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Interpellation Till kårfullmäktigesammanträde nr 4 
2021-02-25 6.1. Åtgärder för minskad smittspridning 

Avsändare 

Konservativa partiet  

6.1. Åtgärder för minskad smittspridning 

Bakgrund 

Till kårfullmäktigesammanträdet den 17:e september förra året lade Konservativa en 

motion om att SUS skulle köpa in och erbjuda munskydd till studenter som vistas på 

campus. Motionen röstades ned av fullmäktige sedan kårstyrelsen yrkat avslag, bland 

annat med hänvisning till att Folkhälsomyndigheten då inte rekommenderade 

munskydd som ett användbart redskap för minskad samhällelig smittspridning. 

 

Nu har Folkhälsomyndigheten ändrat sina råd och rekommenderar munskydd i 

lokaltrafiken, under tider med trängsel. Folkhälsomyndigheten säger också fortfarande 

på sin hemsida att: ”Korrekt använda kan kvalitetssäkrade engångsmunskydd minska 

risken för smittspridning i situationer där nära kontakt, under en längre tid, i 

inomhusmiljö inte går att undvika.” Universitetets lokaler passar självklart in på den 

beskrivningen och viss undervisning sker på campus. 

Frågor till kårstyrelsen 

Mot bakgrund av detta frågar Konservativa Partiet kårstyrelsen: 

1. Ändrar dessa nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående 

munskydd kårstyrelsens ställningstagande rörande Konservativa Partiets motion 

”Erbjud munskydd till studenter”? 

2. Innebär dessa nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående 

munskydd att kårstyrelsen avser ge nya rekommendationer till universitetets studenter 

angående användning av munskydd? I så fall, vilka? 

Frågor till kårpartierna 

Konservativa Partiet frågar också samtliga partier i fullmäktige vilka åtgärder de kan 

tänka sig att SUS förespråkar på sin hemsida och gentemot universitetsledningen för 

att minska risken för smittspridning. 

 

Kan Vänsterns Studentförening, S-studenter, Studentpartiet respektive Allians för 

kåren tänka sig att förespråka: 

1. En återgång till stängda dörrar av universitetsområdet och endast undervisning på 

distans? 

2. Krav på munskydd vid vistelse på universitetsområdet? 

3. Rekommendationer om munskydd vid vistelse på universitetsområdet? 

4. Rekommendationer om munskydd i lokaltrafiken? 
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Interpellationssvar Till kårfullmäktigesammanträde nr 4 
2021-02-25 6.1.1. Åtgärder för minskad smittspridning 

Avsändare 

Kårstyrelsen 

6.1.1. Interpellationssvar: Åtgärder för minskad 

smittspridning 

Bakgrund 

Kårstyrelsen tackar för inkommen interpellation!  

 

I motionen ”Erbjud munskydd till studenter” yrkade representanter från Konservativa 

partiet på att SUS skulle köpa in munskydd och erbjuda dessa till alla studenter som 

vistas på campus med start under perioden HT 2020. Vi besvarade detta med att det 

Folkhälsomyndigheten inte uppmanade om munskydd samt att om de gjorde det borde 

ansvaret ligga på SU att tillhanda ha de som närvarar på campus munskydd.  

 

Folkhälsomyndigheten har, sedan motionen skickades, gått ut med riktlinjer där 

munskydd ska användas i lokaltrafik under rusningstrafik. Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar inte en generell användning av munskydd i samhället. De menar att 

det vetenskapliga stödet för användning av munskydd i samhället skulle dämpa 

smittspridningen av covid-19 är sammantaget svagt. Precis som interpellanterna menar 

säger Folkhälsomyndigheten att korrekt använda kan kvalitetssäkrande 

engångsmunskydd minska risken för smittspridning i situationer där nära kontakt, 

under längre tid, i inomhusmiljö inte går att undvika. Dock är inte universitetet ett 

sådant fall utan primärt arbetsplatser som har mindre yta att arbeta på. Universitetet 

har kunnat begränsa sina lokaler utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och avgränsat ytor, trappor och dylikt.  

