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Yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och 
Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli 
Årets studentstad 2026 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, M och L den 22 november 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Beslutssats 1 i den av Jessica Blixt och Martin Wannholt väckta motionen bifalles.  
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten 

och näringsliv ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare 
studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
studentstadskoordinator. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Emmyly Bönfors (C), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till 
yrkande från D, M och L den 22 november 2022. 

Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkade bifall till yrkande från S, V och MP  
den 25 november 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Emmyly Bönfors m.fl. yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 22 november 2022. 

 

Göteborg den 30 november 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Kommunstyrelsen  

  

  

Yrkande  

2022-11-25 

S, V, MP 

Yrkande angående motion av Jessica Blixt (D) 
och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska 
bli Årets studentstad 2026 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Att avslå motionen. 

 

Yrkandet 
 

Göteborg är en stor studentstad och studenterna fyller en viktig funktion i staden, på 

många olika sätt. Det finns redan idag tydliga målsättningar både för fler studentbostäder 

genom GBG7000+ och även upparbetade strukturer för dialog och samverkan, 

exempelvis Studentforum som fyller en central roll för kontakterna och 

informationsutbytet mellan studentkårer, kommun, lärosäten och näringsliv. Det är 

angeläget att Göteborg kan bli en ännu bättre stad för studenter och de kriterier som 

används i ”Årets studentstad" är värdefulla vägledare för hur det kan gå till. Det är viktigt 

att studenterna i Göteborg är medskapare i att förverkliga Göteborg som en stad för 

studenter, och det innefattar många olika delar. Ett av de största problemen för nuvarande 

och framtida studenter är dock inte primärt att det saknas strategier eller koordinatorer, 

utan framför allt att det saknas bostäder för studenter. Det gäller renodlade 

studentbostäder, men även hyresrätter med rimliga hyror. Dessa frågor liksom att hålla 

dialogen med studenterna levande och konstruktiv är något som behöver prioriteras under 

kommande mandatperiod. Då behöver tillgängliga resurser fokuseras på praktiskt och 

konkret genomförande, snarare än strategiarbete. Vi väljer därför att avslå motionen. 
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Yrkande angående – Motion av Jessica Blixt 
(D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg 
ska bli Årets studentstad 2026 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Bifall till motionens första beslutssats. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
studentstadskoordinator. 

Yrkandet  

Det behövs krafttag för att lösa studentbostadsbristen, och göra Göteborg till en 
attraktivare studentstad så att ännu fler studenter väljer att studera och etablera sig här. 
Vår ambition är att Göteborg ska bli en än mer framträdande studentstad. 
Studentrelaterade frågor, och inte minst bostadssituationen för studenter, behöver få 
högre prioritet genom att ett mål sätts om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026.   

Av de sju remissinstanserna tillstyrker fem motionen och två anser att den kan anses 
besvarad. Vi bifaller motionens första beslutsstas om att Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten och näringsliv ta fram en 
studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad med mål om att 
Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. 

Vi vill att kommunstyrelsen vidare utreder förutsättningarna för att inrätta en 
studentstadskoordinator inom stadens redan befintliga organisation. Till exempel har 
BRG i sitt remissyttrande framfört att det är lämpligt att studentstadskoordinatorn kopplas 
nära till Studentforums arbete. Samtidigt föreslår Göteborg & Co AB att en tydlig 
kontaktväg in i staden för studentrelaterade frågor samt erforderligt mandat och resurser, 
bör tilldelas lämplig förvaltning eller bolag snarare än en enskild funktion. Olika 
handlingsvägar bör övervägas tillsammans med förslag på ansvar och mandat, omfattning 
och finansiering. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2022-11-02 
Reviderat 2022-11-22 

Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna 
Kristdemokraterna 
 
Ärende 3.2 
Ärende 3.5 
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Motion av Jessica Blixt (D) och 
Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli 
Årets studentstad 2026 
Motionen 
Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) har lämnat förslag att kommunfullmäktige tar 
beslut som avser ansökan om Årets studentstad 2026. Förslaget består av två delar. En del 
av förslaget innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadens 
studentkårer, lärosäten och näringsliv ta fram en studentstadsstrategi för att göra 
Göteborg till en attraktivare studentstad med målet att Göteborg ska ansöka om att bli 
Årets Studentstad 2026. Den andra delen av förslaget innebär att kommunstyrelsen får 
uppdrag att inrätta en studentsstadskoordinator.   

Motionärerna vill att studentkoordinatorn samordnar studentrelaterade frågor för 
Göteborgs Stads räkning i samverkan med studentkårer, lärosäten och näringsliv. I det 
koordinerande uppdraget ska inledningsvis ingå att ta fram en studentstadsstrategi för 
Göteborgs Stad. Studentstadsstrategin ska särskilt hantera bristen på studentbostäder 
utifrån målsättningen för Gbg7000+. Uppdraget ska också omfatta ansvar för att de idéer 
som idag har svårt att komma vidare från Göteborgs Stads Studentforum fångas upp och 
hanteras eller fördelas till stadens förvaltningar och nämnder. Med hänvisning till 
utredningen Underlag för studentsamordnare Göteborg, som har gjorts av Göteborgs 
Förenade Studentkårer, konstaterar motionärerna att fler än tjugo tjänster med 
beteckningen studentkoordinator eller liknande finns i Sverige och att dessa 
tjänstepersoner är anslutna till nätverket Sveriges Samlade Studentkoordinatorer. 
Motionärerna menar att förslaget bidrar till en tydlig riktning under de kommande åren 
för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
utbildningsnämnden, Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB och 
Förvaltnings AB Framtiden. Dessutom har motionen remitterats till Studentforum, 
Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska högskola och Stiftelsen Göteborgs 
Studentbostäder. De två senare har inte besvarat remissen. Utbildningsnämnden avstår 
från att besvara remissen enligt delegationsbeslut.  

Avseende Studentforum kan noteras att remissvaret har tagits fram och beslutats av 
studentkårsrepresentanterna i studentforum då övriga representanter i Studentforum har 
avstått från att medverka. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-03 
Diarienummer 0497/22 
 
 

Handläggare  
Petra Senthén 
Telefon: 031-368 03 35 
E-post: petra.senthén@stadshuset.goteborg.se 
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Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Byggnadsnämnden Tillstyrker 

Protokollsanteckning V, MP: 

Vi tillstyrker motionen och 
kontorets tjänsteutlåtande, 
men vill dock lyfta behovet 
av att bevaka 
rättssäkerhetsfrågor i 
förhållande till de olika 
kortsiktiga boendeformer 
kontoret lyfter i 
tjänsteutlåtandet. 
Inneboendeformer och 
andrahandskontrakt har blivit 
ett sätt att ta ut ockerhyror 
och är dåligt reglerat. 

 

Förslaget kan vara positivt. 
GBG 7000+ saknar i dagsläget 
projekt för ca 2000 
studentbostäder för att det 
uppsatta målet för år 2026 ska 
kunna nås. Behov finns av att 
Göteborgs Stad och 
byggaktörerna inom 
samverkansprojektet 
tillsammans identifierar 
lämpliga projekt, som sen kan 
prövas i planbesked. 
Finansieringen av insatser enligt 
förslaget behöver undersökas 
vidare. En strategi bör förhålla 
sig till rättssäkerheten för 
hyresgäster i boendeformerna 
inneboende och 
andrahandsuthyrning. 

Fastighetsnämnden Tillstyrker Fastighetsnämnden ser positivt 
på förslaget som skulle kunna 
bidra till ett ökat fokus på 
arbetet med att förbättra 
studenters boendesituation. 
Dock behöver finansieringen av 
en studentstadskoordinator och 
en studentstadsstrategi 
undersökas vidare.  

Business Region 
Göteborg AB 

Tillstyrker BRG delar bedömningen att 
Göteborgs attraktionskraft för 
studenter är av avgörande 
betydelse. Bolaget är därför 
positiva till att en 
studentstadsstrategi tas fram, 
som fokuserar på att lösa bristen 
på studentbostäder. BRG anser 
att arbetet med att ta fram en 
sådan strategi bör ske inom 
redan befintliga strukturer och 
att det är lämpligt att 
studentstadskoordinatorn 
kopplas nära till Studentforums 
arbete. 
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Förvaltnings AB 
Framtiden 

Tillstyrker Bolaget delar bedömningen om 
vikten av att Göteborg ska vara 
en attraktiv studentstad och ser 
positivt på en ökad aktivitet och 
ambition i arbetet med att 
tillgängliggöra mark och ta fram 
planer för att kunna öka 
produktionen av studentbostäder 
i staden. 

