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Inledning 
De tre studentkårerna vid Umeå universitet, Umeå studentkår (US), Umeå medicinska studentkår 
(UMS) och Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK),  företräder universitetets drygt 31 000 
studenter. Av dessa bor ca 20 000 i Umeå och utgör då runt 25% av befolkningen i tätorten. 
Bostadsfrågan är sannerligen en fråga som enar studenterna, då alla bemöter liknande situationer och 
problematik i bostadssituationen och samma system för exempelvis kommunala studentboenden. 
 
Studentkårerna uppskattar inbjudan och möjligheten till att delta i diskussionen av Umeås utveckling 
och få ge studenternas röst i frågan. Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår och Umeå 
naturvetar och teknologkår har valt att besvara remissen tillsammans och lyfta alla 31 000 studenternas 
röst. Kårerna vill dock påpeka att vi antagit att det är Umeå kommuns åsikter som presenteras när 
inget annat framförs gällande de antaganden och slutsatser som görs i remissen. Detta eftersom 
relevanta referenser tycks saknas. Relaterat till remissvaret tillkommer även generella kommentarer 
och förslag till förbättringar för en av Umeås mer utsatta grupper. 
 
Studenter som särskild grupp 
Allt som oftast är studenter, framför allt nyantagna, ekonomiskt utsatta och tvingas efter antagning till 
universitetet hitta ett boende  inom två månader. Alla gör tyvärr inte det och många tvingas till osäkra 
andrahandskontrakt och obehagliga beroendeställningar gentemot hyresvärdar, såväl bolag som 
privatpersoner. Att studenter knappt nämns i bostadsförsörjningsprogrammet är tråkigt att se och 
bekräftar kommunens frånvarande intresse att bry sig om denna grupp invånare. Omsättningen inom 
denna grupp är stor, vilket betyder att många endast spenderar ett par av sina levnadsår i kommunen. 
Kommunen bör dock ta tillvara på möjligheten det innebär, då en större grupp unga från högre 
utbildning kan knytas till kommunen i samband med att deras examen. 
 
Studentkårernas ståndpunkt är att studenter bör kunna räknas som en särskild grupp, med tanke på 
demografins egenheter. Förutom studenters utsatthet så har de ett eget bostadsbestånd vilket bidrar till 
deras särställning. Studentkårerna föreslår därför att studenter tas hänsyn till som en särskild grupp likt 
de övriga med tanke på hur de skiljer sig från övriga grupper. Utredningar och åtgärder bör riktas åt 
denna riktning för att säkra bostadsförsörjning mot den gruppen. 
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Renovering av befintligt bestånd 
En av styrkorna med Bostaden idag är att det kan erbjuda lägenheter och korridorsrum som passar 
studentens budget, då beståndet är relativt gammalt. Studentkårerna vill att man inför renovering av 
befintligt bestånd funderar om dessa renoveringar kan göras utan en höjning av hyresnivån. 
 
Samlingslokaler 
Ett problem som har ökat de senaste åren är bristen på tillgång till sociala ytor, främst i 
studentbostadsområden. Där har mötesrum/festlokaler successivt byggts om eller tagits bort. Detta 
tillsamman med en minskad tillgång till universitetets lokaler efter kontorstid har lett till en stor brist 
på sociala ytor. Studentrummen och studentlägenheter är i många avseenden mindre och därför 
behövs sociala ytor extra mycket. Det studentkårerna i Umeå tycker borde förstärkas är tillgång till 
samlingslokaler. Korridorer eller lägenheter för studenter har oftast små samlingsrum vilket gör att 
bara få studenter kan närvara vid evenemang och tillställningar, något som har påverkan på det sociala 
liv som studenter kan ha i sin stad. Något som även påverkar andra boende som kan behöva mer yta 
än det som finns givet i sin nuvarande lägenhetsplanering. I planeringen av nya bostäder borde ett 
samlingsrum alltid inkluderas, samt att dessa alltid skall kunna hyras av myndiga personer.  
 
