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Centerpartiet
Emmyly Bönfors
#1 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Fler studentbostäder! Bostadsbristen för studenter i Göteborg är akut. Den genomsnittliga
kötiden som på boplats är över 2,5 år. Fastighetskontoret har tillsammans med studentaktörerna
antagit målet att bygga 7 000 bostäderna till 2016–2026. Enligt prognosen kommer man endast
nå strax över 3 200 till och med 2026. Dvs inte ens hälften. Här behöver kommunen ta ett samlat
grepp för att komma närmare målet. Man ska inte behöva närma sig examen innan man får ett
förstahandskontrakt i Göteborg.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Det kommunen framförallt ska göra är att planlägga mer mark och reservera större andel av
bostäderna till studentbostäder. Centerpartiet vill se fler centrala studentbostäder i attraktiva
lägen. Därför vill vi bygga ett stort antal nya studentbostäder på Heden i centrala Göteborg.
Enligt vårt förslag förlängs Vasagatan genom Heden och norr om det nya alléstråket byggs
attraktiva kvarter för framförallt studenter med fokus på levande bottenvåningar, såsom
restauranger/pubar och publik verksamhet. Därutöver tycker vi att det finns anledning att se
över markprissättningen för SGS och Chalmers Studentbostäder som idag får betala samma pris
för marken när de bygger studentbostäder som privata aktörer som bygger reguljära bostäder.
Det tenderar att skapa orimligt dyra studentbostäder.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Förutom att fler ska kunna få ett förstahandskontrakt med en rimlig hyra vill Centerpartiet på
nationell nivå avskaffa fribeloppet. Studenter ska kunna sommarjobba och jobba extra under
terminerna utan att bli straffade genom att få sitt CSN indraget.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Universitetens egna studenthälsomottagningar är viktiga för att fånga upp studenter som inte
mår bra. Även kårerna har en mycket viktig roll att fylla och behöver få tillräckliga resurser för
att driva studenthälsofrågor. I övrigt anser Centerpartiet att det behövs utökade satsningar på
psykisk ohälsa och vi vill särskilt öka antalet enheter när det gäller Ungas Psykiska Hälsa (UPH).
Vi vill även öka tillgängligheten till fler vårdformer, exempelvis via internet, mobila team och
andra öppna vårdformer. Det kan handla om internetbaserad KBT (iKBT).

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?

Eftersom studenter inte är en homogen grupp kan det vara svårt att svara på hur man stärker
kollektivtrafiken för just studenter. Det finns de som bor inom gångavstånd till Campus och de
som pendlar relativt långt. Centerpartiet vill att kollektivtrafiken prioriteras högre i all
stadsplanering, men vi anser även att gång och cykel behöver förbättras genom att satsa mer
resurser på detta. Många studenter bor eller pluggar på Lindholmen och vi har länge verkat för
bättre älvförbindelser, exempelvis har vi varit drivande i att en ny gång- och cykelbro över älven
samt en ny spårvagnstunnel under älven blir verklighet.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Centerpartiet på nationell nivå vill möjliggöra för mer lärarledd tid för studenter. Ett första steg
är att höja ersättningarna för de utbildningarna med lägst ersättning.

Vi vill även fasa ut ersättningen lärosätena får för godkända studenter, så kallade
helårsprestationer. Det är viktigt för kvaliteten och för att kunna bidra till fler möjligheter till
omställning och vidareutbildning för personer som är mitt i livet.

Utbildningarna måste bli mer relevanta för arbetsmarknaden för att fler utbildningar ska leda till
jobb. Vi vill stärka kopplingen mellan utbildningar och arbetsmarknaden, ha en utökad praktik
och se en förstärkt roll för studievägledaren. På så vis skapas en naturlig övergång till
arbetsmarknaden när man är färdig med sina studier.

Därtill vill vi öka basanslagen för forskning och minska satens detaljreglering av utbildningarna
för att stärka den akademiska friheten.

7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Under denna mandatperiod har vi drivit frågan om permanenta husbåtsplatser i centrala
Göteborg. I höstas drev Centerpartiet igenom att de första husbåtsplatserna ska bli
studentbostäder, vilket känns extra roligt med detta spännande projekt. Vi tror att det kan bli ett
attraktivt boende för många studenter att bo centralt och så vattennära man kan komma. Sedan
återstår det att se om de första husbåtarna hamnar på Lindholmen, Ringön eller någon
annanstans.

Liberalerna
Axel Darvik
#1 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Att Liberalerna är garanten för att Göteborg fortsätter utvecklas till en attraktiv stad där
studenter både får en god utbildning, bra rekreationsmöjligheter och efter examen en
arbetsmarknad som fångar upp högutbildade personer.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Nationellt vill vi förenkla byggreglerna. Det är alldeles för krångligt och därmed för dyrt att
bygga bostäder i Sverige idag. Vi vill arbeta med så kallad exploatörsdriven detaljplaneprocess
vilket innebär att exploatören får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de
äger. Det behövs också en strategi för att minska produktionskostnaderna. På detta sätt finns
förutsättningar för ett ökat byggande. Genom olika flyttkedjor kommer detta även studenter till
del. Vi vill också snabba på bygglovsprocessen och strävar mot en nollvision avseende
underskott i detaljplaner. Vi ser även möjligheten att identifiera områden där man direkt kan gå
på bygglov.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Vi vill ha ett högt fribelopp så det är möjligt att dryga ut studiemedlen med extra arbete. Vi
bidrog även till att fribeloppet försvann under pandemin då studenter behövdes som extra resurs
i vården.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Varje högskola/universitet har ett ansvar att tillhandahålla en väl fungerande Studenthälsa.
Viktigt för studenter är också att det finns en väl fungerande primärvård. Denna ska vara den
självklara första linjen i vården. Detta är något som vi driver kraftigt i VGR. Vi har även under
många år kämpat för det som kallas fast läkarkontakt.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Vi vill göra stora satsningar och investeringar på kollektivtrafiken. Detta gynnar alla göteborgare.
Genom ett väl utbyggt nät, en välfungerande app och rimliga priser möjliggör vi för alla

