
 

 

 Remissvar U2022/02259 

 2022-09-11 

 

 
 
 

Utbildningsdepartementet  

 

 

Albert Ohlin 
Ordförande Saco studentråd 
076-109 39 79 
albert.ohlin@saco.se 
 
Saco studentråd 
Box 2206 
103 15 Stockholm 
Tel växel: 08-613 48 00 
E-post: kansli@saco.se 
www.saco.se 

 

Remissvar “En ny förordning om möjlighet för 
universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder” 
(U2022/02259) 
 
Sammanfattning 
Saco studentråd är överlag positiva till förslaget om att fler universitet och 
högskolor ska kunna tillhandahålla bostäder. Utbytesstudenter och 
internationella studenter har det i regel svårare att komma in på 
bostadsmarknaden än inhemska studenter. Att försöka underlätta för dem 
gynnar den internationalisering som stärker Sverige som kunskapsnation. 
Vi anser däremot att förslaget kan utökas till fler grupper av studenter. 
Saco studentråd tillstyrker förslaget om att fler universitet och 
högskolor ska kunna tillhandahålla bostäder. 
 
Saco studentråds synpunkter 
I förslaget listas grupper som universitet och högskolor ska kunna hyra 
bostäder till. Det är viktigt att understryka att tillhandahållandet av 
studentbostäder främst är en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att för 
mycket fokus inte flyttas från lärosätenas kärnverksamhet, det vill säga 
undervisningen och forskningen. Däremot anser Saco studentråd att det är 
motiverat att lärosätena ska tillhandahålla en begränsad mängd bostäder. 
 
Även om lärosätenas bostadsbestånd ska vara begränsat ser Saco 
studentråd en risk med att lägenheter kan stå tomma. Coronapandemin är 
ett extremt exempel på en oförutsedd händelse som kan leda till att 
lärosätenas lägenhetsbestånd är för stora för utomeuropeiska studenter 
och forskare.  Om vakanser uppstår ska lärosätena enligt förslaget 
använda anslagsmedel för att subventionera detta. I ett sådant läge bör 
bostäderna kunna hyras av även inhemska studenter, för att effektivisera 
användningen av befintliga bostäder. För vissa grupper av svenska 
studenter kan det även vara befogat att underlätta bostadssituationen 
ytterligare, till exempel för studenter som genomför VFU, praktik eller 
examensarbete på annan ort. Saco studentråd anser särskilt att alla 
studerande som genomför en obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning 
långt från lärosätesorten ska kunna ha möjlighet att hyra bostäder av 
lärosätena, ifall sådana möjligheter finns.  
 
Slutligen vill Saco studentråd poängtera att även om förslaget förbättrar 
många lärosätes möjligheter att kunna hyra ut bostäder innebär det en 
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begränsning för de nio lärosäten som idag har undantag. De lärosätena 
kan idag hyra ut till alla grupper av studenter, men förslaget skulle innebära 
en inskränkning av detta. Även om de befintliga bostäderna i dagsläget i 
högsta grad utnyttjas av internationella studenter borde möjligheten finnas 
att hyra ut till fler studentgrupper.  
 
Sammanfattningsvis ställer sig Saco studentråd positiva till förslaget. 
Studentrådet skulle vilja se en utökning där fler studentgrupper, vid tillgång, 
skulle kunna hyra bostäder av lärosätena. Det skulle kunna ge fler 
studenter möjligheten att under trygga former hyra en bostad och samtidigt 
hindra lärosätena från att behöva använda anslagsmedel om bostäderna 
står tomma. Saco studentråd tillstyrker förslaget om en ny förordning 
om möjligheten för universitet och högskolor att tillhandahålla 
bostäder. 
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