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Yttrande  

Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
 

SSCO:s vision  
Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en kunskapsregion i 
världsklass. Studenter ska tas tillvara som en självklar del av regionens kunskapskapital 
och de erkänns som en avgörande del för Stockholms utveckling och tillväxt. Stockholm 
ska vara en attraktiv stad för studenter att söka sig till oavsett om de kommer från 
Stockholm, Sverige eller världen. SSCO ska vara den självklara rösten för Stockholms 
studenter gentemot beslutsfattare och andra intresseorganisationer i regionen. 
 

RUFS 2050:s vision 
Att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i är en 
vision som SSCO ställer sig bakom och vill bidra till att förverkliga. För att förverkliga 
denna tror vi att ytterligare vikt behöver läggas på värdet av utbildning samt satsningar på 
det samma är av yttersta vikt för regionens utveckling och konkurrenskraft. 
 

Boendet 
Vi ser positivt på att en ökning av mängden bostäder som behöver tillkomma har ökat till 
22 000 bostäder per år. Vi som studentorganisation anser att bristen på bostäder är det 
största hindret för den fortsatta utvecklingen av Stockholmsregionen. SSCO tycker att 
det är viktigt att bostadstillskottet består av varierande upplåtelseformer och innehåller 
kvalitativa bostäder som studenter med begränsad ekonomi kan efterfråga.  
 
Studenter bor i alla kommuner i regionen och vi tycker det är viktigt att alla regionens 
kommuner erbjuder bostäder för studenterna och att möjligheter för studenter att hitta 
ett boende är en regionalt prioriterad fråga. 
 



 

 

2    

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, 104 30 Stockholm 
Besöksadress: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 
www.ssco.se 

SSCO anser att 100% studier ska vara 100% sysselsättning och att studenter ska ha 
möjlighet att bo i kvalitativa miljöer med tillgång till service och transporter. En 
förutsättning för att studenter ska kunna fokusera på sina studier är att inte tvingas extra 
jobba för att klara av hyran. Därför är det viktigt att det finns tillgång till kvalitativa 
bostäder med rimlig hyra. SSCO anser att studenter inte ska behöva betala mer än halva 
studiemedlet för sin hyra, ca 5 000 kr, detta är tyvärr ofta inte är fallet i Stockholm utan 
studenter tvingas betala mer i hyra på den tuffa bostadsmarknaden. Studenternas utsatta 
situation gör det svårt för studenterna att fokusera fullt ut på studierna. SSCO tycker 
därför att det är viktigt att det ges extra fokus på att bygga små yteffektiva lägenheter, 
vilket många kommuner anger att det är brist på, till rimliga hyror som studenter kan bo 
i. 
 
SSCO menar fortfarande att det behöver läggas till ett ytterligare delmål till Mål 3: En 
ledande tillväxt- och kunskapsregion:  

• ”Studentbostadsbeståndet är i balans. Studenter erbjuds studentbostad under 
första terminen vid utbildningen.”  

 
Svårigheten att hitta en bostad för bl.a. studenter anges också som ett av 
förbättringsområdena i Utställningsförslaget. Bristen på studentbostäder hindrar 
studenter från både Sverige och världen att ta del av Stockholms utbildningsutbud. 
Möjligheter att hitta en bostad inom under första terminen vid utbildningen tror vi skulle 
stärka Stockholmsregionen och ge förutsättning för ytterligare i tillväxt i 
kunskapsintensiva yrken. 
  

