VALET 2022

PARTIERNAS
STUDENTPOLITIK

Bakgrund
Under sommaren 2022 fick Göteborgs förenade studentkårer (GFS) i uppdrag av Göteborgs stads
studentforum att göra en sammanställning av hur de politiska partierna värnar studenters behov. Att veta hur
partierna tycker och tänker kopplat till frågor som rör studenter är viktigt för att möjliggöra för fler studenter
att engagera sig i frågor som rör dem själva. De partier vars politik som sammanställts är de 10 partier som
varit representerade i kommunfullmäktige i Göteborg mandatperioden 2018-2022. Underlaget för
sammanställningen är hämtat från två primära håll. Vi har gått igenom partiernas officiella dokument och
kanaler, som exempelvis partiprogram, eventuella valmanifest och hemsidor på både lokal- och nationell nivå.
Utöver detta har vi även skickat ut en enkät till partierna med ett par enkla allmänna frågor kring de politiska
områden som sammanställningen behandlar. Anledningen till detta är att vi vill att företrädare för partierna
själva ska få uttrycka sina åsikter kring de frågor vi skriver om för att få en tydligare bild om vad partiet
verkligen vill. Enkäten ger även Demokraterna, som enbart sysslar med lokal politik, en likvärdig chans att
uttrycka sig om samma frågor som de övriga. Vi har även i enstaka fall använt Sveriges förenade studentkårers
(SFS) valkompass när tydlig information inte gått att hitta via partiernas egna kanaler eller via enkätsvaren.
GFS har även kommenterat de förslag från varje parti som vi tycker är bra och de som vi tycker är mindre bra.
De åsikter som förs fram går främst att finna i GFS antagna åsiktsdokument, som ligger öppet på vår hemsida.
Våra åsikter förs fram för att tydliggöra vad GFS tror partiernas politik har för möjliga positiva, och negativa,
påföljder för Göteborgs studenter. Värt att föra fram är också att GFS är medvetna om att partierna kan ha
åsikter om frågor som är kopplade till studenter som inte nämns i denna sammanställning. De frågor och
förslag som lyfts upp av GFS är helt enkelt de som marknadsförs tydligast och som verkar prioriteras högst av
partierna. På de två sista sidorna av detta dokument hittar du från vilka sidor och program vi har hämtat vår
information för vardera parti. För att få än mer detaljerad information om partiernas specifika förslag
rekommenderar vi att besöka vardera partis sociala medier samt deras hemsidor.
Sammanställningen fokuserar, utöver partiets allmänna inriktning i studentpolitiken och syn på Göteborg som
studentstad, på de frågor som brukar förknippas som centrala för studenter som samhällsgrupp och för
studentlivet. Med detta i baktanke har vi i GFS valt att rikta in oss på följande teman;
Högre utbildning - Övergripande syn på hur den högre utbildningen bör fungera, dess vision och hur
Göteborg ska utvecklas som studentstad.
Kollektivtrafik och rörlighet – En genomgång av de centrala delarna av partiets generella
kollektivtrafikspolitik i staden, i regionen och nationellt.
Hälsa - De centrala delarna av partiets hälsopolitik med fokus på de frågor som kan beröra studenter som
exempelvis studenthälsa och tandvårdspriser.
Ekonomi – De delar av partiets ekonomiska politik som är nära kopplat till studenternas ekonomi och vardag
som exempelvis allmänna tankar kring studiemedlet eller satsningar som minskar studenters utgifter.
Bostäder - Den generella inriktningen på partiets politik kring studenters boenden, och viss annan övrig
bostadspolitik.
Informationsbladet behandlar de mest centrala delarna som kommit upp genom textanalysen samt genom
enkätsvaren. Om du önskar att läsa politikernas enkätsvar i sin helhet hittar du dessa på vår hemsida. Om du
vill ta del av mer av vårt arbetsmaterial, exempelvis textanalyser, eller om du har en fråga kring något av
förslagen kan du höra av dig till följande e-postadress: ordforande@gfs.se
Anton Johnsson - Ordförande Göteborgs Förenade Studentkårer

Liberalerna (L)
Högre utbildning
Utbildningar på Svenska lärosäten ska vara av hög kvalitet. De som inte håller måttet ska
underkännas
Fler sommarkurser
Utländska studenter som tar examen och stannar i Sverige ska kunna få en del av avgiften
tillbaka.
Arbetsmarknaden måste fånga upp högutbildade personer