göteborgare att välja kollektivtrafik både till jobbet/studierna och på fritiden. Även satsningar på
att bygga ut trygga cykelvägar är prioriterade.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Vi vill ha ett skärpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet.
Vi har i Sverige under många år gjort misstaget att smeta ut högskoleutbildningar på alltför
många platser. Det har drabbat kvaliteten. De utbildningar som håller mycket hög kvalitet ska
ges extra resurser. Extra satsningar bör göras för att få fram spetsutbildningar. GU och Chalmers
är goda kandidater för att få fler av dessa. Den lärarledda undervisningen bör öka. Vi vill också
ha en satsning på fler sommarkurser vid högskolor och universitet. På så sätt skulle
genomströmningen öka.

7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Vi ser inte alltid studenter som en isolerad grupp med unika behov utan tror att alla studenter
drar nytta av de stora satsningar vi gör som även kommer andra göteborgare till del. Det handlar
om att göra Göteborg tryggare med bl a kommunala ordningsvakter och trygghetskameror.
Detta torde vara viktigt för studenter. Vi tror även att satsningar på park- och natur med utegym
är till nytta för studenter. Satsningarna på kulturen borde även intressera studenter. När vi tar
bort vissa avgifter för olika tillstånd inom besöksnäringen tror vi att det även gynnar studenter.
Många studenter både arbetar extra och besöker Göteborgs restauranger och nöjesliv.

Vänsterpartiet
Daniel Bernmar
#1 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Vänsterpartiets vallöften i Göteborg är att sänka priserna i kollektivtrafiken, öka
bostadsbyggandet, stoppa ombildningar av hyresrätter, och stegvis införa sex timmars arbetsdag.
Det är politik som gynnar alla göteborgare, inklusive gruppen studenter där många kämpar med
att hitta bostad och för att ha råd med kollektivtrafiken.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Bostadsbristen behöver lösas, det behövs fler hyresrätter till rimliga priser och fler
studentbostäder. Vänsterpartiet vill inrätta ett kommunalt byggbolag i Göteborg så det blir
möjligt att både öka byggtakten och pressa hyrorna. Kommunen måste markanvisa och starta
detaljplaner för både fler vanliga hyresrätter och fler studentbostäder varje år. För att lösa bristen
på bostäder på kort sikt vill vi bygga fler tillfälliga bostäder, som bland annat kan användas som
studentbostäder. Vi vill inte sälja mark utan bara hyra ut den. Då har vi större inflytande över hur
den används, både genom markpriser och andra villkor. Vi tycker det är bra av flera anledningar
att studentbostäder ägs och förvaltas av studenternas egna stiftelser.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Att sänka priset på kollektivtrafiken är ett av Vänsterpartiets vallöften i Göteborg, det skulle
omedelbart ge mer pengar i plånboken för studenter. Nationellt vill Vänsterpartiet vill att andelen
bidrag i studiemedlen ska öka för att skuldbördan inte ska bli mer betungande. För att hålla nere
bostadspriserna i nybyggnation vill vi återinföra det statliga investeringsstödet. Vi jobbar också
för att kommunen ska ha gratis eller billiga fritidsaktiviteter för folk, tex utegym, och att det ska
vara billigt att besöka kommunens kulturinstitutioner.

Kurslitteratur är en stor kostnad, därför vill vi utreda nationellt om det kan ställas krav på att all
kurslitteratur ska göras tillgänglig digitalt via högskole- och universitetsbiblioteken. Vi vill också
förbättra villkoren för studerande som blir sjuka och möjliggöra sjukskrivningar på deltid.
Förändringar behöver också göras för att ge studenter en grundläggande trygghet inom
sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Därutöver behöver
åldersgränsen för bostadsbidrag ses över.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Vänsterpartiet vill förbättra stödsystemen för studenterna på lärosätena. Studentkårerna är viktiga
för att stötta studenter och ta tillvara deras intressen. Därför vill Vänsterpartiet utöka det statliga

stödet till studentkårerna. Utöver pengarna till kårerna föreslås en satsning på utbyggd
studenthälsa. Det är välkänt att många unga mår dåligt. Då är det bra om det finns någon där de
befinner sig som de kan vända sig till. En stabilare ekonomisk situation och en trygg bostad som
Vänsterpartiet vill satsa på, skulle också skapa bättre förutsättningar för studenters välmående
och hälsa.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Vänsterpartiet går till val på att kollektivtrafiken i Göteborg ska bli billigare. Billigare
kollektivtrafik är en viktig jämlikhetssatsning. Studenter, unga, pensionärer och andra grupper
med låga inkomster skulle gynnas av en billigare kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har under en
lång tid blivit dyrare och dyrare. Det är tydligt att det krävs betydligt större satsningar på
kollektivtrafiken. Det är nödvändigt för att minska utsläppen och snabba på klimatomställningen.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Vänsterpartiet vill att antalet undervisnings- och handledningstimmar utökas på många
utbildningar. Forskningsanknytningen inom grundutbildningen behöver stärkas genom att öka
andelen disputerade lärare och att lärare får mer tid till egen forskning.