Göteborg & Co AB Anses besvarad Att trivas i staden man studerar i 
är viktigt för den attraktiva, 
levande staden som människor 
vill leva och verka i samt 
besöka. Studenter är en viktig 
del i stadens 
kompetensförsörjning och att de 
stannar efter studierna har hög 
prioritet. Bolaget ser tydliga 
synergier med Unimeet och 
goda möjligheter att bygga 
vidare på Studentforum. En 
tydlig kontaktväg in i staden för 
studentrelaterade frågor samt 
erforderligt mandat och resurser, 
bör tilldelas lämplig förvaltning 
eller bolag snarare än en enskild 
funktion. 

Studentforum 
genom Göteborgs 
Förenade 
Studentkårer 

Tillstyrker För att tillgodose studenternas 
vilja föreslås följande 
förtydligande av förslaget.  

- Studentstadsstrategin bör utgå 
från kriterierna för Årets 
studentstad och från 
studentfrågor som ingår i 
kommunens ansvar. 

- Västra Götalandsregionen bör 
inkluderas i de samverkande 
aktörerna som ska ta fram 
studentstadsstrategin eftersom 
studentfrågor som 
kollektivtrafik och hälsovård 
faller under regionens 
ansvarsområde. 

- Vid bifall av föreslaget bör 
överenskommelsen med 
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kommunstyrelsen gällande 
studentforum revideras för att 
tydliggöra organets roll i arbetet 
med studentfrågor framöver. 

Göteborgs 
universitet 

Anses besvarad Att hitta långsiktiga lösningar 
för att påverka politiker, 
fastighetsägare och andra 
aktörer för att fler 
studentbostäder skapas är något 
som universitet uppmuntrar. I 
universitetets övergripande 
verksamhetsplan och i 
strategiarbetet är aktiviteter som 
på olika sätt kan stärka 
Göteborg som kunskapsstad ett 
prioriterat område. Göteborgs 
universitet ser positivt på 
motionen och målsättningen att 
Göteborg ska nå utmärkelsen 
Årets studentstad 2026 ligger i 
linje med universitetets egna 
intentioner. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Flera svarande har framfört att bifall till förslaget medför att en budget och eventuellt 
ytterligare finansiering kommer att behövas. Kostnader kopplar svaranden främst till 
koordinator, framtagande av strategi och eventuellt nya detaljplaner för studentbostäder. 
Av svaren har också framgått att förslaget kan ge långsiktiga ekonomiska vinster i form 
av en attraktiv arbetsmarknad, ett kompetensstarkt näringsliv och en konkurrenskraftig 
destination. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Flertalet svarande har tagit utgångspunkt i förslagets särskilda fokus på studentbostäder. 
De har konstaterat att för studenter har det betydelse att kunna hitta en bostad och att 
kunna ha ett tryggt och ändamålsenligt boende för att klara studier och ha ett socialt liv. 
Svarande har även uppmärksammat att förslaget kan innebära ytterligare uppmärksamhet 
åt närliggande och aktuella frågeställningar såsom studenters psykiska hälsa och studenter 
som viktig pusselbit för att tillgodose framtida kompetensförsörjning i staden.  

 

Jonas Kinnander    Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör 
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Bilagor: 
1. Motionen  
2. Byggnadsnämndens handlingar 2022-09-20 § 479 
3. Fastighetsnämndens handlingar 2022-06-20 § 119 
4. Business Region Göteborg AB:s handlingar 2022-08-29 § 81 
5. Förvaltnings AB Framtidens handlingar 2022-06-14 § 11b 
6. Göteborg & Co AB:s handlingar 2022-08-30 § 95 
7. Studentforum genom Göteborgs Förenade Studentkårers handlingar 2022-

10-11  
8. Göteborgs Universitets handlingar 2022-08-24  
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Motion av Jessica Blixt (D) och Martin 
Wannholt (D) om att Göteborg ska bli  
Årets studentstad 2026 
 

Göteborg behöver bli en attraktivare studentstad. Studentrelaterade frågor, och inte minst 

bostadssituationen för studenter, behöver få högre prioritet genom att ett mål sätts om att 

Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. För att lyckas med detta föreslår vi att 

Göteborgs Stad inrättar en studentstadskoordinator och tar fram en studentstadsstrategi 

som bland annat utvecklar strategier för att åtgärda studentbostadsbristen. 

Göteborgs arbetsmarknad har en stor efterfrågan på kompetenser inom både offentlig och 

privat verksamhet. Välfärden har en stor efterfrågan på utbildad personal och de 

utvecklingsintensiva teknikbranscherna fortsätter att expandera. Det finns många 

sökanden till kurser och program vid våra attraktiva lärosäten Göteborgs Universitet och 

Chalmers. Så väl nationella som internationella studenter som tar examen från stadens 

lärosäten stannar i hög grad kvar och bidrar till Göteborgs tillväxt och välfärd. 

Det saknas idag studentbostäder vilket leder till att studenter väljer att tacka nej till 

utbildningsplatser i Göteborg. Individer går miste om bra utbildning och både privat och 

offentlig sektor i Göteborg går miste om efterfrågade kompetenser. Dessutom öppnar 

bristen på studentbostäder upp för oseriösa erbjudanden som försätter studenter i utsatta 

situationer. 

För att få kraft i studentfrågor är en rimlig målsättning att år 2026 ska staden tilldelas 

Sveriges förenade studentkårers utmärkelse Årets Studentstad. För att nå målet behöver 

en studentstadskoordinator inrättas och en studentstadsstrategi tas fram. Koordinatorn 

samordnar för Göteborgs Stads räkning studentrelaterade frågor i samverkan med 

studentkårer, lärosäten och näringsliv. Att ta fram en studentstadsstrategi för Göteborgs 

Stad i tillsammans med studentkårer, lärosäten och näringsliv blir en del av koordinatorns 

inledande uppdrag. I koordinations uppdrag bör även ingå att ansvara för att de idéer från 

Göteborgs Stads Studentforum, som idag har svårt att komma vidare, fångas upp och 

hanteras eller förs till rätt förvaltning och nämnd inom staden. 

 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2022 nr 69 
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Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, och Örebro är exempel på kommuner som arbetat 

aktivt med visioner, strategier och handlingsplaner och studentstadskoordinatorer för 

studenterna i staden. Enligt Göteborgs Förenade Studentkårers utredning ”Underlag för 

studentsamordnare Göteborg” finns fler än 20 tjänster som studentstadskoordinator (i 

vissa städer kallade studentsamordnare eller studentskoordinator) i Sverige och de ingår i 

nätverket Sveriges Samlade Studentkoordinatorer där erfarenhetsutbyte sker. 

Strategin bör särskilt hantera bristen på studentbostäder. Det är lämplig att Göteborgs stad 

intensifierar arbetet mot målet som tillsammans med samarbetsparter sattes upp år 2016 i 

Gbg7000+ där 7000 nya studentbostäder ska stå färdiga år 2026. I områden och på platser 

(till exempel i centrala Göteborg) där det är svårt att finna yta för kommunal service, som 

förskola och skola, bör kommunal mark i högre grad användas och detaljplaner prövas för 

studentbostäder. 

Sammantaget menar vi att en målsättning att bli Årets Studentstad 2026, en 

studentstadstrategi, en studentstadskoordinator och krafttag för att lösa 

studentbostadsbristen bidrar till en tydlig riktning de kommande åren för att göra 

Göteborg till en attraktivare studentstad. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten 

och näringsliv att ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en 

attraktivare studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en studentsstadskoordinator. 