Ettor och tvåor i beståndet 
Något som studentkårerna även åberopar är fler ettor och tvåor. Att fokusera på denna typ av boende 
skulle ge fler bostäder på samma yta till skillnad mot bostäder som är större. Ettor och mindre tvåor är 
det som behövs både under och efter studietiden men skulle även underlätta för ungdomar att kunna 
byta bostad från föräldrar. Viktigt är att alla får chansen att skaffa sig ett självständigt liv i Umeå och 
berika staden genom att fler har möjlighet att bo i sin hemstad. Något som kan härledas positivt till 
ekonomisk och kulturell utveckling. 

 
Uppföljning av mål och åtgärder 
Ett problem som har identifierats är bristen på uppföljning och dokumentation över studenternas 
bostadssituation. Studentkårerna efterfrågar att studentbostadsbeståndet ska dokumenteras och följas 
upp och särskiljas från det övriga bostadsbeståndet. Studentbostäder är i av sin karaktär viktiga att 
följa då det som namnet antyder endast får nyttjas av studenter och därav ger en fingervisning till hur 
situationen ser ut. Om ambitionen är att motverka segregation och eftersträva variation av 
upplåtelseform kan studentkårerna inte förstå varför byggnationen runt campusområdet i översikts- 
och detaljplanen i huvudsak talar om student och forskarbostäder. Umeå kommun med omnejd är i 
stort behov av prisvärda studentbostäder, men i strävan att tillförse kommunen med detta får annan 
planering inte bortprioriteras. Studentkårerna i Umeå anser att det inte är hållbart att planera 
studentbostäder på ett sätt som riskerar att segregera studentgruppen från den övriga populationen i 
Umeå. Om Umeå kommun menar att nå 200 000 invånare bör studentgruppens integration i samhället 
ses som ett sätt att attrahera nya invånare. Studentkårerna ser en framtida fara i att studentgruppen 
främmandegörs för Umeå som stad och ej ser värdet i att bo kvar efter sina studier. 
  
Umeå kommun behöver tillsammans med Umeå universitet och studentkårerna se över möjligheter 
för ett bredare liv på campus på andra tider än kontorstider. Enligt statistiska centralbyrån var 7% av 
Umeå universitets studenter utrikesfödda 2010/11. Efter en grov uppskattning baserat på den datan är 
ca 2000 studenter vid Umeå universitet utrikesfödda, vilket innebär att en sjättedel av Umeås 
folkbokförda 12 000 utrikesfödda personer studerar vid universitetet och majoriteten av dessa bor i ett 
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studentområde. Utöver dessa ca 2000 studenter tillkommer studenter som inte är folkbokförda i umeå 
på grund av utbytestermin och ”freemovers”. Problemet med en segregerad studentgrupp är att inte 
bara segregeras studenterna utan en stor del av Umeås utrikesfödda segregeras, vilket fortsatt försvårar 
för framgångsrik integration i Umeå. 
 