Studenter ska vara delaktiga i och ha inflytande över utbildningen. Att ta till vara de erfarenheter
och kompetenser som finns bland dagens studenter med olika bakgrund är också ett sätt att
förbättra kvaliteten på utbildningen. Givetvis ska studenterna också ha ett formellt inflytande och
vara representerade vid högskolans beredande och beslutande organ. Den verksamhet som
bedrivs vid studentkårerna måste finansieras.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Vänsterpartiet vill stoppa regeringens höjning av räntan på CSN-lånet. Det är väldigt viktigt att
alla unga som behöver ta studielån för att kunna plugga ska känna sig trygga med att räntorna
inte skenar iväg framöver. Tyvärr stiger ju många levnadsomkostnader, då tycker vi att politiken
måste hålla nere de kostnader vi kan styra över. Högre räntor kan avskräcka folk från att studera
vidare på högskola eller universitet. Det drabbar också de hårdast som utbildar sig till yrken med
lägre löner, varav många är viktiga samhällsbärande yrken inom till exempel välfärden.

Sverigedemokraterna
Håkan Lösnitz
#1 Regionlistan Göteborgs kommun

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Att det finns tillräckligt med studentbostäder för alla studenter i en när framtid.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Prioritera frågan, vill kommunen vara en livskraftig universitetsstad, så måste en så
grundläggande fråga som att se till att klara av behovet av boende för studenterna som vill
komma och studera i Göteborg, vara hög(s)t på agendan.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Frågan om ekonomi ör mer en riksfråga då vi i kommun inte styr över varken studiestöd eller
studielån. Men det vi kan göra på kommunal och regional nivå är att se till att minska vissa
kostnader som t ex boendekostnad, kollektivtrafik, studentrabatter mm.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Universitetens och högskolors studenthälsa är något som de driver i egenregi och har vissa
begränsningar i sitt utbud. Vi i Sverigedemokraterna i regionen vill erbjuda alla och då även de
studenter som är skrivna i Göteborg gratis hälsoundersökningar med efterföljande hälsosamtal.
Detta för att med förebyggande åtgärder begränsa att allvarlig ohälsa uppstår. Vi ser också att ett
bättre och djupare samarbete mellan studenthälsan och regionens sjukvård som ett viktigt steg i
att förbättra studenternas hälsa.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Med fler och bättre placerade studentbostäder skall behovet av daglig kollektivtrafik inte behöva
vara så stort. Men vi ser dock att endast 25% rabatt på dagens nya dyrare taxor är för lite, vi ser
att det borde vara minst 50% om det verkligen skall vara värt ordet studentrabatt.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?

Detta är definitivt inte en kommunal eller regional fråga men kvalitet brukar ofta hänga ihop
med tilldelade resurser. Vi Sverigedemokrater anser att det är mycket viktig att de högra
utbildningarna får de medel som krävs för att Sverige skall fortsätta att vara en toppnation inom
många branscher. Viktigt är också akademisk frihet, fri från statlig styrning men hårda krav på
vetenskaplighet.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Lite det som vi skrev i fråga sex, att universitets och högskoleutbildningar är oerhört viktigt för
Sveriges framtid om som en industri- och innovationsnation. Då krävs det också verkliga
satsningar satsningar på skolorna, studenterna och allt som där hör till.

Moderaterna
Sarah Ullmark
#5 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Moderaterna vill bygga 5000 fler bostäder om året i Göteborg, under mandatperioden 2018-2022
har Göteborg fått 20 000 fler bostäder men det räcker inte. För att Göteborg ska fortsätta vara
en attraktiv stad för studenter behöver bostadskrisen lösas. Ingen ska behöva tacka nej till
studera i Göteborg för att det inte går att hitta en bostad.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Det finns ett stort regelkrångel kopplat till byggandet av nya bostäder vilket gör det svårare att
starta byggandet. Där ser Moderaterna ett behov av färre regler och en förenkling av plan- och
byggprocesseen i syfte att förhindra att politiker får alltför stora möjligheter att gå in och peta i
byggprocessen då detta kan göra att nya bostäder fördröjs med flera år.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Moderaternas mål är att skapa 20 000 fler jobb i Göteborg till 2026 och på nationell nivå vill vi
höja fribeloppet i syfte att möjliggöra för fler studenter att arbeta vid sidan av studierna. Genom
sänkta arbetsgivaravgifter för unga blir också många studenter mer attraktiva att anställa och med
sänkt skatt på arbete får de som arbetar behålla mer av sin lön. Moderaterna vill också förbättra
villkoren för sparande och investeringar.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
För att sänka trösklarna för studenter som lider att psykisk ohälsa att söka hjälp behövs en större
samverkan mellan högskolorna/universiteten och studenthälsan. Det måste också gå snabbare
att remittera studenter från studenthälsan till psykiatrin så snart de första symptomen för psykisk
ohälsa uppmärksammas. Moderaternas studentförbund Moderata Studenter vill också se att de
statliga lärosätena ges i uppdrag att kartlägga nyantagna studenters psykiska hälsa och mående
och sedan kontinuerligt följer upp frågan under resten av studietiden för att snabbt kunna fånga
upp de som mår dåligt.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
En viktig förutsättning för att människor ska välja att resa kollektivt är att resan upplevs som
trygg och prisvärd samt att man kan lita på att komma fram i tid. Moderaterna vill fortsätta
arbetet med ökad trygghet på spårvagnar och bussar samt vid knutpunkter, perronger och