Kollektivtrafik och rörlighet
Kollektivtrafiken viktig för att binda ihop Västra Götalandsregionen och ger invånarna en större
möjlighet att ta sig till och från jobb, skola och aktiviteter
Utöka studentrabatten hos Västtrafik så att även enkelbiljetter omfattas
Vill satsa på ett “cykellyft”. Cykellyftet innebär att cyklarnas plats i staden ska förstärkas och att
det ska vara enkelt att cykla i hela staden

Hälsa
Vården ska finnas nära för alla invånare
Sveriges bästa vård för psykisk ohälsa
Socialförsäkringarna ska anpassas så att de passar studenters specifika behov
Vill ha gratis tandvård för barn och unga
Viktigt att det finns en väl fungerande primärvård

Ekonomi
Generöst studiemedel är en förutsättning för att folk ska välja att studera
Vill att studerande föräldrar ska få extra stöd
Vill höja fribeloppet så att fler studenter kan arbeta mer

Bostäder
Behövs fler studentbostäder
Hyressättningen måste anpassas efter bostadens läge samt konsumentens efterfrågan
Vill ha fri hyressättning i nybyggnation
Vill stärka andrahandshyresgästers trygghet genom nationellt system för depositioner
Förenkla byggreglerna
Behövs strategi för att minska produktionskostnader

Viktigaste vallöftet 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"

GFS om Liberalernas politik
GFS ser att Liberalerna har en del förslag som vi tror skulle kunna stärka studenterna i Göteborg. Ett
av dessa förslag är satsningen på att utöka studentrabatten hos Västtrafik till att även inkludera
enkelbiljetter. Detta tror vi hade fått fler studenter som inte använder kollektivtrafiken så ofta att
åka kollektivt. Liberalernas "cykellyft" tror vi hade underlättat för Göteborgs studenters möjlighet att
röra sig till och från campus. Att cykla, istället för att åka kollektivt, kan ses som ett sätt att få ner
sina utgifter som student och infrastruktur som möjliggör detta bör således prioriteras. Ett annat
förslag vi tycker är bra är att studerande föräldrar, som idag är en utsatt grupp, ska få extra stöd.
Vi ser dock en förbättringspotential på vissa områden. Exempelvis anser vi att tandvården, som idag
kan bli mycket kostsam och ansträngande för en students redan hårt ansatta ekonomi, ska vara gratis
för alla som studerar och inte enbart för barn och unga som Liberalerna föreslår. Vi ser också hellre
att man prioriterar ett studiemedel som räcker till utan att behöva arbeta vid sidan före att höja
fribeloppet. Fri hyressättning i nybyggnation ser vi som ett förslag som potentiellt hade kunnat höja
hyrorna för stadens studenter.

Miljöpartiet (MP)
Högre utbildning
Alla svenska utbildningar ska vara av hög kvalitet och likvärdiga över hela landet
Bred forskning som ger underlag för spetsforskning
Fler lärarledda timmar och mer praktik
Ska vara enkelt för framtida studenter att jämföra utbildningar genom ett nationellt system

Kollektivtrafik och rörlighet
Bra, billig kollektivtrafik är viktigt för staden
Ställer sig starkt positiva till Lindholmsförbindelsen över älven
Vill satsa på fler citybussar
Stärka cykelns plats i staden
Priset på månadskort ska på sikt halveras

Hälsa
Vården ska vara lättillgänglig för alla oavsett förutsättningar
Ett förebyggande fysiskt- och psykiskt hälsoarbete riktat till unga
De som har störst behov ska ges förutsättningar för god tandhälsa
Studenter ska omfattas av A-kassa och sjukförsäkring på samma sätt som folk som arbetar
Studenthälsan och lärosäten behöver fler resurser
Minst en anställd psykolog vid varje studenthälsa

Ekonomi
De som väljer att studera ska klara sig ekonomiskt och samtidigt inte bränna ut sig
Ställer sig positiva till att höja bidragsdelen i studiemedlet
Vill ta bort fribeloppets tak under sommarmånaderna

Bostäder
Vill att det ska byggas 7000 nya studentbostäder
Konstaterar att det är svårt att bygga med lika låga hyror som befintliga bostäder
Kommunen ska i första hand tilldela mark till hyresrätter, inte villor
Ta bort kravet på parkeringsplats för att få bygga studentbostäder

Viktigaste vallöftet 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."