Av samma anledning som det är viktigt att bygga olika typer av upplåtelseformer i och kring 
campusområdet, för campusområdets skull, är det viktigt att bygga in studentbostäder i det övriga 
beståndet kring centrum, för centrums skull. Umeås studentkårer anser att det finns ett behov av att 
integrera studenterna i staden, inte segregera dem. Att materiellt verka, genom byggnadsproduktion, 
för att binda studenter vid östra delen av staden bör undvikas. Att bygga en stad som tar slut vid 
svingen och en annan som tar vid vid dess fot leder inte till ett levande uteliv, ökad inkludering eller 
intergrering. Umeås studentkårer vänder sig det kraftigaste mot alla planer eller intentioner av att dela 
av Umeå, med parallella centrum. Det samma gäller de stora handels- och nöjescentrum för nära de 
bostadsområden där studenter bor, med den konsekvens att det fråntar studenterna anledningar att 
besöka och ta del av de områdena. Dessa farhågor är starka hos Umeås studentkårer. Ett 
skräckexempel att jämföra med är Luleå kommun där utelivet och pulsen i centrum urvattnats till följd 
av kraftig segregation mellan studentgruppen och övriga staden. Umeås studentkårer ställer sig positiv 
till visionen om Femkilometersstaden och hoppas att visionen tydligt efterlevs. En tät stad ger fler 
möjlighet att bo i centrum, är klimatsmartare och ytbesparande. Det gynnar även möjligheterna för 
snabb och god kommunikation för studenter till och från universitetet och centrum samt möjliggör 
studenternas inkludering i stadslivet. Umeås studentkårer anser att förtätning av redan bebyggd mark i 
centrum gynnar alla, om det görs i ett blandat bestånd, särskilt om det kompletteras med olika 
upplåtelseformer som ett sätt att motverka höjda hyror. Att bibehålla hyresnivåer i centrala lägen är 
centralt för att inkludera alla i staden och därmed även studenter som sedan vill stanna kvar och bli 
skattebetalare till kommunen. 
 
Studentbostäder behöver spridas över kommunen, men ges förutsättningar för bra kommunikation. 
Motsatsen leder till, som tidigare nämnts, en situation där studenter till slut inte anser sig behöva 
besöka centrum då de har allt de vill ha närmare in på. Det är ödesdigert för uteliv, kaféer, kulturliv 
och stadens generella puls och självbild. En studentstad är inte en studentstad om studenter aldrig syns 
eller deltar i stadsbilden. Umeås studentkårer anser därför att Umeå kommun bör använda 
planmonopolet strategiskt genom att i samarbete med seriösa byggherrar ställa så långt gående krav 
och villkor de kan i försäljningsprocessen för att garantera låga hyresnivåer och krav på blandat 
bestånd och upplåtelseformer. 
  
Bostadsbrist 
Är det Umeå kommuns definiering av bostadsbrist som står i inledningen under rubriken 
bostadsbrist? Är det även så under rubriken ”konsekvenser av bostadsbrist”? Det framgår inte om det 
är Umeå kommuns åsikt, eller om det är Umeå kommuns slutstatts på vilken konsekvens 
bostadsbristen resulterar i. Studentkårerna skulle uppskatta ett förtydligande och om det är Umeå 
kommun som har tagit fram den slutsatsen vore det bra med hänvisningar eller förtydligande. 
Bostadsbrist är en av stadens största utmaningar och definitionen bör vara så tydlig som den kan bli. 
 
Bostadsbrist kan leda till minskad inflyttning 
Resonemanget håller studentkårerna med om, men vi vill samtidigt slå vakt för att slutsatsen rimmar 
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illa med målet att nå upp till 200 000 invånare. Varje person, i synnerhet studenter som särskild grupp 
med svag ekonomi och svag anknytning till staden, som väljer att inte flytta till Umeå på grund av brist 
på bostad är potentiellt en Umeå-bo färre.. 
  
Bostadsbrist kan leda till ökad utflyttning 
Studentkårerna håller helt med om titeln, men analysen som även här saknar avsändare, missar enligt 
kårernas mening den viktigaste aspekten av rubriken. När det råder en brist på bostadsmarknaden 
riskerar kommunen att tappa väldigt många färdigutbildade studenter; En reell kunskapsflykt till övriga 
Sverige. Även om resonemanget stämmer i stycket att vissa väljer att flytta till kringliggande 
kommuner, vilket i sig leder till sovande grannkommuner (städer vars enda syfte är jobb-pendling till 
Umeå) vilket är ett enormt problem för de kommunerna, är det problemet minimalt i jämförelse till 
kunskapstappet och en utflyttande arbetskraft. Detta kan stävjas om Umeå kommun satsar på 
integration av studentgruppen under dess tid i Umeå, och skapar förutsättning för boende i Umeå 
efter studierna! 
  