 

 

Jessica Blixt (D)             Martin Wannholt (D)      
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Svar på remiss - Motion av Jessica Blixt (D) 
och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska 
bli Årets studentstad 2026 

§ 479, 0433/22 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Motionen tillstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-25, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning V, MP: 

”Vi tillstyrker motionen och kontorets tjänsteutlåtande, men vill dock lyfta behovet av 

att bevaka rättssäkerhetsfrågor i förhållande till de olika kortsiktiga boendeformer 

kontoret lyfter i tjänsteutlåtandet. Inneboendeformer och andrahandskontrakt har 

blivit ett sätt att ta ut ockerhyror och är dåligt reglerat. 

En strategi bör förhålla sig till rättssäkerheten för hyresgäster i boendeformerna 

inneboende och andrahandsuthyrning.” 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-09-20 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 

2022-09-20 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Svar på remiss - Motion av Jessica Blixt (D) 
och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska 
bli Årets studentstad 2026 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Motionen tillstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har tillsammans med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, 

styrelsen för Business Region Göteborg, styrelsen för Göteborg & Co samt Förvaltnings 

AB Framtiden, fått en remiss för yttrande över en motion av Jessica Blixt (D) och Martin 

Wannholt (D). 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att i 

samverkan med stadens studentkårer, lärosäten och näringsliv ta fram en 

studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad med mål om att 

Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026, samt att inrätta en studentsstadskoordinator. 

Koordinatorn ska ansvara för att samordna studentrelaterade frågor för Göteborgs Stads 

räkning, liksom att ta fram en studentstadsstrategi i samverkan med studentkårer, 

lärosäten och näringsliv. Studentstadsstrategin bör särskilt hantera bristen på 

studentbostäder. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslagen om att inrätta en studentstadskoordinator 

och att ta fram en studentstadsstrategi kan vara positivt, då dagens bostadsbrist i Göteborg 

även drabbar studenter. Det redan existerande samverkansprojektet GBG 7000+, vars mål 

är 7000 nya studentbostäder fram till 2026, saknar i dagsläget projekt för ca 2000 

studentbostäder för att kunna nå det uppsatta målet. Det finns behov av att Göteborgs 

Stad och byggaktörerna inom samverkansprojektet tillsammans identifierar lämpliga 

projekt, som sen kan prövas i planbesked. 

Finansieringen av motionens förslagen behöver dock undersökas vidare. De delar av 

förslagen som riktar sig mot stadsbyggnadskontorets ansvarsområde påverkar nämndens 

ekonomi och ekonomiska resurser kan behöva tillföras.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-08-25 

Byggnadsnämnden 2022-09-20 

Diarienummer 0433/22 

 

Handläggare 

Karin Vilhelmson 

Telefon:031-368 16 83 

E-post: karin.vilhelmson@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Finansieringen av förslaget behöver undersökas vidare. De insatser som hamnar inom 

stadsbyggnadskontorets ansvarsområde, till exempel deltagande i eller framtagande av 

strategin för studentbostäder, liksom framtagande av detaljplaner för att öka andelen 

studentbostäder, påverkar nämndens ekonomi och ekonomiska resurser kan behöva 

tillföras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Om en studentstadsstrategi med särskilt fokus på att hantera bostadsbristen tas fram 

förutsätts att den sociala dimensionen hanteras inom ramen för uppdraget. 

 

Bilagor 
1. Motionen  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har fått en remiss för yttrande över en motion av Jessica Blixt (D) och 

Martin Wannholt (D). 

Yttrande ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 september 2022, därför föreslår 

stadsbyggnadskontoret omedelbar justering av byggnadsnämndens beslut. 

I beredningen av ärendet har samråd skett med fastighetskontoret.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) föreslås kommunfullmäktige 

besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, 

lärosäten och näringsliv, ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en 

attraktivare studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026, samt 

besluta om att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en studentsstadskoordinator. 

Koordinatorn ska ansvara för att samordna studentrelaterade frågor för Göteborgs Stads 

räkning, liksom att ta fram en studentstadsstrategi i samverkan med studentkårer, 

lärosäten och näringsliv. Studentstadsstrategin bör särskilt hantera bristen på 

studentbostäder, lämpligen genom att intensifiera det pågående samverkansprojektet Gbg 

7000+. Samverkansprojektet har som mål att bygga 7000 nya studentbostäder fram till år 

2026. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Behovet av studentbostäder i Göteborg är stort.  I dagsläget finns cirka 11 000 

studentbostäder i Göteborg, samtidigt som 15 000 studenter årligen börjar sin utbildning i 

Göteborg. Totalt finns cirka 70 000 studenter i Göteborg. Uppskattningsvis finns behov 

av att bygga minst 7000 student- och forskarbostäder under perioden 2016 - 2026. För att 

åstadkomma detta finns en samverkansgrupp GBG7000+, där fastighetskontoret ingår, 

tillsammans med aktörer som Göteborgs Universitet, Chalmers, Västsvenska 

Handelskammaren samt de byggaktörer som bygger och förvaltar studentbostäder.  

I dagsläget saknas dock projekt i tillräcklig omfattning för att kunna målet om 7000 

student- och forskarbostäder fram till 2026. Staden och byggaktörerna inom Gbg 7000+ 

behöver identifiera lämpliga projekt för ytterligare cirka 2000 bostäder för att kunna nå 

målet. Ett första steg innebär att ta fram projekt för studentbostäder som sedan prövas i 

planbesked. Med ett tillräckligt antal studentbostäder i positiva planbesked kan 

markanvisningar göras.  

Planeringsförutsättningarna för studentbostäder skiljer sig åt från vanliga bostäder. 

Göteborgs översiktsplan har redan idag som inriktning att kategoribostäder, så som 

studentbostäder, ska övervägas på platser där det är ont om kommunal service. Detta 

eftersom studenter i mindre utsträckning har behov av förskola och skola. 

Utöver detta anger PBL att studentbostäder mindre än 35 m2 har lägre krav på dagsljus, 

liksom att studentbostäder mindre än 35 m2 får lov att ha högre riktvärde för buller än 

vanliga bostäder. Studentbostäder har även lägre parkeringstal än vanliga bostäder. 

Sammantaget gör detta att studentbostäder är möjliga att pröva på platser i staden där 

vanliga bostäder inte är möjliga – något som redan görs inom ordinarie planprocess i dag. 
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Stadsbyggnadskontoret har två medskick till ett eventuellt framtagande av en strategi som 

hanterar bostadsbristen för studenter. Det första är stadsbyggnadskontoret vill framhålla 

att det är positivt att lokalisera studentbostäder inte enbart nära campus, utan även längre 

bort från campus, så länge det finns god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. En 

strategisk lokalisering av studentbostäder kan bidra till ökad blandning av funktioner på 

en plats och en mer blandad demografi, vilket är i linje med översiktsplanens inriktning 

om en nära, sammanhållen och robust stad. 

Det andra medskicket är att Göteborg fortsatt beräknas ha en generell bostadsbrist ett 

antal år framöver, vilket drabbar studenter, men även mindre flexibla och mer 

svårflyttade grupper så som barnfamiljer. En eventuell strategi för att hantera 

bostadsbristen för studenter bör därför med fördel ha en bred ansats där strategier för hur 

tillfälliga boendeformer så som inneboende, andrahandsboende med mera bör ingå, 

utöver nybyggnation av studentbostäder. 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att förslagen om att inrätta en 

studentstadskoordinator och att ta fram en studentstadsstrategi kan vara positivt, då 

dagens bostadsbrist i Göteborg även drabbar studenter. Finansieringen av motionens 

förslagen behöver dock undersökas vidare. 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Alexander Danilovic   

 

Tf. chef Strategiska avdelningen  
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Yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och 
Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli 
årets studentstad 2026 

§ 119, 2409/22 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar: 

Fastighetsnämnden tillstyrker motionen och översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som fastighetsnämndens yttrande över motionen. 

 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-20 

Yrkande D den 2022-06-16 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2022-06-30 

 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-20 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 

 



 
 

Sid 1 

Yrkande D 
Fastighetsnämnden 2022-06-20 
Ärende 7 Dnr 2409/22 
 
Yrkande angående Yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och Martin 
Wannholt (D) om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026 
 

Förslag beslut 

I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker motionen. 
2. Tjänsteutlåtandet, tillsammans med nämndens ställningstagande enligt fastighetsnämndens 

protokoll, översänds till kommunstyrelsen som fastighetsnämndens yttrande över motionen. 
 