GFS om Miljöpartiets politik
GFS ställer sig bakom förslaget om att priset på månadskort i kollektivtrafiken på sikt ska halveras.
Detta är en bra satsning som vi tror hade kunnat sänka Göteborgs studenters levnadskostnad rejält.
Vi ställer oss också starkt positiva till att studenter ska omfattas av A-kassa och sjukförsäkring på
samma sätt som folk som arbetar. Att studera är i många fall en heltidssysselsättning och vi anser att
det ska behandlas därefter. Även förslaget om att ta bort fribeloppets tak under sommarmånaderna
anser vi är rimligt. Avskaffandet av parkeringsnormen vid byggnationer av studentbostäder är ett
intressant förslag som GFS ser som en öppning till att kunna bygga studentbostäder, utan att behöva
ta markanspråk och medföljande kostnader till att bygga parkeringar.
Den förbättringspotential vi ser hos Miljöpartiet gäller dels tandvården där vi anser att de borde
kunna gå längre och prioritera så att alla studenter har råd att gå till tandläkaren. Vi ser också att
Göteborgs studenter förtjänar större tydlighet när det kommer till vilka hyror framtida
studentbostäder kommer att få. Avskaffandet av parkeringsnormen nämner de som ett förslag, men
vi tycker de borde kunna gå längre. Fler ekonomiska satsningar för att studenter ska ha råd med de
allt dyrare bostäderna hade därför varit bra att se från Miljöpartiet.

Centerpartiet (C)
Högre utbildning
Stärkt kvalitet och samverkan mellan utbildning och samhälle
Höja ersättning för utbildningarna med lägst ersättning
Anpassa utbildningar efter arbetsmarknaden
Fler distansutbildningar
Fler fristående lärosäten i form av exempelvis stiftelser
Minska detaljreglering av utbildningar

Kollektivtrafik och rörlighet
Genom attraktiva priser, trygghet och stärkt tillgång ska fler åka kollektivt
Bygga ut förbindelser över Göta älv
Alla kommuner i VGR ska ha kollektivtrafik som möjliggör pendling till en studieort
Införa ett nationellt biljettsystem

Hälsa
Vården ska vara utbyggd i hela landet
Vill stärka primärvården
Tandvård av hög kvalitet till rimliga priser
Kårerna behöver tillräckliga resurser för att tillgodose studenters hälsobehov

Ekonomi
Vill slopa fribeloppet.
Studiemedlet ska anpassas efter enskild studietakt. Studenter som blir klara snabbt ska belönas
för detta samtidigt som systemet ska anpassas för de med lägre studietakt
Ställer sig positiva till omställningsstudiestödet.

Bostäder
Enklare regler för byggandet av studentbostäder.
Avskaffa fastighetsavgiften för studentkorridorer och studentbostäder
Lättare att bygga bostäder inom universitetsområden
Planlägga mer mark och reservera större andel av bostäderna som studentbostäder
Nya studentbostäder på Heden
Se över markprissättning för SGS och Chalmers Studentbostäder
Vill ha husbåtar som studentbostäder

Viktigaste vallöftet 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."

GFS om Centerpartiets politik
Centerpartiet har enligt GFS en del bra politik för studenters villkor, speciellt när det kommer till
bostadsfrågorna. GFS ställer sig positiva till att reglerna ska förenklas för byggandet av
studentbostäder och tycker även att en sänkt fastighetsavgift för studentboenden är en rimlig
satsning. Även byggandet av bostäder inom universitetsområdet ser vi som intressant. I det stora hela
tycker vi att Centerpartiets politik för fler studentbostäder är positiv och lovande. Vidare anser vi
även att förslaget om att kårerna ska få tillräckliga resurser för att kunna driva hälsofrågor är ett
mycket bra förslag. Satsningar på den generella sjukvården är nödvändiga, men det behövs även
satsningar på universitets och kårernas egna hälsoarbete vilket Centerpartiet uppfattar.
Vi önskar dock lite mer tydlighet om vad Centerpartiet vill göra för att garantera rimliga
bostadshyror. Vid sidan av bostadsfrågan hade GFS velat se en starkare prioritering av tandvården av
Centerpartiet. I dagsläget verkar tandvården vara lågt prioriterad av partiet. GFS hade även velat se
starkare satsningar för att stärka studenters ekonomi utan att behöva arbeta vid sidan av studierna.
Huruvida det är en bra idé att anpassa studiemedlet efter enskild studietakt stället sig GFS något
tveksamma till. Vi ser definitivt tanken med förslaget, men ser även en risk att det skulle kunna leda
till höga stressnivåer hos somliga studenter.