hållplatser genom trygghetsvärdar och kameror. Vi vill också bygga ut kollektivtrafiken på de
större stråken samt korta restiderna och underlätta byten bl a genom att anpassa tidtabellerna så
att olika transportslag synkas.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Ett exempel på hur utbildningskvaliteten kan öka ligger i finansieringsmodellen. Dagens
finansieringssystem prioriterar framför allt ett högt antal studenter och att de så snabbt som
möjligt examineras. Billiga utbildningar som byggts ut, enskilda förslag som inte utvärderas och
att kvalitén åsidosätts riskerar att försämra och urholka systemet för högre utbildning. Ska den
högre utbildningen vara värdig namnet behövs ett finansieringssystem som sätter kvalité,
användbarhet och kunskap i centrum. Det behövs också bättre möjligheter till praktik och fler
studentmedarbetarjobb och mer och bättre verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan behöver
ta ett större ansvar i utformningen av antagningssystemet, lägga mer tid på undervisning och
lärande samt ser till att fler studenter klarar utbildningarna och får med sig de verktyg
utbildningen lovat.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Fortsatta satsningar på trygghet genom ordningsvakter, trygghetskameror och fortsatta satsningar
på bland annat skola och socialtjänst. Göteborg ska inte ha några särskilt utsatta områden till
2025. Göteborg ska vara en trygg och trivsam stad för alla som bor här. Vi vill också fortsätta
satsa på det lokala miljöarbetet där ambitionen är att Göteborgs klimatavtryck ska vara noll år
2030. Detta vill vi göra bland annat genom fortsatt elektrifiering och energieffektivisering i
stadens fastigheter.

Miljöpartiet
Klara Holmin
#3 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
När studenterna kommer ut i arbetslivet ska de få jobba i ett samhälle som tar sig an
klimatutmaningen på allvar. Ett samhälle som blir mer jämlikt, inte mindre och som låter alla
vara den hen är.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Ingen student ska behöva tacka nej till sin utbildning för att det inte finns en bostad tillgänglig.
Projekteringen av bostäder behöver ske snabbare än vad de gör just nu. Göteborg har haft som
mål att bygga minst 7 000 studentbostäder år 2016-2026. Det målet kommer inte att nås. Sedan
Alliansen tog över styret har mycket fokus istället lagts på att bygga villor långt från centrum.Vi
vill att kommunen i första hand ska tilldela mark till hyresrätter, inte villor.

Vi behöver även minska till och med ta bort parkeringsnormen för studentbostäder. Om
bostadsbolagen inte hade blivit tvungna att bygga parkeringsplatser i samband med nyproduktion
så blir det mark över till ännu fler bostäder och sänkta hyreskostnader.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Studiemedlet behöver öka, och det kan inte vänta till årsskiftet utan behöver ske nu med tanke
på den höga inflationen. Dessutom kan inte fribeloppet vara formulerat på nuvarande vis. Det är
alldeles för lågt, och det är inte rimligt att räkna studenters inkomster utanför studerande
terminer som till exempel sommaren. Vi vill se en höjning av fribeloppet för att studenter ska
kunna planera sin ekonomi under hela året. Ingen student ska heller behöva avbryta sina studier i
mitten på programmet för att det inte är möjligt att få ekonomin att gå ihop med höga hyror, en
hög inflation, men inte ett högre CSN-stöd. Vi vill att alla studenter ska kunna klara av sin
utbildning utan att behöva bränna ut sig.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Mycket handlar om att lärosäten och studenthälsan behöver ha fler resurser, men också verktyg
för att täppa till orsakerna om att psykisk ohälsa ökar bland studenter. MP vill att det ska finnas
minst en psykolog anställd vid varje studenthälsa.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
För kollektivtrafikens del så vill vi halvera biljettpriserna utan att minska på dess kvalité. Vi vill
samtidigt främja cykling och andra hållbara transportmedel som är ännu billigare samtidigt som
det bidrar till en bättre hälsa. Där är vi glada över att kunna erbjuda studentrabatt på Styr & Ställs
årskort.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Sveriges universitet och högskolor har lägst lärarledd undervisningstid bland EU-länderna. Något
som definitivt behöver förbättras för att fler studenter ska kunna få godkänt på sina kurser. Vi
vill att undervisningstiden ökar.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Miljöpartiet vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle för människor, djur och natur! Inget annat
parti tar klimat- och miljökrisen på allvar. Vi vill stoppa den globala uppvärmningen och hejda
artutrotningen.

