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Remissvar:

Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Regeringskansliets dnr: N2018/02915/BB

SFS är positiva till utredningens förslag om en tydligare
ansvarsfördelning mellan stat, regioner och kommuner. I dagsläget
drabbas många studenter av dåliga villkor eller tvingas tacka nej till
utbildningar på grund av att varken stat eller kommuner tar
tillräckligt stort ansvar för bostadsförsörjningen. Det hindrar
individer från att växa och utvecklas, och det skapar problem för
kompetensförsörjningen inom såväl näringslivet som det allmänna.
SFS åsikt är att staten ska ha huvudansvaret för att bostadsbristen
tas på allvar. Det är staten och regeringen som ska formulera
nationella mål för bostadsbyggandet och ställa tydliga krav på
landstingen, regionerna och kommunerna för att uppnå det. SFS
anser vidare att kraven på kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen måste förtydligas och att alla kommuner måste
ta det på större allvar. Inte bara de kommuner som har ett lärosäte,
utan även angränsande och närliggande kommuner, ska sörja för att
det finns tillräckligt med bostäder för studenter. SFS anser att
regionerna spela en viktig roll för det. Utredningens förslag
motsvarar dessa synpunkter.
Påföljder
Det finns anledning att införa påföljder för de kommuner som inte
följer bestämmelserna. Utredningen skriver att kommunernas
kostnader kan komma att öka till följd av förslaget, och att
incitamentet för att genomföra de nödvändiga åtgärderna är kopplat
till de statliga stöd som kommunerna kommer att kunna erbjudas.
Detta förfaller dock inte vara tillräckligt ifall en kommun inte redan
är intresserad av att öka bostadsbyggandet.
För att skapa de nödvändiga incitamenten för fler kommuner hade
underlåtande att följa den nya lagen därför kunnat förenas med vite.
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Frågan adresseras dock inte i utredningen. Det hade varit befogat att
i den nya lagen införa en möjlighet för regeringen att meddela
bestämmelser om påföljder för de kommuner vars efterlevelse av 4 §
är uppenbart otillfredsställande. Det skulle ge departementet ett
bättre handlingsutrymme om det visade sig att efterlevelsen av den
nya lagen inte är tillräcklig.
Uppdrag till Boverket att sammanställa kunskap om campusstudenterna
SFS tror att ytterligare arbete behövs för att det ska gå lättare att
avgöra behovet av bostäder för studenter. I nuläget är
kunskapsunderlaget undermåligt, då ingen aktör sammanställer
statistik över var studenterna bor.
Boverket bör få i uppdrag att ta fram statistik över antalet
campusstudenter vid olika orter. I sitt yttrande över delbetänkandet
En gemensam bild av bostadsförsörjningsansvaret påpekade SFS att
det saknas kunskap om antalet campusstudenter i olika städer. SFS
föreslog då att Boverket eller UKÄ skulle ta fram siffror över antalet
campusstudenter. Information om antalet campusstudenter är behövs
för att bedöma underlaget för nya bostäder för studenter. Om
informationen sammanställs på ett bra sätt kan den dessutom vara
till hjälp för lärosätena, till exempel inför beslut om var nya
utbildningar ska förläggas.
SFS har varit i kontakt med UKÄ och erfar att UKÄ inte har tillgång
till de data som behövs för att ta fram tillfredsställande siffror. UKÄ
får data från varje lärosäte, där antalet studenter per
distributionsform (campus/distans) framgår, men av dessa data går
det inte se vilka studenter som är registrerade vid mer än ett
lärosäte. Datan går inte heller att samköra mot andra register för att
få information om ålder eller familjesituation.
SCB har sådana data. Datan behöver dock bearbetas för att kunna
vara till hjälp när kommunerna ska planera för bostäder för
studenter. Boverket bör få ett sådant uppdrag.
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