Yrkandet 

Fastighetskontorets bedömning instämmer i motionens beskrivning av att det idag finns ett stort behov 
av studentbostäder i Göteborg och ser positivt på förslagen i motionen:  

”Då Göteborg idag har brist på studentbostäder och kötider på en studentbostad är långa ser kontoret 
positivt på förslaget om att Göteborgs Stad inrättar en studentstadskoordinator samt tar fram en 
studentstadsstrategi som bland annat utvecklar strategier för att åtgärda studentbostadsbristen. Detta 
skulle kunna bidra till ett ökat fokus på arbetet med att förbättra studenters boendesituation.” 

Göteborg behöver bli en attraktivare studentstad och vi delar fastighetskontorets bedömning. Vi 
tillstyrker motionen och sänder över tjänsteutlåtandet som fastighetsnämndens yttrande över motionen. 
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Yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och 
Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli 
årets studentstad 2026 

Förslag till beslut 
1. Tjänsteutlåtandet, tillsammans med nämndens ställningstagande enligt 

fastighetsnämndens protokoll, översänds till kommunstyrelsen som 

fastighetsnämndens yttrande över motionen. 

 

Sammanfattning 
I motionen av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) föreslås kommunfullmäktige 

besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, 

lärosäten och näringsliv ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en 

attraktivare studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026 samt att 

inrätta en studentsstadskoordinator. Samt ger förslag på att strategin särskilt bör hantera 

bristen på studentbostäder exempelvis genom att intensifiera arbetet mot målet som sattes 

upp år 2016 i Gbg7000+ där 7000 nya studentbostäder ska stå färdiga år 2026. I områden 

där det är svårt att finna yta för kommunal service bör kommunal mark i högre grad 

användas och detaljplaner prövas för studentbostäder. 

Då Göteborg idag har brist på studentbostäder ser fastighetskontoret positivt på förslaget 

om att Göteborgs Stad inrättar en studentstadskoordinator och tar fram en 

studentstadsstrategi. Detta skulle kunna bidra till ett ökat fokus på arbetet med att 

förbättra studenters boendesituation. Dock behöver finansieringen av en 

studentstadskoordinator och en studentstadsstrategi undersökas vidare. Om de insatser 

som presenteras i studentstadsstrategin direkt skulle rikta sig till fastighetsnämndens 

kompetens- och ansvarsområde påverkas nämndens ekonomi och ekonomiska resurser 

kan behöva tillföras. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I den mån de insatser som presenteras i studentstadsstrategin direkt skulle rikta sig till 

fastighetsnämndens kompetens- och ansvarsområde påverkas nämndens ekonomi och 

medel för en koordinator behöver tillskapas.  

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-06-20 

Diarienummer 2409/22 

 

Handläggare 

Amanda Fröberg 

Telefon: 031-368 11 36 

E-post: amanda.froberg@fastighet.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det är av stor vikt för staden och utbildningsorganisationerna att kunna erbjuda 

tillräckligt med attraktiva student- och forskarbostäder. Att kunna ha ett tryggt och 

ändamålsenligt boende är av stor betydelse för att kunna klara studier och ha ett socialt 

liv. 

Bilagor 
1. Motionen 
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Ärendet  
I motionen av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) föreslås kommunfullmäktige 

besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, 

lärosäten och näringsliv ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en 

attraktivare studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026 samt att 

inrätta en studentsstadskoordinator. Samt ger förslag på att strategin särskilt bör hantera 

bristen på studentbostäder exempelvis genom att intensifiera arbetet mot målet som sattes 

upp år 2016 i Gbg7000+ där 7000 nya studentbostäder ska stå färdiga år 2026. I områden 

där det är svårt att finna yta för kommunal service bör kommunal mark i högre grad 

användas och detaljplaner prövas för studentbostäder. Yttrande ska lämnas till 

kommunstyrelsen senast den 20 september 2022.  

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret instämmer i motionens beskrivning av att det idag finns ett stort behov 

av studentbostäder i Göteborg. Årligen påbörjar cirka 15 000 studenter sina studier i 

Göteborg där det idag finns cirka 11 000 studentbostäder. Med en studentpopulation på 

över 70 000 personer finns därför en risk att unga tvingas att välja andra studieorter eller 

annan utbildning än den de önskar på grund av bristen på studentbostäder.   

Tidigare har det identifierats att det behöver byggas minst 7000 student- och 

forskarbostäder under perioden 2016 - 2026. För att åstadkomma detta finns en 

samverkansgrupp GBG7000+ med aktörer som Göteborgs Universitet, Chalmers, 

Fastighetskontoret, Västsvenska Handelskammaren samt de byggaktörer som bygger och 

förvaltar studentbostäder. De deltagande parterna ska gemensamt verka för att uppnå 

målet att 7000 studentbostäder ska vara inflyttningsklara under perioden 2016 till 2026 

exklusive temporära. I nuläget behöver staden och byggaktörerna identifiera ytterligare 

lämpliga projekt för studentbostäder för att nå målet inom GBG7000+. Fastighetskontoret 

har som mål att årligen söka planbesked för 600 studentbostäder för senare 

markanvisning.  

I förslaget menar man att i områden där det är svårt att finna yta för kommunal service 

bör kommunal mark i högre grad användas och detaljplaner prövas för studentbostäder. 

Denna avvägning görs redan normalt i den ordinarie planeringsprocessen.  

Då Göteborg idag har brist på studentbostäder och kötider på en studentbostad är långa 

ser kontoret positivt på förslaget om att Göteborgs Stad inrättar en 

studentstadskoordinator samt tar fram en studentstadsstrategi som bland annat utvecklar 

strategier för att åtgärda studentbostadsbristen. Detta skulle kunna bidra till ett ökat fokus 

på arbetet med att förbättra studenters boendesituation. Dock behöver finansieringen av 

en studentstadskoordinator och en studentstadsstrategi undersökas vidare. Om de insatser 

som presenteras i studentstadsstrategin direkt skulle rikta sig till fastighetsnämndens 

kompetens- och ansvarsområde påverkas nämndens ekonomi och ekonomiska resurser 

kan behöva tillföras. 
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Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Peter Kim 

Avdelningschef  
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BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN 

 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde vid Business 
Region Göteborg 2022-08-29.   
  
  
  

 § 81  Eva-Lena Albihn redogjorde för remissvaret gällande att Göteborg ska bli årets 

studentstad 2026. Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att, Ställa sig 

bakom remissvaret att Göteborg ska bli årets studentstad 2026. 
 

 

  

  
 Rätt utdraget intygar:  
  
…………………………………………………….  
Jessica Nilsson 
VD-assistent 
Business Region Göteborg AB  
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BUSINESS REGION GÖTEBORG AB  

Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg 

Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se 

BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN 

 

 

  

   

Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) 
angående motion av Jessica Blixt (D) och Martin 
Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 
2026 

 

Förslag till beslut   

I styrelsen för Business Region Göteborg:  

Motionen av (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026 besvaras 

med den bedömning som framgår i yttrandet. 
 

Sammanfattning  

Business Region Göteborg (BRG) har blivit ombedda att lämna ett 

yttrande över en motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om 

att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att låta kommunstyrelsen 

få i uppdrag att ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till 

en attraktivare studentstad med målet att utses till Årets studentstad 2026 

samt att inrätta en studentstadskoordinator. 

BRG delar bedömningen att Göteborgs attraktionskraft för studenter är av 

avgörande betydelse. Bolaget är därför positiva till att en 

studentstadsstrategi tas fram, som fokuserar på att lösa bristen på 

studentbostäder. BRG anser att arbetet med att ta fram en sådan strategi 

bör ske inom redan befintliga strukturer och att det är lämpligt att 

studentstadskoordinatorn kopplas nära till Studentforums arbete. 