Kristdemokraterna
Kalle Bäck
#2 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Vårt främsta löfte är fler studentbostäder i Göteborg.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Den största effektpåverkande åtgärden vi som stad kan vidta som stor markägare är att kraftigt
öka antalet ansökningar om planläggning för studentbostäder. Det kräver prioriteringar och vi
menar att det krävs ett ökat fokus på fler småhus och studentbostäder.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Vi vill att fribeloppet slopas som en del i att stärka studenternas ekonomi. Det är viktigt att
studenter får möjlighet att balansera studier och arbete utifrån sin egen kapacitet och
livssituation. Vi vill också införa en examensbonus i form av en extra skattelättnad på arbete för
att öka genomströmningen på högskolan. I dagsläget tar svenska studenter examen senare än i
jämförbara länder, vilket försvårar kompetensförsörjningen.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Det behövs en digital omställning av studenthälsan för att stärka det förebyggande arbetet och
främja tidiga insatser med låga trösklar. Även primärvården behöver stärkas så att de kan avlasta
vid tyngre behandlingsbehov.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Det är viktigt att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken för alla, inte minst genom snabbare resor
mellan olika knutpunkter. Det kan exempelvis åstadkommas genom kollektivtrafik med egen
infrastruktur på eller i anslutning till leder, såsom metrobussystem. Utbyggnad av
metrobussystem kan till skillnad mot spårvagnssystem byggas ut etappvis och
utbyggnadsordningen ska ske utifrån var den ger störst social nytta. Det finns även möjlighet att
utnyttja redan gjorda investeringar i bussframkomlighet.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?

För att säkra kompetenta högskolelärare behövs attraktiva anställningsvillkor för forskare. Det är
också viktigt med en stimulerande arbetsmiljö samt studiesocial trygghet och starkt
studentinflytande. Studentkårerna bör stödjas då det har en viktig roll i att identifiera
kvalitetsbrister ut ett studentperspektiv samt förmedla förbättringsförslag till lärosätena. Vi har
välkomnat den ökade anslagsnivån till studentkårer om 20 miljoner per år.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
-

Feministiskt initiativ
Martin Jordö
#3 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Gratis periodkort hos Västtrafik! Feministiskt intiativ är enda parti i kommunfullmäktige som går
till val på att göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri i Göteborg, dvs betald av alla på skatten och
inte bara de som åker. Studenter är en grupp som idag betalar dyrt för kollektivtrafik och som
har låg inkomst. Att slippa betala över 800 kr/mån för månadskortet skulle göra Göteborg till
Sveriges absolut bästa studentstad..

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Studenter behöver både studentbostäder och billiga hyresrätter. Feministiskt initiativ vill att
kommunen startar ett eget byggbolag som bygger billiga hyresrätter - bland annat
studentbostäder. Vi vill också genomföra omvända ombildningar - att kommunen köper upp
bostadsrättsföreningar och gör om dem till hyresrätter. I markanvisningar till privata
byggentreprenörer så vill vi kraftigt skärpa kraven på att de ska bygga fler mindre och billiga
hyresrätter och studentbostäder.

Vi behöver även minska till och med ta bort parkeringsnormen för studentbostäder. Om
bostadsbolagen inte hade blivit tvungna att bygga parkeringsplatser i samband med nyproduktion
så blir det mark över till ännu fler bostäder och sänkta hyreskostnader.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Feministiskt initiativ vill höja studiemedlen på riksnivå, och framförallt öka andelen som är i
studiebidrag. Men även i kommunen så vill vi verka för bättre ekonomi för studenter, t.ex.
genom att införa lokala försök med basinkomst, antingen genom det kommunala
försörjningsstödet eller genom direkt utbetalningar. Ingen i Göteborg ska kunna lämnas helt utan
inkomst, något som tyvärr studenter kan drabbas av i skarvarna mellan olika bidragssystem. Att
garanteras överlevnadsinkomst är i Fi:s syn en mänsklig rättighet, och vägen framåt i en ekonomi
som allt mer domineras av klyftor i ägande.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Studenthälsan bör tillföras mer offentliga medel för att kunna möta stora behov. Fi går till val på
att dubbla Elevhälsan i vanliga skolan, och Studenthälsan tar sen över och måste också stärkas.
Speciella områden som vi vill arbeta mer med är SRHR, Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter. Var fjärde ung tjej i Sverige rapporterar att de redan har utsatts för sexualbrott, ofta i

sina första relationer. Väldigt få anmäls, och allt för få får stöd. För transpersoner finns väldigt
stora hälsoutmaningar. Även inom psykisk ohälsa och stress behöver Studenthälsan stärkas rejält

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Feministiskt initiativ är enda parti i kommunfullmäktige som går till val på att göra
kollektivtrafiken helt avgiftsfri i Göteborg, dvs betald av alla på skatten och inte bara de som
åker. Att göra kollektivtrafik gratis skulle också innebära att kapaciteten ökas rejält, och många
nya buss- och spårvagnslinjer startas. Det kortar restider och gör kollektivtrafiken bättre för fler,
oavsett var man bor. Fi anser att färdtjänst är en del av kollektivtrafik och ska ges samma villkor
för brukare.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Fi vill att flera utbildningar som idag inte är universitets-utbildningar ska bli det, t.ex.
polisutbildningen. Det är viktigt att kunna byta spår inom akademin, och olika utbildningar kan
korsbefrukta varandra bättre då. Vi ser gärna att studenter från olika utbildningar och fakulteter
läser kurser tillsammans och breddar varandra.I vårt förslag till statsbudget så avdelar vi mer
pengar till högskolor och forskning för att stärka kvalitén. I kommunen kommer vi verka för att
staden ska underlätta för universitet och studenter.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Fi vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Vi vill låta alla folkbokförda som får rösta i kommunval
även rösta i riksdagsval, t.ex. utbytesstudenter. Fi är emot spärrar i val. I Göteborg är det 2%spärr i kommunval, och det vore olyckligt om staden efter valet 2022 styrs av högern med stöd
av SD ifall Fi skulle hamna under den och 2 mandat för en progressiv vänsterpolitik skulle
försvinna.