 

I dagsläget är i princip all undervisning digital. Det finns få undantag till detta, primärt 

vissa laborationer. Dessa laborationer sker i stora labbmiljöer med begränsat antal 

studenter närvarande. Det finns inte risk för att dessa ska behöva ha nära kontakt. Att 

dessa laborationer sker på campus beror på att studenter ska kunna ta sina 

högskolepoäng för att både ha rätt till fortsatt CSN och ha rätt att bo kvar i sin 

studentbostad. SUS har i besluten om detta varit tydliga med att den undervisning som 

måste ske på campus måste ske smittsäkert.  

 

Med bakgrund till detta ändrar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten inte 

motionssvaret från i höstas.  

 

Kårstyrelsen har aldrig gett rekommendationer till universitets studenter gällande 

användning av munskydd. SUS kårstyrelse menar att SUS inte kan ge 

rekommendationer till studenter utan tycker att dessa bör ligga på myndigheterna. SUS 

kårstyrelse kommer fortsatt inte ge rekommendationer till studenterna.  
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Kårstyrelsen ställer sig negativa till att stänga igen universitetet helt igen. Möjligheten 

till att ha tillgång till studieplatser är central för många studenter. Att ha tillgång till ett 

biblioteket är också en förutsättning för tillgängliggörandet av kurslitteratur.  
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Interpellation Till kårfullmäktigesammanträde nr 4 
2021-02-25 6.2. Interpellation om Studentpalatset 

Avsändare 

S-studenter  

6.2. Interpellation om Studentpalatset  

Bakgrund 

Under senhösten 2020 återaktualiserades frågan om Studentpalatsets framtid.  

Studieplatserna kommer stängas helt i juni 2021 då universiteten och högskolorna som 

tidigare har stått för finansiering inte längre vill bidra till att behålla dessa 

studieplatser. Den finansieringsmodell som funnits tidigare har inneburit att SU ha fått 

ta en stor del av kostnaden och beslutet från SU:s sida är ett antal år gammalt men 

Stockholms studenter behöver fler studieplatser och inte färre. Vi ser under pandemin 

att antalet antagna studenter har ökat med 12 % på SU. Det är därför av stor betydelse 

att studenter har tillgång till studieplatser nu och när campusundervisning blir 

huvudregel igen. Att avveckla Studentpalatset i det här läget är mycket olyckligt. 

Studentpalatset är en viktig och för Stockholm unik mötesplats för studenter från olika 

lärosäten.  

 

Socialdemokraterna i Stockholm föreslog under senhösten 2020 att Stockholm Stad 

skulle gå in som medfinansiär för studieplatserna i Studentpalatset. Detta skulle 

möjligtvis kunna säkra Studentpalatset framtid. 

 
Vi frågar därför kårstyrelsen, med bakgrund i ovanstående, följande:  
 
Hur har SUS arbetat för att påverka universitet att finna en lösning för finansieringen 
av Studentpalatset? 
 
Hur har SUS arbetat för att säkra att avvecklingen av studieplatserna i Studentpalatset 
inte påverkar antalet studieplatser negativt? 
 
Hur ser SUS på Socialdemokraterna i Stockholms förslag om att Stockholm stad skulle 
gå in som medfinansiär för studieplatserna i Studentpalatset?  
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Interpellationssvar Till kårfullmäktigesammanträde nr 4 
2021-02-25 6.2.1. Interpellation om Studentpalatset  

Avsändare 

Kårstyrelsen 

6.2.1. Interpellationssvar: Interpellation om 

Studentpalatset 

Bakgrund 

Kårstyrelsen tackar för inkommen interpellation! 