Sverigedemokraterna (SD)
Högre utbildning
Förbättrad kvalitet
Mer lärarledd tid inom vissa utbildningar
Höjda antagningskrav för vissa utbildningar för att säkra kvalitet
Mer akademisk frihet och fritt från statlig styrning
Mer resurser till universiteten

Kollektivtrafik och rörlighet
Fler väktare ska finnas tillgängliga i kollektivtrafiken
VGR ska införa ett trygghetsnummer
Hårdare kontroller mot tjuvåkare
Öka grundutbudet inom närtrafiken
Vill utöka studentrabatten från 25% till 50%

Hälsa
Ökad tillgänglighet inom primärvården
Kortare väntetider på akuten
Integrera tandvården i högkostnadsskyddet
Alla studenter i regionen ska få gratis hälsoundersökningar och efterföljande hälsosamtal
Djupt samarbete mellan regionens sjukvård och studenthälsan

Ekonomi
Vill höja studiemedlet för de utbildningar där det finns ett stort behov på arbetsmarknaden
Är emot en höjning av fribeloppets tak

Bostäder
Bostadsbristen grundar sig i ansvarslös migrationspolitik
Större hänsyn till behov och efterfrågan
Vill bygga fler studentbostäder och förenkla byggreglerna
Frågan behöver prioriteras högst på agendan

Viktigaste vallöftet till Göteborgs studenter
"Att det finns tillräckligt med studentbostäder för alla studenter i en när framtid".

GFS om Sverigedemokraternas politik
GFS anser att Sverigedemokraternas förslag om att höja studentrabatten till 50% i kollektivtrafiken är
mycket bra. Detta hade kunnat underlätta för studenters vardagsekonomi och få fler att resa med de
kollektiva färdmedlen. Det är även positivt att partiet vill prioritera upp bostadsfrågan och förenkla
byggreglerna för studentbostäderna. Ytterligare en rimlig satsning som Sverigedemokraterna föreslår
är att alla studenter ska få gratis hälsoundersökningar och efterföljande hälsosamtal. GFS ser detta
som en satsning som bygger bort en eventuell ekonomisk barriär till att gå och undersöka sin hälsa.
GFS ställer sig skeptiska till att endast höja studiemedlet för vissa utbildningar och anser att
studiemedlet i så fall bör höjas generellt. Vi delar inte heller Sverigedemokraternas bild att
bostadsbristen primärt skulle vara ett resultat av migrationspolitiken. Vi ser bland annat långsamma
processer, höga priser och dålig byggtakt som den primära grunden för bostadsbristen. Att
Sverigedemokraterna vill inkludera tandvården i högkostnadsskyddet ser vi som glädjande, även fast
vi helst hade gått ännu längre och velat erbjuda alla studenter gratis tandvård.

Socialdemokraterna (S)
Högre utbildning
Stärkt kvalitet
Mer lärarledd tid och starkare koppling till forskning
Ökat antal högskoleplatser samt fler möjligheter till distansstudier
Staden måste bli bättre på marknadsföring och erbjuda praktikplatser till studenter

Kollektivtrafik och rörlighet
En god kollektivtrafik är viktig för regionens tillväxt
Bygga ihop kollektivtrafiken på ett bättre sätt med studieplatserna
Priserna ska hållas på rimliga nivåer, bland annat genom att sänka priset på månadskorten
Studenter ska få åka kollektivtrafik gratis under sommaren
Utreda spårvagnslinjenätet så det kan effektiviseras

Hälsa
En vård som ligger nära invånarna genom satsningar på primärvården
Införa en regional jämlikhetskommision för att minska hälsoklyftor
Ökat samarbete mellan staden, regionen och studenthälsan
Studentkårerna är en viktig resurs i hälsoarbetet

Ekonomi
Vill höja bidragsdelen av studiemedlet och stärka systemet
Studiemedlet ska vara på en sådan nivå att man kan fokusera på sina studier
Utökade möjligheter för deltidssjukskrivning för studenter
Vill att omställningsstödet ska finansieras av höjd ränta på studielånet

Bostäder
Vill bygga 6000 bostäder fram till 2028 varav minst hälften ska vara hyresrätter
Bostäderna som byggs ska ha rimliga hyror
Vill satsa på ett studentbostadslyft för att få mer fart i planerandet av studentbostäder
Vill se över att ge förstahandskontrakt efter studier på de lägenheter som ligger utanför centrum
Studentbostäder ska planeras när det byggs exempelvis kontor
Anser att studentbostäder kan byggas där andra sorters lägenheter inte kan, då parkeringar eller
förskolor inte är lika relevanta för studenter

Viktigaste vallöftet 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".