Socialdemokraterna
Viktoria Tryggvadottir Rolka
#2 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Göteborgs studenter är en del av Göteborg och är göteborgare som alla andra. För att de ska
kunna vara kvar i Göteborg även efter studietiden så är det viktigt att det finns många
hyresrätter. Nyexaminerade har i de allra flesta fall inte råd att köpa bostadsrätter. Vårt viktigaste
vallöfte är lika viktigt för studenter såsom det är för alla göteborgare – stoppa ombildningarna av
hyresrätter.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
I vår budget la vi särskilda pengar på ett studentbostadslyft, för att få lite mer fart i planerandet
av nya studentbostäder. Det tycker vi är viktigt!
Framför allt behöver det byggas fler bostäder i Göteborg, så att studenter inte bor för länge i
studentlägenheter. För fyra år sedan, när vi styrde, så planerade vi för ett högt antal bostäder. De
planerades då och byggs nu. Men högerstyret har dragit ned på planeringstakten, det kommer få
konsekvenser om ett par år.
Vi vill även att studentlägenheter ska planeras när det byggs andra byggnader såsom kontor,
idrottsanläggningar osv. Studenter är en resurs i staden och studentlägenheter kan byggas där
vanliga lägenheter inte passar eftersom studenter inte behöver parkeringar eller förskolor på
riktigt samma sätt.
Dessutom kan studentbostäder vara ett verktyg för att bryta segregationen och vi
socialdemokrakrater vill vända på varje sten för att bryta segregationen. Våra allmännyttiga
bostadsföretag kan även bygga studentbostäder och hyra ut dem direkt eller indirekt. Man kan
fundera på att även ge förstahandskontrakt efter studierna på de bostäder som ligger lite utanför
centrum.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Framför allt är detta en nationell fråga. Socialdemokraterna vill höja bidragsdelen av
studiemedlet, införa avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren för studenter och förstärka
tryggheten och möjlighet till deltidssjukskrivning vid studier.
Annars gäller det att försöka bygga billiga studentbostäder. Nya bostäder kommer alltid vara
dyrare än gamla. Men genom att begränsa antalet parkeringar, integrera studentbostäder med
exempelvis äldreboenden osv, så kan man göra det så billigt som möjligt.
Kollektivtrafiken vill vi göra billigare för alla göteborgare, men där har studenterna redan en
rabatt så det rör inte studenterna specifikt.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Genom ökat samarbete med studenthälsovården och staden, men även regionen som har
sjukvårdsfrågorna. Det är väldigt bra att frågan kommit upp på studentforum och den frågan ska
fortsätta bevakas. Det är framför allt lärosätena som har ansvaret för studenternas studiemiljö,
men kommunen och regionen har ansvar för sina invånare och ska ta hänsyn till de speciella
förutsättningarna. Här är studentkårerna en viktig resurs för staden.

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Vi vill satsa på kollektivtrafiken och framför allt spårvagnarna i Göteborg. En linjenätsutredning
är på gång som kommer göra kollektivtrafiken mer effektiv. Nya kopplingar och längre
spårvagnar kommer göra att det inte blir lika trångt på spårvagnarna och att det blir mer punktlig
kollektivtrafik.
Annars är det regionen som framför allt bestämmer turtätheten och kollektivtrafiken i stort. Här
tycker vi att Moderaterna som har styrt dessa frågor i åtta år hade kunnat göra mer. Moderaterna
i Göteborg har dessutom höjt månadskorten för alla göteborgare med över 100 kr. Får vi
förtroendet kommer vi sänka det priset igen.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Detta är framför allt en fråga för lärosätena och en nationell fråga för partierna. I staden så tror
vi att vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och erbjuda praktikplatser till studenter. Vi
kommer ha stora rekryteringsbehov inom kommunen. Göteborg är landets största kommun sett
till antalet anställda. Studenter på Göteborgs universitet och Chalmers är viktiga platser för
framtida rekrytering.
7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Göteborgs stad och Göteborgs studentkårer gör mycket bra verksamhet i staden i dag för
studenterna. Göteborg är en bra stad att studera i. Tyvärr känner inte alla studenter till allt som
görs av studentkårer och staden via dess förvaltningar och bolag. Vi borde kunna jobba bättre
ihop med att få ut information om vad olika studentföreningar och kårer gör, för alla studenter.
Fler studenter borde få reda på vilka idrottsföreningar som finns i närheten exempelvis.
Vi vill även genom studentforum underlätta för studenter att träffas över utbildnings- och
lärosätesgränserna. Så att studenter runt om i staden kommer i kontakt med varandra. Det kan vi
göra genom studentforum och olika lösningar för att underlätta detta såsom att underlätta för
studentpubarna att ha ett bredare alkoholtillstånd.