Motionen ska besvaras senast 2022-09-01. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ärendet bedöms inte påverka bolagets ekonomiska situation. 
 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

  
  
  

Beslutsunderlag 

Styrelsen 2022-08-29 

Ärende/Paragraf: 81 

Handläggare: Kajsa Dahlsten, processledare 

Telefon: 031-367 61 82 

E-post: kajsa.dahlsten@businessregion.se  
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 Beslutsunderlag   

   

   

Bedömning ur social dimension 

Förslaget i ärendet kan innebära en positiv inverkan ur en social 

dimension om åtgärderna i förslaget leder till en god studie- och 

levnadsmiljö för studenter inklusive ökade möjligheter till att hitta en 

bostad. 
 

Samverkan 

Ärendet har inte varit föremål för samverkan. 

 

Bilagor 

1. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att 

Göteborg ska bli Årets studentstad 2026. 
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 Beslutsunderlag   

   

   

Ärendet  

Business Region Göteborg (BRG) har fått möjlighet att inkomma med 

yttrande på motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att 

Göteborg ska bli Årets studentstad 2026. Motionen ska besvaras senast 

2022-09-01.  

Beskrivning av ärendet 

I motionen från Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) föreslås att 

kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i 

samverkan med stadens studentkårer, lärosäten och näringsliv, ta fram en 

studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad 

och att Göteborg utses till Årets studentstad 2026. Kommunstyrelsen 

föreslås också få i uppdrag att inrätta en studentstadskoordinator.  

Att ta fram en studentstadsstrategi för Göteborgs Stad föreslås bli en del 

av koordinatorns inledande uppdrag. I koordinations uppdrag föreslår 

motionärerna även att det ska ingå att ansvara för att de idéer från 

Göteborgs Stads Studentforum, som idag har svårt att komma vidare, 

fångas upp och hanteras eller förs till rätt förvaltning och nämnd inom 

staden. 

Motionärerna föreslår vidare att strategin särskilt bör hantera bristen på 

studentbostäder och att Göteborgs Stad intensifierar arbetet mot målet 

som tillsammans med samarbetsparter sattes upp år 2016 i Gbg7000+ där 

7000 nya studentbostäder ska stå färdiga år 2026. 

Sammanfattande bedömning 

Business Region Göteborg (BRG) är det kommunala bolag som ansvarar 

för näringslivsfrågorna i Göteborg och svarar därmed framför allt utifrån 

vilka konsekvenser motionen kan ha för näringslivet.   

BRG delar bedömningen att Göteborgs attraktionskraft för studenter är av 

avgörande betydelse. Kompetensförsörjningen är en av näringslivets 

största utmaningar och behovet av kompetens är stort inom en rad 

branscher. För att möta företagens kompetensbehov både idag och i 

framtiden, är det avgörande att Göteborg lyckas både attrahera och 

behålla studenter efter avslutande studier i högre utsträckning än idag.  

Att Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på 

att tillvarata kompetens och attrahera talang är också ett av de tre målen i 
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Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. För att Göteborgs Stad 

ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom både 

kompetensförsörjning och attraktionskraft. Ett önskat läge är att flyttnettot 

till Göteborgsregionen för högutbildade ska vara positivt för samtliga 

åldersspann. För att det läget ska uppnås, krävs att Göteborg förblir en 

attraktiv studentstad och också förmår behålla välutbildad kompetens i 

regionen. Då krävs tillgång till både studentbostäder och fler vanliga 

bostäder. BRG är därför positiva till att en studentstadsstrategi tas fram, 

som har fokus på att hantera bristen på studentbostäder.  

BRG anser att arbetet med att ta fram en sådan strategi bör ske inom redan 

befintliga strukturer inom staden, för att inte skapa fler forum och roller 

med liknande ansvarsområden. Då motionärerna föreslår att en av 

uppgifterna för en studentstadskoordinator är att ansvara för att idéer från 

Göteborgs Stads Studentforum fångas upp och hanteras eller förs till rätt 

förvaltning och nämnd inom staden, anser BRG att det lämpligt att 

studentstadskoordinatorn kopplas nära till Studentforums arbete.  

Att utveckla Studentforums påverkansförmåga samt dess utbyte med 

politiken är också en av aktiviteterna i handlingsplanen 2022-2023 inom 

kompetensförsörjning kopplad till det näringslivsstrategiska programmet. 

Målsättningen är att den dialog som förs inom Studentforum resulterar i 

två konkreta förslag från Studentforum per verksamhetsår. Härmed finns 

möjlighet att föra in uppdraget att ta fram en studentstadsstrategi inom 

ramen för en redan befintlig arena och beslutad handlingsplan.   

 

Patrik Andersson 

Vd, Business Region Göteborg AB 

 



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för  

                                               Förvaltnings AB Framtiden 2022-06-14 

 

 

 

 
 

Vid protokollet: 

 

________________ 

Mohamed Hama Ali 

 

 

Justeras: 

 

 

________________  ________________ 

Kjell Björkqvist  Johan Svensson 

 

§ 11 

Remisser och motioner  

b. Yttrande över motion från (D) om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026  

Anna Staxäng redogör för bolagets yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt 

(D) om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026 (dnr 0497/22) i enlighet med utsänd handling. 

Beslut 

Styrelsen beslutar att motionen om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026, besvaras med den 

bedömning som framgår i bolagets yttrande. 
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Yttrande över Motion av Jessica Blixt (D) och 
Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli  
Årets studentstad 2026 (dnr 0497/22) 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden: 
Motionen av (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026 besvaras med den 

bedömning som framgår i yttrandet. 

Sammanfattning 
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda att lämna ett yttrande över en motion av 

Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 

2026. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att låta kommunstyrelsen få i uppdrag att 

ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad med 

målet att utses till Årets studentstad 2026 samt att inrätta en studentstadskoordinator.  

Bolaget delar bedömningen om vikten av att Göteborg ska vara en attraktiv studentstad 

och ser positivt på en ökad aktivitet och ambition i arbetet med att tillgängliggöra mark 

och ta fram planer för att kunna öka produktionen av studentbostäder i staden.  

Motionen ska besvaras senast 2022-09-01. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet bedöms inte påverka bolagets ekonomiska situation. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget i ärendet kan innebära en positiv inverkan ur en social dimension om åtgärderna 

i förslaget leder till ökade möjligheter till en god bostad för en grupp som i dagsläget ofta 

har svårigheter att finna en tillräckligt stabil bostadssituation.  

Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan. 

Förvaltnings AB 

Framtiden 

Styrelsehandling nr 11b 

Datum 2022-06-14 

Diarienummer 2022–0030 

Handläggare 

Anders Lindgren 

Telefon: 031- 773 75 68 

E-post: anders.lindgren@framtiden.se
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Expedieras 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

Bilagor 

1. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska

bli Årets studentstad 2026.
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Ärendet 
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda att lämna ett yttrande över en motion av 

Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 

2026. 

Motionen ska besvaras senast 2022-09-01. 

Beskrivning av ärendet 
I motionen från Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) föreslås att kommun-

fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens 

studentkårer, lärosäten och näringsliv ta fram en studentstadsstrategi för att göra 

Göteborg till en attraktivare studentstad och att utses till Årets studentstad 2026. 

Kommunstyrelsen föreslås också få i uppdrag att inrätta en studentstadskoordinator. 

I motionen lyfts behovet av att Göteborg behöver bli en mer attraktiv studentstad och att 

studerandefrågor, inte minst bostadssituationen för studenter, behöver få en högre 

prioritet:  

Göteborgs arbetsmarknad har en stor efterfrågan på kompetenser inom både offentlig och 

privat verksamhet. Välfärden har en stor efterfrågan på utbildad personal och de utveck-

lingsintensiva teknikbranscherna fortsätter att expandera. Det finns många sökanden till 

utbildningar på både Göteborgs Universitet och Chalmers och såväl nationella som inter-

nationella studenter som tar examen från stadens lärosäten stannar i hög grad kvar och 

bidrar till Göteborgs tillväxt och välfärd. Idag saknas studentbostäder vilket leder till att 

studenter väljer att tacka nej till utbildningsplatser i Göteborg. Individer går miste om bra 

utbildning och både privat och offentlig sektor i Göteborg går miste om efterfrågade 

kompetenser. Dessutom öppnar bristen på studentbostäder upp för oseriösa erbjudanden 

som försätter studenter i utsatta situationer. 