GFS om Socialdemokraternas politik
Socialdemokraternas ekonomiska politik för studenter anser GFS vara bra. En höjd bidragsdel och
åsikten att studiemedlet ska vara på en sådan nivå att man kan fokusera helt på sina studier anser vi
vara väldigt viktigt. Även möjligheten att som student kunna deltidsjukskriva sig anser vi vara bra.
Att studenter skulle få åka kollektivtrafik gratis under sommarmånaderna samt att partiet vill sänka
priset på månadskortet med en hundralapp ser vi också som oerhört positivt. Socialdemokraternas
bostadspolitik innehåller en del förslag som GFS tror är värda att titta närmare på.
Socialdemokraterna vill att fler hyresrätter ska finnas tillgängliga samt att fler studentbostäder ska
byggas på flera håll i staden, något som verkligen behövs för att lösa den akuta bostadssituationen.
Hyresrätterna är i studentbostadsbristens Göteborg en viktig del i studenternas bostadsmarknad och
måste därför prioriteras.
GFS ser det som mindre bra att omställningsstödet ska finansieras av höjd ränta på studielånet. Det
ska löna sig att studera och ekonomin både under och efter studietiden ska inte hindra människor
från att studera. Partiet konstaterar att studentkårerna är en viktig del i hälsoarbetet på
universiteten. Det GFS saknar är djupare beskrivning om kårerna i så fall ska få utökat stöd för sitt
hälsoarbete och sitt studiesociala engagemang. Partiets tandvårdspolitik bör också prioriteras upp.

Vänsterpartiet (V)
Högre utbildning
Utbildning ska vara avgiftsfri och allmän
Fler platser på de svenska lärosätena
Minska den sociala snedrekryteringen till utbildningarna
Studenter ska vara delaktiga i och ha inflytande över utbildningen
Utöka det statliga stödet till studentkårerna

Kollektivtrafik och rörlighet
Kollektivtrafiken behöver byggas ut för att konkurrera med bilismen
En på sikt helt avskaffad avgift för kollektivtrafiken i Göteborg
Bygga ut och modernisera cykelvägnätet

Hälsa
Satsa på primärvården för en mer lättilgänglig vård
Vill ha ett högkostnadsskydd för tandvården likt det som finns för övrig sjukvård
Vill satsa på jämlik hälsa i regionen
Vill förbättra stödsystemen för studenterna på lärosätena
Satsning på utbyggd studenthälsa

Ekonomi
Är emot en höjning av fribeloppet då de anser att studiemedlet ska vara tillräckligt högt för
täcka alla kostnader
Är för höjning av studiemedlet
Gratis eller billiga fritidsaktiviteter som exempelvis utegym
Ska vara billigt att besöka kulturinstitutioner
Utreda om all kurslitteratur ska göras tillgänglig digitalt via biblioteken
Studenter ska få större tillgång till de sociala trygghetssystemen

Bostäder
Minst hälften av alla nybyggda lägenheter ska vara hyresrätter
Vill utreda möjligheten att avsätta särskilda områden för byggnation av studentbostäder
Vill återinföra och eventuellt höja investeringsstödet
Inrätta kommunalt byggbolag som ökar byggtakten och pressar hyror
Fler tillfälliga bostäder som kan användas som studentbostäder

Viktigaste vallöftet 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."

GFS om Vänsterpartiets politik
En på sikt avskaffad avgift för kollektivtrafiken i Göteborg ser GFS som en satsning som skulle
underlätta för stadens studenter. Huruvida detta är möjligt att genomföra ekonomiskt återstår att se.
Ett annat förslag som GFS anser vara intressant är att utreda möjligheten att avsätta särskilda
områden i Göteborg för byggnation av studentbostäder. Att partiet vill återinföra investeringsstödet,
och eventuellt höja detta, ser vi även det som en rimlig satsning. Detta tror vi i GFS hade kunnat leda
till fler studentbostäder i staden. Partiets syn på studiemedlet och att detta ska täcka en students alla
kostnader anser vi också generellt vara bra.
GFS vill även hos Vänsterpartiet anmärka på att vi önskar fler satsningar på att göra tandvården
ekonomiskt tillgänglig för stadens studenter. Även studenter som är äldre än 23 ska ha rätt till
kostnadsfri tandvård. Tandvård kan bli en kostsam fråga för en student som har en ytterst begränsad
budget. Många studenter är äldre än 23 och deras ekonomiska situation som student bör tas hänsyn
till.