Sist handlar det om att vi jobbar bra ihop, har bra samtal, utvecklar vårt arbete med bostäder,
trafik och fritid, det är viktigare än att vi vinner priser eller har fina policydokument. Sen säger vi
inte nej till att vinna priser som årets studentstad, men för oss socialdemokrater är resultatet
viktigare än interna processer och policydokument.

Demokraterna
Patrik Höstmad
#3 Kommunlistan Göteborg

1. Vad är ert viktigaste vallöfte till Göteborgs studenter?
Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. Göteborg behöver locka många fler studenter med fler
studentbostäder. Genom att inrätta en studentstadskoordinator och sikta mot att bli Årets
Studentstad 2026 kommer frågan att prioriteras. Vi har redan lagt en motion om detta och hur
detta kan hanteras vi detalj är nu under utredning. Vi kommer att driva på för att samla ihop en
majoritet för ett beslut om genomförande när frågan kommer tillbaka senare under hösten.

2. Vad behövs göras för att det ska byggas fler studentbostäder i Göteborg?
Först av allt så verkar vi generellt för framdrift av studentbostäder och har gjort så både i
fastighetsnämnden som tillgängliggör mark för studentbostäder och i byggnadsnämnden som tar
fram och beslutar om detaljplaner och beviljar bygglov. Under den senaste mandatperioden har
vi sett till att allt fler markanvisningar och detaljplaner för studentbostäder drivs fram. I flera
detaljplaner har studentbostäder nu lagts till. I den breda ”Arenauppgörelsen” om bland annat ny
multiarena, nytt centralbad och kvartersstad ut med Mölndalsån var det Demokraterna som
förde in som krav i förhandlingen att det skulle byggas studentbostäder.
Vi har tillsammans med övriga partier dragit i gång en process för att driva fram en ny
organisation för stadsutveckling med syfte att få fram effektivare sammanhållna projektteam,
mindre splittrat ansvar och därmed bättre framdrift. Den nya organisationen ska finnas på plats i
januari 2023.
Vi driver också på för byggaktörsdrivna detaljplaner där studentbostadsaktören själv i egenregi
eller genom anlitade konsulter kan ta fram underlag, göra utredningar och arbeta med
detaljplanens utformning. Framdriften kan bli snabbare genom att byggaktören håller i
taktpinnen och att processen stannar upp på grund av Göteborgs Stads begränsade resurser eller
svårigheter att samverka i tid.
Vi ser också hur många befintliga fastigheter som Göteborgs Stad äger nyttjas dåligt eller står
tomma. Särskilt flera av stadens äldreboenden har en överkapacitet. Dessa äldreboenden ligger
ofta i centralt läge och vi ser gärna att de prövas mot studentbostäder. Vi har lagt förslag om
detta och fått gehör och vi har även lagt ett förslag om att använda Hotell Heden
studentbostäder men fick tyvärr inte med oss övriga på detta.
Stadsbyggnadskontoret har aviserat att det i vissa centrala områden och knutpunkter är svårt att
tillföra några fler bostäder överhuvudtaget på grund av att det inte finns plats för fler förskolor
och skolor. I stället för att inte bygga något alls så driver vi på för att detta är ytterst lämpliga
områden och knutpunkter för nya studentbostäder.

Vi har även lanserat en modell med ungdomsbostäder för åldern 18 – 28 år i stiftelseform
eftersom unga i stort är i behov av bostäder, inte bara unga studenter. Denna typ av
ungdomsbostäder är förstås intressanta och tillgängliga även för unga studenter.
Det är också viktigt att understryka att det inte räcker med studentbostäder om alla de
kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna utvecklar ska komma staden till del. Det
behövs också bostäder efter att studierna är avslutade för att detta kunna komma göteborgarna
till del. Det är till och med så att de som skaffat en vanlig hyresrätt eller bostadsrätt som boende
under studietiden i högre grad blir kvar i staden efter studierna jämfört med de som bor i
studentbostäder. Detta indikerar att det också är viktigt att driva fram en bred palett av bostäder
för livets alla skeden inklusive under studietiden och direkt efter.

3. Vad anser ni behövs göras för att förbättra Göteborgs studenters ekonomiska
situation?
Det som framför allt behöver göras ligger på riksnivå och där är vi (ännu) inte representerade.
Studiemedlens storlek borde följa den allmänna ekonomiska utvecklingen och särskilt beakta
kostnaderna för boende i nyproducerade studentbostäder i storstadsregioner. Så har inte skett
utan studiemedlen har urholkats för de som studerar i storstäder, det behöver justeras.

4. Hur ska studenthälsan förbättras?
Vi vill att Göteborgs Stad bidrar genom att skapa enkla och kostnadsfria motionsmöjligheter i
alla stadsdelar (t.ex. utegym, löparspår och promenadslingor) och genom kommunalt stöd till
breddidrottens föreningar. Att bygga ifatt bristen på idrottshallar och simhallar är prioriterat. Vi
har en extra satsning på ridsporten så klubbar får goda möjligheter att utveckla sin verksamhet