Motionärerna föreslår också att Göteborgs stad ska arbeta mer intensivt mot det mål som 

sattes upp tillsammans med samarbetspartners 2016 om att färdigställa 7000 student-

lägenheter till år 2026. I områden och på platser (till exempel i centrala Göteborg) där det 

är svårt att finna yta för kommunal service, som förskola och skola, bör kommunal mark i 

högre grad användas och detaljplaner prövas för studentbostäder enligt förslag i 

motionen.  

Bolagets bedömning 
Bolaget delar bedömningen om vikten av att Göteborg ska vara en attraktiv studentstad 

och att bostadsfrågan är en viktig del av attraktiviteten. Bolaget ser positivt på en ökad 

aktivitet och ambition i arbetet med att tillgängliggöra mark och ta fram planer för att 

kunna möta behovet av studentbostäder i staden. Det bedöms heller inte finnas några 

hinder i bolagets uppdrag eller strategiska målsättningar för att koncernens bolag skulle 

kunna bidra i arbetet med att tillskapa fler studentbostäder. En viktig aspekt att ta hänsyn 

till utifrån såväl bolagets strategi för nyproduktion som målgruppens ekonomi är att 

förutsättningarna i aktuella projekt behöver möjliggöra en kostnadseffektiv bostads-
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produktion. Exempel på sådana förutsättningar är kostnader för mark och vilka 

möjligheter framtagna detaljplaner ger att bygga effektivt.  

Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

…………………………….       Terje Johansson 

VD och koncernchef 

…………………………….        Anna-Karin Trixe 

Stabschef 
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Motion av Jessica Blixt (D) och Martin 
Wannholt (D) om att Göteborg ska bli  
Årets studentstad 2026 

Göteborg behöver bli en attraktivare studentstad. Studentrelaterade frågor, och inte minst 

bostadssituationen för studenter, behöver få högre prioritet genom att ett mål sätts om att 

Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. För att lyckas med detta föreslår vi att 

Göteborgs Stad inrättar en studentstadskoordinator och tar fram en studentstadsstrategi 

som bland annat utvecklar strategier för att åtgärda studentbostadsbristen. 

Göteborgs arbetsmarknad har en stor efterfrågan på kompetenser inom både offentlig och 

privat verksamhet. Välfärden har en stor efterfrågan på utbildad personal och de 

utvecklingsintensiva teknikbranscherna fortsätter att expandera. Det finns många 

sökanden till kurser och program vid våra attraktiva lärosäten Göteborgs Universitet och 

Chalmers. Så väl nationella som internationella studenter som tar examen från stadens 

lärosäten stannar i hög grad kvar och bidrar till Göteborgs tillväxt och välfärd. 

Det saknas idag studentbostäder vilket leder till att studenter väljer att tacka nej till 

utbildningsplatser i Göteborg. Individer går miste om bra utbildning och både privat och 

offentlig sektor i Göteborg går miste om efterfrågade kompetenser. Dessutom öppnar 

bristen på studentbostäder upp för oseriösa erbjudanden som försätter studenter i utsatta 

situationer. 

För att få kraft i studentfrågor är en rimlig målsättning att år 2026 ska staden tilldelas 

Sveriges förenade studentkårers utmärkelse Årets Studentstad. För att nå målet behöver 

en studentstadskoordinator inrättas och en studentstadsstrategi tas fram. Koordinatorn 

samordnar för Göteborgs Stads räkning studentrelaterade frågor i samverkan med 

studentkårer, lärosäten och näringsliv. Att ta fram en studentstadsstrategi för Göteborgs 

Stad i tillsammans med studentkårer, lärosäten och näringsliv blir en del av koordinatorns 

inledande uppdrag. I koordinations uppdrag bör även ingå att ansvara för att de idéer från 

Göteborgs Stads Studentforum, som idag har svårt att komma vidare, fångas upp och 

hanteras eller förs till rätt förvaltning och nämnd inom staden. 

Kommunfullmäktige 

Handling 2022 nr 69 

Styrelsehandling nr 11b 
Bilaga 1

2022-06-14
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Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, och Örebro är exempel på kommuner som arbetat 

aktivt med visioner, strategier och handlingsplaner och studentstadskoordinatorer för 

studenterna i staden. Enligt Göteborgs Förenade Studentkårers utredning ”Underlag för 

studentsamordnare Göteborg” finns fler än 20 tjänster som studentstadskoordinator (i 

vissa städer kallade studentsamordnare eller studentskoordinator) i Sverige och de ingår i 

nätverket Sveriges Samlade Studentkoordinatorer där erfarenhetsutbyte sker. 

Strategin bör särskilt hantera bristen på studentbostäder. Det är lämplig att Göteborgs stad 

intensifierar arbetet mot målet som tillsammans med samarbetsparter sattes upp år 2016 i 

Gbg7000+ där 7000 nya studentbostäder ska stå färdiga år 2026. I områden och på platser 

(till exempel i centrala Göteborg) där det är svårt att finna yta för kommunal service, som 

förskola och skola, bör kommunal mark i högre grad användas och detaljplaner prövas för 

studentbostäder. 

Sammantaget menar vi att en målsättning att bli Årets Studentstad 2026, en 

studentstadstrategi, en studentstadskoordinator och krafttag för att lösa 

studentbostadsbristen bidrar till en tydlig riktning de kommande åren för att göra 

Göteborg till en attraktivare studentstad. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten

och näringsliv att ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en

attraktivare studentstad med mål om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en studentsstadskoordinator.

Jessica Blixt (D)   Martin Wannholt (D)    
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PROTOKOLLSUTDRAG  

§ 95    

Motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026  
(bilaga 3-4)  

Förelåg förslag till yttrande över motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026 
enligt bilaga till kallelsen.  

Styrelsen för en diskussion om Studentforums roll och behovet av studentfrågornas 
anknytning till kommunal förvaltning.  

Beslut 

Yttrande över motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2026, godkänns. 

  

 

 

 

 

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2022-08-30

 

 

Sekreterare 

 

Jan Persson 

  

 

Ordförande 

 

Jonas Ransgård 

  

Justerande 

 

Alice Vernersson 
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Yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och 
Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli  
Årets studentstad 2026 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborg & Co;  

Yttrande över motion om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, godkänns  

Sammanfattning 
Jessica Blixt och Martin Wannholt (D) föreslår i en motion att Göteborgs Stad inrättar en 

studentstadskoordinator och tar fram en strategi för att göra Göteborg till en mer attraktiv 

studentstad. I motionen föreslås en målsättning om att bli Årets Studentstad 2026 för att 

ge frågorna prioritet och skapa engagemang. Kompetensförsörjning och studentbostäder 

lyfts som exempel på viktiga frågor som genom föreslagna insatser skulle få större 

genomslag.  

Fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Business Region Göteborg, Framtiden, 

utbildningsnämnden och Göteborg & Co har ombetts yttra sig över motionen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborg & Co bedömer att ambitionen att skapa en positiv bild av Göteborg som 

studentstad kan bidra till den övergripande bilden av en attraktiv och levande stad som 

människor vill leva och verka i samt besöka. Studenter är också en viktig pusselbit för att 

tillgodose den framtida kompetensförsörjningen i staden. Insatser som stärker Göteborg 

som attraktiv studentstad bedöms bidra till att stärka Göteborg som attraktiv och 

konkurrenskraftig destination.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ett fokuserat arbete på studentfrågan kan bidra till att sätta ytterligare ljus på relevanta 

och aktuella frågeställningar, exempelvis kopplade till studenters psykiska ohälsa. 

Bolaget har i övrigt inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

 
 

  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-08-23 

Diarienummer 0242/22 

 

Handläggare 

Sofi Strömberg 

Telefon:031-368 40 00 

E-post sofi.stromberg@goteborg.com  
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Bilagor 

1. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli  

Årets studentstad 2026 
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Ärendet  
Styrelsen ska besluta om yttrande över motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt 

(D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast 2022-09-01. 

Bolagets bedömning 
Att trivas i den stad som man studerar i är en viktig beståndsdel för arbetet att skapa en 

attraktiv, levande stad som människor vill leva och verka i samt besöka. Studenter är en 

viktig del i stadens framtida kompetensförsörjning och vikten av att få dem att stanna 

kvar i staden/regionen efter studierna är av hög prioritet. Studenter som under sin 

studietid haft en positiv bild av Göteborg fungerar som goda ambassadörer i de fall man 

efter studierna lämnar staden. Detta bidrar till att stärka Göteborg som attraktiv och 

konkurrenskraftig destination.  