Kristdemokraterna (KD)
Högre utbildning
Hög kvalitet genom stöd till de ämnesområden som är i behov av detta
Exempelvis humaniora är viktigt som kulturbärare i samhället
Det ska vara lönsamt att välja en högre utbildning
Lärosätena ska själva få utforma antagningskrav för utbildningar
Attraktiva anställningsvillkor för forskare
Vill stärka studentinflytandet
Studenterkårerna ska få ökat stöd för sitt arbete

Kollektivtrafik och rörlighet
Vill bygga ut järnvägsförbindelser i regionen
Fler väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar
Utbyggd kollektivtrafik som möjliggör för resor i mindre orter
Snabbare resor mellan knutpunkter genom exempelvis metrobussystem

Hälsa
Flytta huvudmannaskapet för vården från regionerna till staten
En kraftigt stärkt vårdgaranti
Stärkt primärvård
Kostnader för tandvård ska sänkas för de med störst behov
Behövs en digital omställning av studenthälsan för att stärka det förebyggande arbetet

Ekonomi
Vill inte höja studiemedlet
Vill permanent slopa fribeloppet
Vill införa en examensbonus i form av en skattelättnad på arbete för att fler ska plugga tidigare

Bostäder
Är för regelförenklingar för nybyggen
Sänka trösklarna på bostadsmarknaden och tillhandahålla mer byggbar mark
Göteborgs stad ska kraftigt öka antalet ansökningar om planläggning för studentbostäder
Fler småhus och studentbostäder

Viktigaste vallöftet till Göteborgs studenter
"Vårt främsta löfte är fler studentbostäder i Göteborg."

GFS om Kristdemokraternas politik
Ur GFSs synvinkel är det positivt att Kristdemokraterna är för regelförenklingar för nybyggnationer,
att de vill öka tillgången av byggbar mark och bygga fler studentbostäder och småhus.
Studentbostadsfrågan är akut i Göteborg och det krävs politiska satsningar för att vända på
utvecklingen. Vi ställer oss också positiva till öka anslagen till studentkårerna. Studentkårerna gör ett
viktigt arbete i att kontrollera kvalitet och studiemiljö för stadens studenter och bör även ha
tillräckliga resurser för att kunna fortsätta detta arbetet. Ökat studentinflytande och snabbare resor
mellan knutpunkter i kollektivtrafiken ser vi också som positiva satsningar för stadens studenter.
Kristdemokraterna hade dock kunnat utveckla sin ekonomiska politik för att den bättre skulle stötta
Göteborg studenter. Ett permanent slopat fribelopp ser GFS inte som en lösning för att stärka
studenternas ekonomiska situation. GFS hade hellre sett ett studiemedel som täcker alla kostnader
utan att man ska behöva arbeta vid sidan av studierna. En examensbonus liknande den
Kristdemokraterna föreslår har GFS inte tagit ställning till, men ser den främst som en ekonomisk
satsning som faller in först efter man har slutat att studera. Även Kristdemokraterna bör prioritera
upp tandvården för att ge alla studenter tillgång till all vård utan ekonomiska hinder.

Feministiskt initiativ (Fi)
Högre utbildning
Akademin behöver bryta med sina maktstrukturer
Hög kvalitet genom att bland annat genus-, funktionalitets, antirasistiska- och normkritiska
perspektiv genomsyrar utbildningen
Fler utbildningar ska bli universitetsutbildningar, t.ex. polisutbildningen
Ser det som positivt att satsa på att olika fakulteter har gemensamma kurser

Kollektivtrafik och rörlighet
Avgiftsfri kollektivtrafik nationellt
Vill satsa på fotgängare och cyklister för att få bort bilen ur stan
Gratis kollektivtrafik innebär att kapaciteten måste öka och satsas på

Hälsa
Kunskap om hur en människas kön eller könsidentitet kan påverka vården
Hårdare tag mot stereotyper kring etnicitet och kön
Tandvården ska vara skattefinansierad, inkludera alla och omfattas av högkostnadsskydd
Studenthälsan ska tillföras mer offentliga medel
Vill arbeta mer med SRHR
Studenthälsan behöver ges möjligheter att stärka arbetet med psykisk ohälsa och stress

Ekonomi
Total översyn av studiemedlet ur ett könsmaktsperspektiv
Studiemedlet ska på sikt ersättas av en studielön
Höja studiemedlen, framförallt öka andelen bidrag
Satsning på att studenterna ska omfattas mer av sociala trygghetssystem
Vill satsa på lokala försök med basinkomst

Bostäder
Fler hyresrätter med rimliga hyror ska byggas
Kommunen ska säkerställa att det finns mark till en rimlig kostnad
Allmännyttan ska agera som prispressare
Kommunen ska köpa upp bostadsrättsföreningar och göra om dem till hyresrätter
Skärpa kraven på byggherrarna så att fler mindre och billigare lägenheter byggs

Viktigaste vallöftet 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"