Utveckling av kollektivtrafiken 
En stor del av studenterna reser med kollektivtrafik och därför är satsningar på 
kollektivtrafik av stor vikt för studenterna. Vi ser positivt på målet att koppla ihop de 
regionala stadskärnorna med en effektiv kollektivtrafik. När studenter rankar de 
viktigaste faktorerna vid val av bostad kommer närhet till kollektivtrafik på första plats, 
vilket understryker vikten av att bygga ut kollektivtrafiken. Utbyggnad av 
kollektivtrafiken mellan stadskärnorna binder i ihop regionen och möjliggör det för 
studenter att resa mellan bostad, lärosäten, rekreation, nöjen och eventuella extrajobb. 
En billig och tillgänglig kollektivtrafik möjliggör för studenter att bosätta sig i hela 
regionen och ge Stockholms alla kommuner möjlighet att kunna attrahera studenter. 
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En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region  
SSCO tycker det är viktigt att jämlikhetsarbetet genomsyrar hela regionens arbete. För att 
Stockholmsregionen ska vara Europas attraktivaste storstadsregion behöver regionen 
bättre inkludera alla studenter i målbilden genom delmål. Studenter i Stockholm ska ges 
samma förutsättningar att klara sig igenom sin utbildning oavsett bakgrund, tillhörighet 
eller identitet. För att måluppfyllelse ska ske behöver regionen således förhålla sig till alla 
diskrimineringsgrunder samt konkretisera hur arbetet för att motverka diskriminering 
inom alla nivåer av utbildning. 
 
SSCO tycker fortfarande att delmålen behöver utvecklas, alternativt fler delmål behöver 
tillkomma som bättre når målet om en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 
för alla inom utbildningar på eftergymnasial nivå. SSCO tror att detta är en förutsättning 
för att lyckas med att ta tillvara på kompetensen och ge förutsättningar för alla invånare 
att gå vidare till studier. 
 
 

Tydliga prioriteringar för hälso- och sjukvård 
SSCO anser fortfarande att det saknas delmål och tydliga prioriteringar för hälso- och 
sjukvård. Friska invånare med god kännedom om och tillgång till hälso- och 
sjukvårdsinstitutioner är av central betydelse för att regionen ska nå målet om att vara en 
tillgänglig region med god livsmiljö. I SSCO:s undersökning Student i Stockholm som 
riktar sig mot de fyra största lärosätenas studenter uppger en tredjedel av Stockholms 
studenter att deras hälsa försämrats sedan de började studera. Symptom som uppges ha 
förvärrats sedan de börjat studera är stress, oro/ångest, smärta i kroppen och 
sömnproblem. Vidare uppger studenterna i undersökningen att mindre än hälften varit i 
kontakt med primärvården och en femtedel anger att deras ekonomi inte tillåtit besök 
hos primärvården. Studenter lever i en prestationsbaserad tillvaro som ställer höga krav 
på att klara studiepoäng för att få bo kvar i studentbostaden och/eller behålla 
studiemedlet. För att nå målet om en tillgänglig region med god livsmiljö behöver 
studenters situation värnas, såväl som resterande invånares. Vi ser därför att RUFS 2050 
arbetar fram delmål för att främja invånarnas hälsa i regionen, inklusive studenternas.  
 

Investeringar i Forskning och utveckling (FoU) 
SSCO tycker att det är bra att utställningsförslaget lyfter värdet av Forskning och 
utveckling. Vi ser positivt på att fokus ges på samarbeten med akademin och främjandet 
av ökad jämställdhet inom forskning och innovation men vi vill betona vikten av 
grundutbildning som en förutsättning för framtida forskning och innovation. Det är 
viktigt att regionens utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva. Detta kräver också 
att utbildningarna finns i en attraktiv region med tillgång till bostäder och service för alla 
studenter i Stockholm. För att Stockholmsregionen ska vara en konkurrenskraftig 
kunskapsregion i världsklass behöver regionen erkänna studenter som en avgörande del 
för Stockholms utveckling och tillväxt. Studenter, utbildning och förutsättningar för 
studier så som bostäder behöver därför vävas in i de prioriterade åtgärderna.  
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Om Stockholms studentkårers centralorganisation  
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) grundades 1896 och är en 
medlemsorganisation för studentkårer i Stockholmsregionen. SSCO har i dagsläget ca 40 
medlemskårer och representerar regionens studenter. Studentgruppen är heterogen i 
ålder, sociala och ekonomiska bakgrunder, livssituation och utbildningsbakgrund. 
Medlemskårerna representerar studenter inom eftergymnasial utbildningsnivå såsom 
akademiska utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och konstnärliga utbildningar. SSCO 
samordnar och representerar studentkårerna som enad röst för Stockholms studenter.  
 
 
Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) 
 
Johan Blixt, ordförande. 
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