 

Studieplatserna i Studentpalatset nära Odenplan har varit ovärderliga resurser för 

Stockholms studenter under lång tid. Stockholms universitet (SU) har tidigare hyrt 

lokalerna av Akademiska Hus medan andra lärosäten i Stockholm i sin tur har hyrt 

platser av SU. När SU för några år sedan fattade beslut om en ny lokalförsörjningsplan 

blev det tydligt att universitetet ämnade säga upp lokalerna i Studentpalatset, vilket 

skedde sent i november 2020 genom beslut av universitetsdirektören. SU:s ambition är 

att centrera studieplatserna till SU:s campus och kommer därför att ersätta 

studieplatserna i Studentpalatset med cirka 1 000 nya studieplatser i nya campus 

Albano, där undervisning påbörjas höstterminen 2021. 

 

SUS presidium har i dialog med universitetsdirektören när beslutet togs påpekat att SU 

behöver fler studieplatser och att vi därför ställer oss kritiska till beslutet att säga upp 

studieplatserna i Studentpalatset, särskilt då det sker innan inflyttning till Albano har 

påbörjats. Presidiet publicerade även en debattartikel på samma tema i #studietid 

debatt den 2 december 2020. 

 

I den fortsatta dialogen om Studentpalatsets framtid, bland annat inom ramen för 

universitetets referensgrupp för strategiska fastighetsfrågor, har SU gjort tydligt att de 

inte själva kan eller vill ha kvar studieplatserna i Studentpalatset och att inte heller 

något av de andra lärosätena varit intresserade av att ta över kontraktet. Det är därför 

tydligt att den enda möjligheten att säkra en långsiktig finansiering av Studentpalatset 

skulle vara i form av ett samarbete mellan flera av Stockholms lärosäten. 

 

Ett samarbete som redan finns mellan SU, KTH och Karolinska Institutet (KI) är 

universitetsalliansen ”Stockholm trio”, med syfte att underlätta för studenter att röra 

sig mellan lärosätena och att tillhöra en gemensam campusmiljö. Till Stockholm trios 

styrgruppsmöte den 1 februari 2021 skickade därför SUS tillsammans med de övriga 

studentkårerna vid SU, KTH och KI in en skrivelse (se bilaga) där vi kritiserade beslutet 

att säga upp studieplatserna vid Studentpalatset och uppmanade lärosätena att ta ett 

gemensamt ansvar.  

 

På styrgruppsmötet diskuterade studentrepresentanter frågan tillsammans med 

lärosätenas rektorer och universitetsdirektörer och det blev tydligt att det inte fanns 

någon ambition från lärosätenas sida att i det här läget rädda Studentpalatset. De 
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vidhåller att de nya studieplatserna i Albano kommer att bli ett lyft för studenterna. Det 

är därför rimligt att fokus för SUS i denna fråga flyttas från att rädda Studentpalatset 

till att i första hand se till att löftet om nya studieplatser i Albano infrias för att inte 

avvecklingen av Studentpalatset ska påverka antalet studieplatser negativt. 

 

Självklart ser vi dock gärna att studieplatserna i Studentpalatset blir kvar. Om 

Stockholms stad är villig att ta över finansieringen av studieplatserna i Studentpalatset 

för att förhindra att byggnaden tas över av kommersiella ändamål ställer vi oss därför 

positiva till det. Vår bedömning är dock att det blir svårt att få med sig lärosätena på 

detta. Det är också värt att notera att varken Socialdemokraterna eller den styrande 

majoriteten i Stockholms stad nämner Studentpalatset eller studieplatser i sina 

budgetar för 2021. 

 



Studieplatser i Studentpalatset 
 

Ärade ledamöter i styrgruppen för Stockholm trio,  

 

Tillkomsten av universitetsalliansen Stockholm trio har inneburit en unik möjlighet att underlätta 

utbildningssamarbeten mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska 

Institutet och samtidigt stärka sammanhållningen mellan Stockholms studenter. Bland de preciserade 

mål för Stockholm trio som styrgruppen tidigare har antagit återfinns högt ställda förväntningar på att 

nya gemensamma utbildningar ska inrättas och att studenter ska uppleva att de tillhör ett 

sammanhållet campus. En pågående åtgärd för att nå det senare målet är att identifiera studenters 

behov av relevanta stödresurser och lokaler. 