GFS om Feministiskt initiativs politik
Feministiskt initiativ har en del intressanta förslag som GFS ser skulle gynna Göteborgs studenter,
främst när det kommer till den ekonomiska delen. Att ersätta studiemedlet med en studielön är
ingenting som GFS har tagit ställning för men som vi anser är ett förslag som vi tycker är värt att
undersöka. Även att studenterna ska omfattas mer genomgående av de sociala trygghetssystemen som
exempelvis sjukförsäkringssystemet anser vi vara bra för stadens studenter. Att partiet vill att
kommunen ska säkerställa att det finns tillräckligt med mark för byggandet av studentbostäder är
också positivt. Det är också kul att se att Feministiskt initiativ vill satsa på att bygga billiga
hyreslägenheter. Satsningarna på studenthälsan ser också positiva ut.
Feministiskt initiativ har som sagt en del frågor som skulle kunna gynna Göteborgs studenter. För att
utveckla politiken för studenter ytterligare tror vi exempelvis en än större satsning på studenters
tillgång till tandvård hade varit bra. Som vi tidigare har nämnt så kan ett tandvårdsbesök bli oerhört
kostsamt för en student och således bör studenter erbjudas gynnsamma priser kopplat till
tandvården, helst avigftsfri. Partiet föreslår ett högkostnadskydd, som är en bra satsning, men vi vill
gå längre. Feministiskt initiativs politik kopplat till de frågor som sammanställningen behandlar
innehåller en rad stora reformer. Det hade varit intressant att veta hur detta hade finansierats, och
om detta i sig hade kunnat påverka studenternas vardag.

Moderaterna (M)
Högre utbildning
Självständiga lärosäten som inte påverkas av politiska trender
Identitetspolitik och kollektivisering av människan ska motarbetas
Tillgång till högre utbildning är viktig för både den enskilda individen och samhällets
sammanhållning
Finansieringssystemet ska ses över för att sätta kvalité, användbarhet och kunskap i centrum
Fler studentmedarbetarjobb och bättre möjlighet till praktik

Kollektivtrafik och rörlighet
Vill satsa på järnvägen i regionen
Fler förenklingar i biljettsystemet behöver genomföras
Anpassa tidtabeller så att olika transportslag synkas
Vill öka trygghet genom bland annat civila biljettkontrollanter
Fler avgångar på de stora kollektivtrafikstråken

Hälsa
Primärvården ska finnas nära invånarna
Vårdcentraler ska anpassa öppettider för att bli mer lättillgänglig
Större samverkan mellan studenthälsa och det offentliga för att motverka psykisk ohälsa
Ska gå snabbare att remittera studenter från studenthälsa till psykiatri

Ekonomi
Vill inte höja studiemedlet eller antalet studiemedelsveckor
Vill helt slopa fribeloppet för studenter som tillfälligt förstärker vården
Vill höja fribeloppet generellt
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga så fler kan komma i arbete
20000 fler jobb i Göteborg till 2026
Förbättrade villkor för sparande

Bostäder
Fungerande bostadsmarknad ses som en nyckel till ett samhälle där fler läser på universitetet
Underlätta för ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt
Fri hyressättning i nybyggnation
Motverka regelkrångel som idag gör det svårt att bygga
Vill förhindra att politiker får allt för stor möjlighet att gå in och peta i byggplaner
5000 fler bostäder om året i Göteborg

Viktigaste vallöftet 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 att studera i
Göteborg för att det inte går att hitta en bostad".

GFS om Moderaternas politik
Som GFS ser det, har Moderaterna en del bra politik samt en del mindre bra politik. GFS tycker det
är bra med enklare biljettsystem hos Västtrafik samt anpassade tidtabeller där olika transportslag
synkas. Detta, i kombination med ökad trafik på de stora kollektivtrafikstråken, tror vi underlättar
för studenter som pendlar till och från campus. Satsningarna på att göra planprocesserna smidigare
och att motverka regelkrånglet vid nybyggnationer tycker GFS också är en positiv sak för
bostadsmarknaden och för stadens studenter.
De delar som GFS ser mest förbättringspotential i är den ekonomiska- och i vissa delar den
bostadspolitiska. Göteborg och dess studenter är i stort behov av studentbostäder och billiga
hyresrätter. Vi tror inte att ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter är den primära lösningen
på studenters bostadssituation. Vi tror dessutom att fri hyressättning hade kunnat vara en
problematisk satsning som kan leda till höjda hyror. När det kommer till den ekonomiska biten hade
vi velat se fler satsningar på att studenter ska kunna klara sig ekonomiskt utan att behöva förlita sig
på att arbeta. Moderaterna ser mer arbete vid sidan av studierna som den primära lösningen för att
Göteborgs studenter ska få en bättre ekonomi. GFS tycker att de studenter som vill arbeta ska få
arbeta och tycker därmed att exempelvis fler studentmedarbetare är en bra satsning. Vi tycker
däremot inte att en student ska tvingas att ha ett arbete vid sidan av studierna för att klara
ekonomin. GFS hade även hos Moderaterna sett det som positivt om fler satsningar gjorts för att öka
studenternas tillgång till tandvården.