5. Vad för satsningar vill ni göra för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för
studenter?
Vi vill återinföra göteborgsbiljetten som ger ett lägre pris i kollektivtrafiken i Göteborg. Vi ser
också att det fler olika typer av biljetter beroende på hur ofta och när man reser. Vi vill bland
annat att det ska vara ett lägre pris om man väljer att resa under lågtrafik.
Attraktiviteten utgörs i första hand av snabb och bekväm transport, men t.ex. hög och
regelbunden turtäthet samt möjligheten att arbeta/studera och surfa ombord. På senare år har
tryggheten ombord och vid hållplatser kommit att spela en allt större roll varför vi har satsar på
kameraövervakning och bättre belysning vid samtliga hållplatser.
Det mest akuta vi ser i själva kollektivtrafiksystemet just nu är att det behövs en ny
systemutredning för trafiken i centrala Göteborg som utgår från den nya Översiktsplanen och
som tar hänsyn till att staden växer på båda sidor av älven. Planskild kollektivtrafik lyfts inom
arbetet med Målbild koll 2035 som nödvändig inom den täta staden för att erhålla tillräcklig
kapacitet och för att inte ytterligare blockera staden.

Spårvagn är det i särklass mest använda kollektivtrafikmedlet i Göteborg, men investeringarna
står inte alls i paritet med det stora antalet resande. Lindholmsförbindelsen är nu under
planering, men förväntas tidigast kunna vara på plats runt år 2037. Demokraterna vill att arbetet
Lindholmsförbindelsen prioriteras och om möjligt tidigareläggs.
När staden växer på båda sidor av älven behövs fler älvförbindelser för alla trafikslag som är väl
integrerade i kollektivtrafiksystemet.

6. Vad vill ni göra för att förbättra kvalitén på universitetsutbildningen?
Kvalitén på universitets-utbildningen är framför allt en fråga för lärosätena själva. Det Göteborgs
Stad kan bidra med är att säkerställa att den fysiska planeringen, inklusive utbyggnaden av
kollektivtrafiken, stöttar universitetens utveckling och att mark reserveras för universitetens
behov av utveckling (som är gjort t.ex. på Medicinareberget och Chalmers Johanneberg).
Göteborgs Stad ska också bidra genom samarbetsavtal med lärosätena. Göteborgs Stad ska via
lärosätena erbjuda studenter praktisk erfarenhet och aktuella problem som staden har att hantera.
Flera av nycklarna ligger på riksnivå där vi som sagt (ännu) inte är representerade. Universitet har
haft ett effektiviseringskrav på sig genom att utbildningsanslagen årligen har tid minskat med
jämfört med den generella kostnadsutvecklingen. Det blir ständigt mindre ersättning per student
och studentprestation. Det går inte att fortsätta så i längden då utbildning inte är ett löpande
band, utan kräver tid för interaktion mellan lärare och studenter för att ha hög kvalitet. Varje
lärosätena borde också få ett samlat anslag för både utbildning och forskning utan politisk
detaljstyrning. Det ger mer långsiktighet, frihet och makt åt universiteten som bättre kan bedöma
behoven och organiseringen av utbildning och forskning. I stället för ständiga kortsiktiga
politiskt riktade satsningar som kommer och går.

7. Övriga förslag ni vill lyfta?
Det bästa sättet att förbättra för studenter är att det finns en god dialog mellan studenter,
studentorganisationerna, universiteten och lyhörda politiker. Den motion vi har lagt i
Kommunfullmäktige om att inrätta en studentstadskoordinator och öka byggandet av
studentbostäder tillkom efter dialog med företrädare för Göteborgs Förenade Studentkårer
(GFS). Det var intressant nog på Frihamnsdagarna 2021 som kontakten knöts och dialogen
började. Vi bjöd där efter inte GFS till ett möte där vi lyssnade in behoven och tillsammans
diskuterade möjliga lösningar. Det är så direkt vi tycker att demokratin ska fungera.
Vi trycker på vikten av att det finns en tydlig och genomarbetad översiktsplan och fördjupad
översiktsplan i vilken de flesta knäckfrågor är landade, vilket gör att detaljplanarbete och bygglov
blir enklare. Idag finns en tendens att knäckfrågor på systemnivå inte är lösta utan skickas ner till
detaljplanen där de är mycket svåra att lösa. Vi ser byggaktörsdrivna detaljplaner som ett sätt att
möjliggöra en snabbare framdrift för den aktör som vill, samtidigt som stadens förvaltningar
frigör resurser för ett ökat fokus på att leverera en genomarbetad helhetsplanering i fördjupade
översiktsplaner.

Vi anser att målsättningar inom stadsutveckling kan inte sättas i antal bostäder av politiker från
ovan eftersom bostadsbyggandet har ett tydligt marknadsorienterat inslag. Däremot kan mål
sättas på hur bra Göteborgs Stad svarar upp mot medborgarnas och aktörernas efterfrågan och
hur väl dessa känner sig bemötta av stadens tjänstemän. Mål ska sättas om att arbeta bort plankö
och markanvisningskö samt om att utbyggnad av kommunal service sker i takt med
bostadsbyggandet, samtidigt som nöjdkundindex hos medborgare och aktörer mäts och målsätts
för bygglov, detaljplanarbete och markanvisning, med mera. Förvaltningarnas arbete ska följas
upp och utvärderas. Markanvisningsprocessen ska vara tydlig, transparent och gå att följa av både
inblandade och utomstående från första kontakt med staden till överlåtelse av mark. Göteborgs
Stad ska välkomna exploatörer att bidra med en mångfald av utvecklingsidéer. Vi driver också
fortsatt på för en effektivare ny organisation för stadsutveckling.

