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

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att Chalmers Tekniska Högskola är en 
av remissinstanserna gällande motionen och att svar inte inkommit från Chalmers. 

Stadsledningskontoret har, efter det att motionen behandlats av kommunstyrelsen, funnit 
att svar inkommit från Chalmers. Remissvaret skickades dock till annan e-postadress än 
den som angavs i remisskrivelsen varför stadsledningskontoret inte tidigare 
uppmärksammat svaret. 

Yttrande från Chalmers Tekniska Högskola biläggs. 
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Chalmers yttrande gällande motion om att Göteborg ska bli  
Årets studentstad 2026 
 
Chalmers ställer sig positiv till initiativ regionen gör, vars syfte är att göra Göteborg till en attraktiv stad 
för studenter. Bostadsfrågan är ett reellt problem som kräver en långsiktig, hållbar lösning för att lärosätena 
fortsatt ska kunna attrahera studenter samt därmed stärka regionens attraktionskraft på den efterföljande 
expansiva arbetsmarknaden. 
 
Gällande den framlagda motionen: 
De utmaningar som beskrivs, framför allt gällande studentbostäder, är en central del i lärosätets riskbedöm-
ning i såväl kvalitetsfrågor, dimensionering och strategiska satsningar, där bristen på bostäder utgör ett 
hinder oftare än andra aspekter såsom lokal- och/eller personalresurser. Ett exempel är antagningen av in-
ternationella toppstudenter som inte kan antas på grund av bostadsbrist. 
 
Chalmers deltar gärna i framtagandet av en studentstadsstrategi samt bidrar där det är möjligt. 
Chalmers vill poängtera att det är av vikt att strategin inte bara blir en pappersprodukt utan att något verk-
ligen händer i frågan, oavsett politisk sammansättning i staden. 
 
 
Rickard Ambring 
Tf Avdelningschef, Student och utbildningsavdelningen 
 
Anette Järelöw 
Enhetschef, Studentstöd 
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