Göteborg & Co ser positivt på en samlad och samordnad strategi som kan bidra till att 

stärka Göteborg som attraktiv studentstad. En stad som attraherar studenter till 

universiteten är också av betydelse för näringslivet som förhoppningsvis ska anställa 

studenterna efter genomförd utbildning. Bolaget ser tydliga synergier med det arbete som 

görs inom ramen för Unimeet, en samverkansplattform för att välkomna internationella 

studenter till Göteborg och samtidigt öka kontakten mellan universitet och näringsliv 

under studietiden. Göteborg & Co ser också goda möjligheter att bygga vidare på de 

strukturer som inom ramen för Studentforum samlar alla kårer samt de politiska partierna. 

En tydlig målsättning om att bli årets studentstad kan fungera som hävstång, skapa 

engagemang i staden samt bland kårer och universitet.  

Göteborg & Co ser också fördelar med att etablera en tydlig kontaktväg in i staden för 

studentrelaterade frågor. Det är dock bolagets uppfattning att ett sådant uppdrag, samt 

erforderligt mandat och resurser, bör tilldelas lämplig förvaltning eller bolag snarare än 

en enskild funktion.  

 

 

 

 

Peter Grönberg, VD  



Remissvar 
2022-10-12 

 

Remissvar – angående 0497/22 från 

studentforum 
Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har genom studentforum blivit ombedda att ta fram ett remissvar 

på kommunfullmäktige handling 2022 69 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska 

bli Årets studentstad 2026. I motionen föreslås kommunfullmäktige att besluta om följande att-satser. 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten och näringsliv 

att ta fram en studentstadsstrategi för att göra Göteborg till en attraktivare studentstad med mål om 

att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en studentsstadskoordinator. 

GFS och dess medlemskårer delar motionärernas bild av situationen för studenter i Göteborgs stad och 

yrkar på bifall av deras förslag. Frågan om att införa en långsiktig strategi samt införa tjänstemän vid 

Göteborg Stad som jobbar exklusivt med studentfrågor har diskuterats mellan flera organisationer ihop med 

studentkårerna under senaste åren. Observera att detta remissvar endast företräder studentrepresentanters 

åsikter i om motionen och ej de politisk tillsatta representanterna i studentforum. Nedan finner ni kapitel 

där de olika forumens argumentation kring förslagen sammanfattas.   

Studentkårernas åsikter 
GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. GFS samordnar arbetet för att 

göra alla studenters vistelse i Göteborg bättre genom ett gemensamt åsiktsprogram1. I detta dokument, 

under kapitlet Studentinflytande, har man fastställt att GFS anser: 

att det skall finnas en välfungerande och naturlig mötesplats mellan stadens politiker och studentkårer. 

att staden, såväl politiker som näringsliv, skall uppmärksamma och ta ansvar för Göteborgs studenters 

situation 

Inom denna målsättning har Studentforum uppfyllt sin specifika funktion väl genom att skapa ett öppet 

forum där studentfrågor kan lyftas direkt till politiken för diskussion. Studenterna har därmed en fot in 

genom dörren till kommunens arbete men har ännu inte fått en stol vid bordet. Upplevelsen från 

studenternas perspektiv efter flera års deltagande i forumet sedan dess införande 2003 är att utmaningarna 

som studenterna upplever ständigt diskuteras och kartläggs, men att frågorna sedan inte får möjlighet att 

drivas vidare inom kommunens organisation. Studentorganisationer har svårt att genom studentforum 

bedriva långsiktig förändring när studentkårerna byter representanter årligen och politikernas möjlighet att 

delta ändras 4årig mandatperioder.  De politiska representanterna har självklart vid tillfällen lyft frågor som 

lyfts i studentforum vidare till sitt parti som sedan beretts till förslag. Detta dock på politikernas egna initiativ 

då studentforum enligt överenskommelsen2 med kommunstyrelsen endast är ett ”dialogforum” hellre än en 

nämnd organisation som kan jobba med studentforums överenskomna målsättningar i projekt och löpande 

verksamhet. Genom motionärernas förslag om krafttag i studentfrågor fram till 2026 kan studentforums 

arbete kompletteras med långsiktig målsättning samt likt kommunens politiska nämnder ha en 

tjänstemaninstans som utför projektarbeten över längre tid.  

Som en reaktion på de ovannämnda insikterna fastställde GFS i årets verksamhetsplan3 följande punkter.  

 
1 https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2021/10/Bilaga-6-Asiktsdokument-med-SGS.pdf  
2 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5e7ba8ed-360a-4b50-b767-
d84cf70922da/Samverkan+KS_SF_140924.pdf?MOD=AJPERES  
3 https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2021/10/Protokoll-GFS-Styrelsemote-1-justera-merged.pdf  

https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2021/10/Bilaga-6-Asiktsdokument-med-SGS.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5e7ba8ed-360a-4b50-b767-d84cf70922da/Samverkan+KS_SF_140924.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5e7ba8ed-360a-4b50-b767-d84cf70922da/Samverkan+KS_SF_140924.pdf?MOD=AJPERES
https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2021/10/Protokoll-GFS-Styrelsemote-1-justera-merged.pdf
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– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att Göteborgs Stad inför en studentsamordnare. 

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att ta fram en studentstrategi för Göteborg Stad 

– Göteborgs Förenade Studentkårer skall verka för att Göteborg blir årets studentstad 2025/2026 

Motionärernas förslag faller därmed tätt i linje med vad dagens studenter önskar se för förändring i 

Göteborg Stads hantering av studentfrågor.  

Årets diskussioner i studentforum gällande studentstrategi 
Studentforum har under nuvarande verksamhetsåret dedikerat sammanträdandet den 6 april4 till att ta fram 

och diskutera en långsiktig studentstrategi för kommunen. Utkastet för strategin5 utgick från GFS 

åsiktsprograms relevanta kapitel med områden där kommunen har möjlighet att förbättra situationen för 

stadens studenter. Exempel på områden är studentbostäder, kollektivtrafik, trygghet och hälsa. 

Studentforum var överens om att de mål som tecknades ned i strategin var relevanta och realistiska för 

kommunen att ta sig ann. Diskussionen fastnade i slutänden i ägandeskapet för strategin. Studentforum 

ansåg att organet själva inte hade mandat att råda över målen som föreslogs och inte heller den politiska 

överenskommelsen för att kunna signera en gemensam målsättning inför förslag till en annan beslutsinstans 

hos kommunen. I stället skickades studentstrategin tillbaka till studentkårerna för att hjälpa dem upprätthålla 

en kontinuitet i studentforum. Det föreslogs även en undersökning om det är dags att uppdatera 

studentforums överenskommelse och uppdrag. När nu motionärerna från demokraterna har inkommit med 

ett förslag där kommunfullmäktiga ska ge uppdrag till kommunstyrelsen kan den politiska 

överenskommelsen, som studentforum inte hade möjlighet att besluta om, bli möjlig och studenternas 

önskan om förändringen i kommunens organisation börja beredas.  

Utredning om Studentsamordnare av GFS 
I motionärernas bakgrund refererar de till utredningen Underlag för studentsamordnare Göteborg6 som GFS under 

senaste verksamhetsåret var ålagda av studentforum att utföra. Genom nätverket Sveriges Samlade 

Studentkoordinatorer där tjänstemän från studentstäderna Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, och Örebro 

deltar har man jämfört förutsättningarna och nyttan med att kommunen har anställda för att jobba exklusivt 

med studentfrågor. Slutsatsen från den undersökningen var att det finns potential för att en 

studentsamordnare att vara en essentiell pusselbit i att förbättra studentlivet i Göteborg och även att stärka 

Göteborgs status som kunskaps- och studentstad. 

