Enkel fråga om hyresnivån i SSSB:s nyproduktion
Bostadssituationen i Stockholm har länge varit en stor utmaning för studenter. SSCO –
Stockholms studentkårer grundade år 1958 Stiftelsen Stockholms studentbostäder
(SSSB) för att det skulle bli fler bostäder för studenter. SSSB har idag över 8000
studentbostäder i sitt bestånd och är en central aktör på studentbostadsmarknaden i
Stockholm. SSSB bygger dessutom nya lägenheter vilket är positivt då behovet av fler
studentbostäder är akut.
Stockholms universitets studentkår (SUS) ser dock att utmaningar i de hyresnivåerna
som gäller för SSSB:s nyproducerade studentbostäder. Studentettor på 26
kvadratmeter i området Birka i Björkhagen har en månadshyra på 7775 kronor och
hyran inkluderar då inte heller kostnader för el. En studentetta på 22 kvadratmeter i
nyproduktionen i Lappkärrsberget kostar nästan 7000 kronor. Studiemedlet (lån +
bidrag) är idag på ungefär 11 ooo kronor. SUS har svårt att se att studenter med CSN
som enda inkomst skulle ha råd att bo i SSSB:s nyproduktion.
SSCO:s studentbudget för 2022 som räknar på genomsnittshyror, lägre än de ovan
nämnda, visar att studenter i Stockholm i genomsnitt förlorar 2673 kronor i månaden.
Med den höga inflation som just nu råder kommer det sannolikt att bli ännu svårare för
studenter att få ekonomin att gå ihop. Kostnadskrisen är ett faktum.
SUS vill med bakgrund i det ovanstående fråga förbundsstyrelsen följande.
Har studenter råd att bo i SSSB:s nyproduktion?
Anser förbundsstyrelsen att hyresnivåerna i SSSB:s nyproduktion påverkar SSCO:s
möjligheter till opinionsarbete i ekonomi och bostadsfrågan?
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Enkel fråga om SSCO:s ekonomi
Bakgrund
I propositionerna 6.5 Nyttjande av kapital från Studentpalatset och 6.6 SSCO:s
Rambudget 2022/23 redogör förbundsstyrelsen för förslag relaterade till SSCO:s
ekonomi. Stockholms universitets studentkår (SUS) vill med anledning av det
föreslagna ställa några frågor till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen föreslår att SSCO ska använda sig av 500 000 kronor mer av sparat
kapital än tidigare. Detta för att kunna finansiera den löpande verksamheten.
SUS ser det som viktigt att SSCO har en ekonomiskt stabil situation och vi är
bekymrade över att det sparade kapitalet kommer att minska. Vi skulle därför se det
som önskvärt om SSCO kunde uppfylla en nollbudget tidigare än verksamhetsåret
27/28.
SUS vill med bakgrund i det ovanstående fråga förbundsstyrelsen:
Hur bedömer förbundsstyrelsen att en utökad användning av sparat kapital kommer
påverka SSCO:s långsiktiga ekonomiska ställning?
Varför har en tidsperiod om fem år valts för att nå en nollbudget och hur bedömer
förbundsstyrelsen möjligheterna för SSCO att nå en nollbudget under en kortare
tidsperiod?
Ämnar förbundsstyrelsen placera det kvarvarande kapitalet från Studentpalatset AB
på ett sätt som möjliggör avkastning?
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Enkel fråga om Sverigedemokraternas deltagande på
högskolepolitiskt mingel
Bakgrund
Den 7 april arrangerade SSCO – Stockholms studentkårer och Sveriges förenande
studentkårer (SFS) ett högskolepolitiskt mingel i Nymble på KTH:s campus.
I den panel som skulle debattera aktuella högskolepolitiska ämnen var SFS ordförande
en av panellisterna och i övrigt utgjordes panelen av representanter från riksdagens
partier med undantag för Kristdemokraterna då deras representant hade fått förhinder.
Del av panelen var en representant från Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna benämner sig själva som ett nationalistiskt parti och partiet har
en konstaterad nynazistisk historia. Partiet är med sin historia och nuvarande
inriktning kontroversiellt i svensk politik och även i högskolesektorn. Partiets
företrädare har exempelvis inte sällan varit starkt kritiska mot ämnet genusvetenskap
och den jämställdhetsintegrering som finns i sektorn. I flera av de kommuner som
partiet är med och styr halas Prideflaggan ned som en gest mot HBTQIA+ rörelsen.
SUS vill med bakgrund i det ovanstående fråga förbundsstyrelsen:
Gjordes det några överväganden inför att Sverigedemokraterna bjöds in till det
högskolepolitiska minglet?
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