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Fråga från Tekniska förvaltningen, Lunds kommun: Hur skulle det påverka nationerna
om LKF byggde, ägde och hyrde ut studentbostäder?

Bakgrund
Nationerna i Lund står för ungefär 1700 studentbostäder i kommunen och har erbjudit detta
sedan 1950-talet. Om man tittar på antalet sovplatser som erbjuds landar vi på strax under 2000 i
nuläget. Bostadssituationen för studenter i Lund är en ständigt aktuell fråga. SFS (Sveriges
förenade studentkårer) publicerar varje år en rapport där Lund som studentstad rödlistas på
grund av svårigheterna att få bostad som ny student. I en bostadsrapport som AF bostäders
bostadsombudsman presenterade under våren 2022 försöker man nyansera bilden och förklara
varför rödlistningen återkommer.

Pågående projekt inom studentlivet
I dagsläget finns det tre pågående nybyggnationsprojekt inom nationsvärlden: Helsingkrona
nation, Lunds nation och Blekingska nationen. Dessa byggen kommer inom bara de närmsta
åren erbjuda cirka 200-300 nya bäddplatser för studenter i Lund, om vi använder samma
uträkning som Bostadsrapporten VT22. Det finns även flertalet nationer som har visioner om att
inleda nybyggnationsprojekt.

AF bostäder planerar i nuläget för byggandet av cirka 800 nya bostäder till studenter och
Akademiska hus planerar för byggande av cirka 650 bostäder. De kommande åren kommer alltså
antalet bäddar för studenter stiga markant redan som det är - och antalet bäddplatser ännu mer.
Detta i ett läge där universitetet inte ser någon större expansion av sin verksamhet: Lunds
universitet har, så vitt studentlivet vet, inte några planer på att öka antalet studenter den
kommande tiden.

Hur nationernas bostäderna fungerar
Flera av nationernas bostäder drivs och förvaltas genom stiftelser kopplade till nationerna. Allt
överskott investeras tillbaka in i husen. Stiftelserna drivs vanligtvis av ideella krafter och får sällan
kapital utifrån.

För nationernas del är det viktigt att ha en hög uthyrningsgrad, alltid. Ekonomin för bostäderna
håller inte ifall man inte har full uthyrning och vid vakanser (och i förlängningen ekonomiska
trångmål) kan man inte, likt LKF, byta målgrupp. För att bo på en nation krävs i regel
nationsmedlemskap. För att bo hos AF bostäder krävs också medlemskap i valfri nation, vilket
ingår i Studentlundsmedlemskapet. Nationernas fasta inkomster kommer framförallt från
medlemsavgifter. De befintliga bostadsköernas medlemskapskrav är  därför en viktig ekonomisk
garanti för nationerna.
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Studenter har som hyresgäster något speciella behov. Man flyttar in och ut snabbt och har ett
krav på stor flexibilitetet från hyresvärden. Ofta har man också en egen dygnsrytm. Här är både
nationerna och AF bostäder experter på att anpassa sig efter och möta dessa speciella behov.

Tankar om förslaget
En viss oro finns att ytterligare en ny aktör med starkare resurser på sikt skulle kunna orsaka
stora ekonomiska problem för nationerna och deras bostäder. Redan nu planeras en ökning av
beståndet på 20% innan 2030 parallellt med att mängden studenter stannar på samma nivå. När
vi passerar mättnaden av studentbostäder och istället skulle kunna få ett överflöd av
studentbostäder skulle nationerna kunna hamna i en otroligt knivig sits. Under våren 2022
utnyttjades till exempel inte hela kvoten av bostäder reserverade för nyantagna studenter hos AF
bostäder1. Detta kan vara en indikation på att en mera balanserad bostadsmarknad för studenter
inte behöver vara allt för långt borta.

Att LKF hyr ut studentbostäder till studenter vid Lunds universitet som står i LKF:s bostadskö
skulle i praktiken innebära att de studenter som vuxit upp och varit skrivna i Lunds kommun
under sin gymnasietid framför allt kan få en av dessa studiebostäder. Detta faktum gör att LKF:s
potentiella byggande av studentbostäder inte skulle rå sig på problemet med lika möjlighet till
studier i Lund. I motionen lyfter man även övergången från studentbostad till ordinarie bostad,
ett område där LKF skulle kunna spela en stor och viktig roll: det saknas bostäder för dem som
slutar plugga och vill stanna kvar i Lund. Ifall man efter några år av studier skulle ha bättre
möjligheter att flytta till ett “riktigt” boende skulle det även snabbare frigöra bostäder hos
nationerna för nya studenter.

Ett alternativ vore att fokusera på att skapa gynnsamma förutsättningar för att öka studentlivets
eget bestånd - så att vi kan fortsätta med vad vi är bäst på: av studenter, för studenter. Bostäder
kopplade till studentlivet stärker även studentlivet - som är en av Lunds stora attraktionskrafter.
Att kommunen stöttar studentlivets bostadsbyggande tror vi kan vara ett mer stabilt sätt att
förbättra bostadssituationen samt att på ett balanserat sätt utveckla bostadsbeståndet och hitta
vad som är en lagom nivå.

I nationernas tjänst,
Alexandra Gäddnäs
Ordförande Kuratorskollegiet

1https://www.afbostader.se/om-oss/nyhetsarkiv/2022/01/31/gott-om-bostader-till-varens-antagning-i-lund/
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