Kriterier för årets studentstad 
Sveriges Förenade Studentkårer delar årligen ut pris för årets studentstad7 utefter deras kriterier. Vad ska då 

en stad uppfylla för att uppnå bästa möjliga förutsättningar för sina studenter enligt studentkårerna? Senaste 

året bedömdes städer som skickade in ansökan efter 3 kriterier. Studenternas trivsel i staden, studenternas 

möjlighet att engagera sig i relevanta beslutsprocesser och stadens möjlighet att skapa samverkan mellan 

olika aktörer som har möjlighet att främja förbättring på studenternas tillvaro. För att till 2026 kunna 

uppfylla dessa kriterier måste Göteborg som stad påvisa att man till dess drivit på förändringsarbete, att 

studenterna som kommer studera i staden då är nöjda med sin tillvaro och att staden i framtiden har 

förutsättningar för att fortsätta tillgodose studenternas behov. Idag finns inte förutsättningarna för att uppnå 

dessa kriterier. De stora frågorna som studentbostäder, studenternas hälsa och ekonomiska förutsättningar 

 
4 
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B6E5141A2E7ABE1EC12588
2100200B86/$File/Protokoll_Studentforum_20220406.pdf?OpenElement  
5 https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2022/05/Utkast-studentstrategi.docx  
6 https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2022/05/Underlag-Studentsamordnare-Goteborg-REV.pdf  
7 https://sfs.se/nu-ar-ansokan-till-arets-studentstad-2022-2023-oppen/  

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B6E5141A2E7ABE1EC125882100200B86/$File/Protokoll_Studentforum_20220406.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B6E5141A2E7ABE1EC125882100200B86/$File/Protokoll_Studentforum_20220406.pdf?OpenElement
https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2022/05/Utkast-studentstrategi.docx
https://www.gfs.se/wp-content/uploads/2022/05/Underlag-Studentsamordnare-Goteborg-REV.pdf
https://sfs.se/nu-ar-ansokan-till-arets-studentstad-2022-2023-oppen/


Remissvar 
2022-10-12 

 
under studiestödet kräver större politiskt engagemang än vad vi ser idag. Därför håller vi med motionärerna 

att större krafttag och de föreslagna åtgärderna är nödvändiga för målet.  

Utmaningar med projekt som GBG7000+  
GBG7000+ är ett samordningsprojekt mellan kommunen, lärosätena, byggaktörer och studenterna för att 

under perioden 2016–2026 upprätta 7000 nya studentbostäder i Göteborg för att tillgodose det ständigt 

växande behovet. Ett sådant stort projekt över 10 år är utmanande i sig för vilken organisation som helst. 

Att projektet till större del drivs av politiken och studenters engagemang gör som tidigare nämnt det svårt 

att upprätthålla en kontinuitet och uppföljning av projektets framgång. Idag är den realistiska prognosen att 

vi kommer uppnå snäppet över 3200 studentbostäder med förhoppningen om att Fastighetskontorets 

målsättning om 600 nya planbesked årligen ska rädda upp situationen. Bristen på det politiska engagemanget 

och långsamma planprocesser hos stadens kontor har varit några av de större bromsklossarna för byggandet 

av studentbostäder. Nu när vi är in i en period av inflation och ökande byggkostnader måste politiken vara 

ännu mer aktiv i frågan för att garantera att vi tillsammans ska kunna uppnå det gemensamma målet. Genom 

förslaget om en studentstrategi med tillhörande studentkoordinator kan förhoppningsvis det politiska 

engagemanget för stadens studenter främjas genom en tydligare organisation för studentfrågor.   

Kunskapsstaden Göteborg 
Göteborgare ser på sin stad som en kärna för industri, innovation och utveckling. För att detta ska fortsätta 

gälla i framtiden måste ett inflöde av kompetens till staden garanteras. När studenter trivs i sin studentstad 

sprids gott renommé naturligt vidare ned till de gymnasieelever som sitter på beslutet om sina 

högskolestudier. Om man ska studera i Göteborg eller inte ska vara en fråga om ens kunskaper och betyg 

kan konkurrera i antagningen. Det ska absolut inte vara en fråga om man klarar de pressande förhållandena 

av att studera i en storstad. I ett citat från Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers Tekniska Högskola, när 

han deltog i Sveriges Förenade Studentkårers podcast8: 

”Vår allra största effekt vi har på samhälle, omvärld och möjligheter framåt, det är de studenter vi utbildar och 

utexaminerar” 

-Stefan Bengtsson, 4 juni 2021 i Högskolepodden avsnitt #3 

I kontexten uppmanar han politik och samhälle att inte glömma hur viktigt det är för Sverige att inte 

glömma hur viktigt det är att satsa på utbildning och forskning för att kunna möta framtiden utmaningar. 

Kommunen behöver ta sitt ansvar för studenternas förutsättningar i Göteborg för att ge universiteten 

möjlighet att fokusera på sitt uppdrag att utbilda samhället.    

Förbättringsförslag till motionen 
Nedan följer ett antal punkter vi hade önskat se i tilläggsyrkande för att motionen ska vidare anpassas för 

att tillgodose studenternas vilja i förslaget.  

- Förtydliga vilka kriterier som ska uppfyllas för att anses som året studentstad enligt Sveriges 

Förenade Studentkårer. I själva strategin bör man fastställa en detaljerad målbild över de olika 

studentfrågorna som faller inom kommunens ansvarsområde att jobba med. I det större beslutet 

att ta fram en studiestrategi kan man fastställa inriktningen att utgå från de tre aktuella kriterierna 

(nämnda i kapitlet Kriterier för årets studentstad ovan) när strategin tas fram.  

- Studentfrågor som kollektivtrafik och hälsovård faller under regionens ansvarsområde att jobba 

med. För att kunna bemöta de behoven bör även VGR inkluderas i de samverkande aktörerna som 

ska ta fram strategin.  

- I detta arbete bör även överenskommelsen med kommunstyrelsen gällande studentforum revideras 

för att tydliggöra organets roll i arbetet med studentfrågor framöver.  

 
8 https://sfs.se/marita-hilliges-och-stefan-bengtsson-gastar-avsnitt-tre-av-hogskolepodden/  
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Slutsats  
GFS ställer sig bakom motionärernas initiativ och är tacksamma för deras engagemang för studenternas 

trivsel i Göteborg Stad. Med eller utan nämnda förbättringsförslag föreslår GFS att kommunfullmäktige 

bifaller motionen.  

 

_____________________________________ 

Göteborgs Förenade Studentkårer genom,  

Jonathan Sjölander, Andre Vice Ordförande i presidiet 
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Stadsledningskontoret, dnr 0497/22 

Remissvar av motion av Jessica Blixt (D) och Martin 
Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 
2026 

Göteborgs universitet har getts möjlighet att inkomma med synpunkter avseende rubricerad 

motion (handling 2022 nr 69) av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg 

ska bli Årets studentstad 2026. 

Motionen fastslår att Göteborg behöver bli en attraktivare studentstad. Studentrelaterade 

frågor, och inte minst bostadssituationen för studenter, behöver få högre prioritet genom att ett 

mål sätt om att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. För att lyckas med detta föreslås 

bland annat att Göteborgs Stad inrättar en studentstadskoordinator.  

Göteborgs universitet arbetar redan aktivt och på bred front, tillsammans med Chalmers, 

stadens politiker och andra aktörer. Att hitta långsiktiga lösningar för att påverka politiker, 

fastighetsägare och andra aktörer för att fler studentbostäder skapas är något som universitet 

uppmuntrar. Göteborgs universitet har verksamhet över hela Göteborgs centrum och är ett 

utpräglat cityuniversitet och var tionde invånare i staden antingen studerar eller arbetar vid 

något av lärosätena. I universitetets övergripande verksamhetsplan och i strategiarbetet är 

aktiviteter som på olika sätt kan stärka Göteborg som kunskapsstad ett prioriterat område. 

Göteborgs universitet ser positivt på motionen och målsättningen att Göteborg ska nå 

utmärkelsen Årets studentstad 2026 ligger i linje med universitetets egna intentioner. 

Remissvaret har beretts av Pauli Kortteinen, vicerektor för utbildning, Karolina Ganhammar, 

fastighetschef och Helen Sedström, kommunikatör, och fastställts på rektors beslutsmöte 

2022-08-24.  

 

Eva Wiberg     

Rektor     
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