kontroversiell rapport som enlig mig ger en felaktig bild av bostadssituationen i
Lund. AFB är en aktör som med sin rapport driver en aggressiv bostadspolitik där dom
försöker omdefiniera hela begreppsapparaten för hyresrätter för studenter som något annat
än för resterande hyresmarknad.

VIdare menar KK att LKF inte har “kunskap” om studenters bostadskrav. Detta låter för mig
som ett improviserat argument. Massa studenter bor redan på LKF. Anledningen att inte fler
gör det är för att köerna till deras ordinarie bostäder är så pass långa att man skulle behövt



ställa sig i dom långt innan tanken på att plugga på Lunds universitet tänktes. Vilket gör att
det främst är studenter från Skåne, med omnejd, som bor i dessa bostäder i dagsläget. Jag
ser inte varför dom skulle vara sämre på att bygga studentbostäder. Dessutom är det faktum
att Lunds kommun ser ett värde i studentlivet och säger sig vara beredda att ombilda
bostäder om det skulle visa sig mätta marknaden i framtiden. Detta är en gest som en privat
hyresvärd aldrig skulle göra gentemot studentlivet. Privata hyresvärdar finns redan på
studentbostadsmarknaden och har i dagsläget börjat utöka sitt byggande bland annat i
brunnshög.

Jag förstår att man kan tycka att motionen ifrån socialdemokraterna är bristfällig. Men den
bakomliggande idén att LKF bör bygga studentbostäder anser jag vara i nationernas och
studenternas intresse. Och tankar om risker i utförandet är det som borde ha kommunicerats
i remissvaret. Med förslag på att öka antalet studentbostäder som byggs och ett kösystem
där man först kan ställa sig efter antagningsbesked. Istället sätter sig remissen på tvären
och säger nej till att LKF ska bygga bostäder.

Avslutning och yrkande
Utifrån ovan redogörelse anser jag det därför det vara i nationens och studenternas intresse
att reservera sig mot remissvaret, samt att på grund av remissens innehållsmässiga brister
och en jävig beslutsprosses verka för att få den återkallad.

Jag yrkar:
Att Sydskånska nationen reserverar sig mot kuratorskollegiet remiss
Att Sydskånska nationen i Kuratorskollegiet verkar för att remissvaret återkallas
Att Sydskånska nationen vid eventuell omprövning av remissvar verkar för att linjen
blir att LKF ska bygga studentbostäder under villkoret att kösystemet ses över och
kvoten för byggande höjs.


