5.1.1. Enkel fråga från THS
Under året så har vi på THS undersökt situationen för våra
basårsstudenter i studentvärlden. I detta arbete så har TBas (Tekniskt
basår) bland annat blivit sin egen sektion, och deras rättigheter har
förtydligats. På SSCO-nivå så har vi identifierat att basårsstudenter i
nuläget kan stå i bostadskö i SSSB men kan inte bo i en studentbostad
förrän de börjat sina ordinarie studier och samlar högskolepoäng. Vi
har tolkat detta som att det är på grund av att de får så kallade
förutbildningspoäng (fup) men vi kan inte hitta något i varken SSSB:s
eller SSCO:s styrdokument som säger att basårsstudenterna inte ska
få bo i studentbostäder, då de är fulltaliga medlemmar på alla andra
sätt. I styrdokumentet Instruktion för studentbostadskön och innehav av
studentbostad 8.1 b) står det
”Intyg från lärosätet som styrker studier motsvarande studiekravet enligt 2.3 för
den termin boprövningen avser. Gäller endast i de fall hyresgästen bedriver studier
där högskolepoäng inte erhålls.”,
vilket vi tolkar som att inrapporterade förutbildningspoäng borde
räcka för att styrka studieprestationen.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande fråga
Vad är det som skulle behöva ändras i styrdokument eller praxis för
att basårsstudenter ska ha rätt till innehav av studentbostad genom
SSSB?
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Styrelsens svar
Styrelsen vill börja med att tacka för den enkla frågan. Det glädjer oss
att SSCO:s medlemskårer tar ansvar för sina medlemmar och
studenter och ifrågasätter SSCO:s verksamhet.
Precis som THS understryker har basårsstudenter inte kunnat bo i
SSSB:s studentbostäder då de inte erhåller högskolepoäng och att det
därför inte ses som en eftergymnasial utbildning. SSCO:s Instruktion
för studentbostadskön och innehav av studentbostad förtydligar detta i kap. 8.1
Kontroll av studieresultat, där det står att kontrollen avser kontroll av
högskolepoäng.
Det intyg från lärosätet som avses i 8.1 b) är till exempel om en
doktorand bedriver forskning och därmed inte läser kurser som
motsvarar studiekravet i högskolepoäng. Andra fall där det krävs intyg
är yrkesutbildningar där SSSB inte kan se resultaten i Ladok.
Med det sagt är SSCO medvetna om att en student som studerar
basårsutbildningarna vid KTH och SU behöver en
gymnasieexamenen. På grund av detta avser SSCO att fortsätta
dialogen med SSSB och se över huruvida det går att ändra praxis.
I en första avstämning med SSSB är de positiva till att tillåta att
basårsstudenter bor i deras bostäder från och med 1 januari 2022.
Styrelsen föreslår därmed kongressen att anse den enkla frågan
besvarad.
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