I övrigt håller studentkårerna med om det resonemang som framförs på återstående punkter. 
Studentkårerna vill dock markera och säga att många av konsekvenserna av bostadsbrist slår extra hårt 
mot studentgruppen som både tvingas bo hos vänner och/eller på campingar, samt är en ekonomisk 
svag grupp vilket försvårar både flytt till studentboende i Umeå samt flytt till boende efter studierna.  
 
Studentkårerna skulle uppskatta om slutsattserna som tas i remissen skulle hänvisas till relevanta 
dokument, som “befolkningsprognos för Umeå kommun 2016-2017” som förklarar många 
antaganden i texterna.  
Kösystem 
Ett sätt att utjämna studenters, som den särskilda grupp de är, situation på bostadsmarknaden är att 
införa en form av kötidsåterbäring. Efter att studentkårerna drivit på frågan om det problematiska i att 
bli av med sin kötid för hyra av  ett studentrum granskade Bostaden sina rutiner. De kom till samma 
slutsats som studenterna, att studentrum i korridor är ett “transferboende”. Detta betyder att det 
bebos under en kortare period, ofta som första boende efter att studenten flyttat till staden, samtidigt 
som den söker efter något annat. Att bli av med köpoäng för ett transferboende som du tvingas ta på 
grund av din svaga ställning på bostadsmarkandaden, vilket i sin  tur i än högre grad försämrar 
studentens förutsättningar till ett framtida hem är direkt ologisk. När du är ny i en stad, utan uppbyggt 
kontaktnät, står valet mellan dyra vandrarhem, ett studentrum eller att ge upp sin dröm och flytta 
tillbaka och överge sina studier. Umeås studentkårer ser därför positivt på ändringarna i kösystemet 
Bostaden gjorde. De ändringarna gick ut på att en student, efter utflytt från sitt första studentrum, får 
tillbaka sin förlorade kötid. Detta ger en person som studerar mer jämbördiga chanser till bostad 
jämfört med en person som inte gör det. Då Sverige är ett höglöneland vars ekonomi bygger på 
kunskap och innovation bör därför förutsättningarna för att studera vara så goda som möjligt. Att en 
person som väljer att studera ska ha likvärdiga möjligheter som en person som väljer att arbeta till att 
få en bostad bör vara självklart. Att välja att studera får inte vara en fråga om personligt nätverk. Att 
studera ska heller inte straffa sig. Med den logiken bör därför kötidsåterbäringssystemet 
vidareutvecklas till att även omfatta samtliga studentlägenheter.  
 
Som det nu är kan en person ha samlat ihop mellan tre till fem års kötid. Till exempel kötid från och 
med gymnasiet och flera år framåt. Tillräckligt för att få en studentlägenhet men inte för att få en 
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vanlig lägenhet. Framförallt inte en som passar en inkomst på under gränsen för relativ fattigdom. Vad 
nuvarande situation leder till är att en student spenderar sin ihopsamlad kötid på en studentlägenhet, 
går en utbildning, för att sedan efter avslutad utbildning bli ställd på bar backe då hen inte får bo kvar. 
I och med att studentlägenheter bara får bebos under en begränsad tid blir alltså även de per 
definition transferboenden. 
 