 

Som representanter för studenterna vid SU, KTH och KI vill vi härmed betona att tillgången till 

fysiska studieplatser, där studenter enskilt och i grupp kan bedriva sina studier, är av stor vikt för väl 

fungerande campusområden. För många studenter som bor trångt är det inte ett alternativ att studera 

hemma. Vi ställer oss därför positiva till de satsningar som nu görs på campus Albano och de ca 1 000 

studieplatser som därmed tillkommer. 

 

Däremot beklagar vi beslutet att säga upp studieplatserna i Studentpalatset, som utgör en fast punkt i 

tillvaron för studenter från alla våra tre lärosäten. Huset på Norrtullsgatan 2 har sedan det byggdes på 

1920-talet varit en samlingsplats för Stockholms studenter, och i sin nuvarande form har 

Studentpalatset bedrivit verksamhet där sedan 1998 – en verksamhet som nu försvinner. 

 

Vi anser att Studentpalatsets lokaler är viktiga för att uppfylla universitetsalliansens mål om att 

studenter ska uppleva att de tillhör ett sammanhållet campus. Inte bara utgör Studentpalatset en 

naturlig mötesplats för studenter från olika lärosäten, det är särskilt en stor tillgång för de studenter 

som går en av Stockholm trios gemensamma utbildningar, alternativt läser en kurs vid SU för att 

sedan läsa kurser vid KTH, KI eller vice versa. Genom att nyttja lokalerna i Studentpalatset är de inte 

tvungna att flytta runt mellan olika campus enbart i jakten på studieplatser. Studentpalatset fungerar 

därmed som ett utmärkt komplement till de många studieplatserna på våra olika campus, framförallt 

då det finns en större andel grupprum som är en bristvara på lärosätenas campusområden. 

 

Alla studenter drar nytta av en bredd i utbudet av studieplatser, inte minst studenter med barnansvar 

samt andra studenter som av olika anledningar kan ha svårt att ta sig till Albano, Solna, Flemingsberg 

eller något annat campus, vilket är en fråga som aktualiserats av pandemin. Den geografiska aspekten 

av studieplatserna bör has i åtanke för att kunna tillgodose våra studenters möjlighet för studier även i 

centrala Stockholm. 

 

Vi har förståelse för den ekonomiska situation våra lärosäten befinner sig i och den kostnad det hade 

inneburit att förlänga hyresavtalet med Akademiska Hus, som äger byggnaden. Vi vänder oss, liksom 

SUHF, emot Akademiska Hus höga avkastningskrav och arbetar gärna tillsammans med 

lärosätesledningarna för att synliggöra denna problematik ytterligare. Vår bedömning är emellertid 

att värdet med Studentpalatset motiverar att dess överlevnad görs till en prioriterad fråga för 

lärosätena. 

 

Vi studentkårer vill därför att de tre lärosäten som utgör Stockholm trio nu tar ett gemensamt ansvar 

och gör ett förnyat försök att tillsammans hitta en lösning för att Studentpalatset ska kunna fortsätta 

hålla öppet för studenter även efter sommaren 2021, eventuellt i samarbete med ytterligare lärosäten, 

Stockholms stad eller andra aktörer. Det vore en stor förlust för Stockholm som studentstad om 

Studentpalatset går förlorat, och därmed ett större antal studieplatser. Vi menar att det till och med 

går emot mål för Stockholm trio, och undrar därmed vad ni har för lösning för att fylla upp detta 

bortfall av studieplatser? 

 



Med vänliga hälsningar, 

 

Medicinska Föreningen 

Odontologiska Föreningen 

Stockholms universitets studentkår 

Studentkåren DISK 

Tekniska Högskolans studentkår 

 

Stockholm, 19 januari 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