Många utbildningar är tre-åringa. Med tre års kötid i Umeå får en i stort sett ingenting varken hos 
Bostaden eller de privata aktörerna.. Som färdigutbildad hamnar studenten alltså i en utsatt situation 
åter igen. Studenten får inte bo kvar i sitt hem och har små möjligheter att ha eller få fortsatt boende. 
Jämfört med en person som inte valt att studera utan som skaffat sig en bostad vid 20 års åldern (den 
genomsnittliga utflyttningsåldern i kommunen) står den nyutexaminerade studenten chanslös på en 
bostadsmarknad byggd på konkurrens mellan kötider. Om en efter avslutad examen inte kan få bostad 
är risken väldigt hög att en flyttar till en plats där det är lättare att få en. Västerbottens län är i behov 
av utbildad och specialiserad  arbetskraft. Att beröva personer som utbildat sig möjligheten att bo kvar 
i staden är kontraproduktivt för hela kommunen. Vill en att utbildade personer som är attraktiva på 
arbetsmarknaden ska bo kvar måste en som kommun och allmännyttigt bostadsföretag också ge 
personerna förutsättningar till detta. Umeås studentkårers förslag är därför att kösystemet hos 
Bostaden ses över. Dagens kösystem bör vidareutvecklas med en typ av kötidsåterbäring för den kötid 
en student spenderat för sin studentlägenhet på samma sätt som rådande system för korridorsrum. 
Det ger likvärdiga möjligheter till konkurrens på bostadsmarknaden oavsett livsval samt gynnar 
kommunens förutsättningar att rekrytera kompetent personal, kommunens ambition att nå 200 000 
invånare och den lokala tillväxten.  
 
Gällande Umeå kommuns planer att utreda förutsättningarna för inrättande av en kommunintern 
bostadskö förhåller sig Umeås studentkårer en aning negativt.  Vi upplever att det kan underlätta för 
personer utan kontaktnät vilket ger en rättvisare chans på bostadsmarknaden.  Studentkårerna är dock 
oroliga att det kan komma att kräva administration och i förlängningen administrativa kostnader som 
går ut över kommuninvånarna.  Detta får inte leda till att det kostar att stå i bostadskön i Umeå. 
Skräckexempel i finns i flera delar av landet som prövat på detta, till exempel Uppsala eller Luleå. Att 
stå i kön får inte bli en fråga om ekonomi. Dessutom har studenter ofta flera köer de står i då de inte 
vet var de kommer komma in, detta leder till stora omkostnader. Det är ett ont som ska undvikas i 
Umeå. 
 
Sammanfattning 
Studentkårerna saknar i programmet någon särskild analys kring, eller vilja att värna om studenternas 
situation. Detta är extra anmärkningsvärt med tanke på den stora andel av befolkningen som utgörs av 
studenter samt gruppens skiljande egenskaper gentemot övriga invånare. Det bör också redogöras 
tydligare kring beståndet av de studentspecifika bostäderna och vad tankarna är för hur man ska tackla 
den utmaning som bostadsbristen utgör för kommunens utveckling. 
 
Studentbostäder är en viktig del av bostadsbeståndet och bör tas hänsyn till särskilt i 
bostadsförsörjningsprogrammet. Att lämpliga bostäder erbjuds till lägre hyror är viktigt för att 
gruppen studenter överhuvudtaget ska kunna bo i Umeå. Därför är också kösystemet viktigt. Att 
kösystemet skulle kosta att stå i är enligt studentkårerna otänkbart och direkt missgynnande mot 
samtliga ekonomiskt svaga grupper. Vidare så bör det ses över huruvida studenter ska kunna få 
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kötidsåterbäring efter studierna om de väljer att stanna kvar i kommunen. Något som skulle kunna 
gynna Umeås framtida utveckling.  
 
Slutligen önskar studentkårerna att studenter som grupp börjar tas hänsyn till. Denna marginaliserade 
grupps behov bör tillfredsställas om Umeå ska kunna titulera sig som en riktigt bra studentstad 
återigen. Det kan ses som ett slöseri av resurser att låta högutbildade unga människor lämna 
kommunen istället för att bli en del av den och dess utveckling. 
 
Å studenternas vägnar, 
 
Anton Persson 
Kårordförande 
Umeå medicinska studentkår 

Johannes Henriksson 
Kårordförande 
Umeå naturvetar- och 
teknologkår  
 

Anton Sandin 
2:e vice kårordförande 
Umeå studentkår 

André Lundgren 
2:e vice kårordförande 
Umeå medicinska studentkår 
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