Demokraterna (D)
Högre utbildning
Göteborg ska bli årets studentstad år 2026
Mark måste reserveras för universitetens behov av utveckling
Staden ska erbjuda studenter praktisk erfarenhet och aktuella lokala problem som ska hanteras
Lärosen borde få ett samlat anslag för utbildning och forskning utan politisk detaljstyrning
Åtgärder måste tas för att motverka den negativa trenden i universitetens finansiering
Vill införa en studentstadskoordinator

Kollektivtrafik och rörlighet
Utveckla de större linjerna i spårvagnsnätet till snabbspårväg
Leda om fler linjer för att effektivisera Brunnsparken
Ökad trygghet i kollektivtrafiken
Nya former av biljettpriser som garanterar lägre pris för kortare resor, resor under lågtrafik samt
för resenärer som inte åker så ofta
Prioritera Lindholmsförbindelsen och försöka tidigarelägga den

Hälsa
Vill införa en primärvårdsreform
Anpassade öppettider i primärvården
Mer förebyggande vård
Kostnadsfria motionsmöjligheter i alla stadsdelar
Bygga ifatt bristen på idrottshallar och simhallar

Ekonomi
Studiemedlen borde följa den allmänna ekonomiska utvecklingen
Studiemedlet ska beakta kostnaderna för boende i nyproducerade studentbostäder i
storstadsregioner

Bostäder
Mer frihet och makt över det egna boendet
Ombilda allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter
Garantera 1000 nya småhustomter varje år
Utnyttja underanvända fastigheter som studentlägenheter, t.ex. äldreboenden
Ser studentbostadsfrågan som en prioriterad fråga
Byggaktörsdrivna detaljplaner istället för stadsdrivna ger smidigare processer

Viktigaste vallöftet för 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 i 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."

GFS om Demokraternas politik
GFS anser att mycket av Demokraternas kollektivtrafikspolitik är intressant. Att utreda nya former
av biljetter och biljettpriser tror vi skulle kunna vara en fördel för Göteborgs studenter. Partiets
satsningar på smidigheten i kollektivtrafiken låter också lovande. Demokraternas bostadspolitik är i
vissa aspekter positiv. Det är bra att Demokraterna vill satsa på att exempelvis använda
underutnyttjade redan befintliga fastigheter som en plats där studenter kan bo. Med den akuta
bostadssituation som stadens studenter idag möter behöver varje förslag som kan vända trenden tas i
beaktning. Partiets syn på studiemedlet, även fast partiet inte är representerat nationellt, ser GFS
som väldigt positiv. I dagens ekonomiska läge där priserna på allt ifrån mat till bostäder går upp är
det viktigt att studiemedlet ökar i en takt som möjliggör för stadens studenter att klara sig
ekonomiskt. Att studiemedlet dessutom ska ta hänsyn till kostnaderna för nyproducerade
studentlägenheter ser GFS som glädjande. Även satsningarna på en studenstadskoordinator och att
Göteborg ska bli årets studentstad 2026 går i linje med GFSs vision.
En negativ aspekt av Demokraternas bostadspolitik är att de vill fortsätta ombilda allmännyttiga
hyresrätter till bostadsrätter. Detta förslag tar bort hyresrätter, som studenter är i behov av, från
marknaden och bidrar då till en svårare bostadssituation för studenterna. GFS hade även sett det som
positivt om partiet hade haft någon slags åsikt eller satsning för att underlätta lärosätenas
studenthälsoarbete. Likt övriga partier skulle GFS se det som positivt om Demokraterna hade satsat
mer på att öka tillgången till tandvården för stadens studenter. Ekonomiska hinder ska aldrig vara ett
skäl att undvika att söka vård.

Var har vi hittat informationen?
Liberalerna
Liberalernas nationella hemsida - www.liberalerna.se
Liberalerna Göteborg Valplattform
Liberalerna Partiprogram
Liberalerna i Västsveriges hemsida - www.vastsverige.liberalerna.se
Liberalerna Göteborgs hemsida - www.goteborg.liberalerna.se
Enkätsvar från Axel Darvik
Miljöpartiet
Miljöpartiets nationella hemsida - www.mp.se
Miljöpartiet Göteborgs hemsida - www.mp.se/goteborg
Miljöpartiet Västra Götalands hemsida - www.mp.se/vastra-gotaland
Enkätsvar från Klara Holmin
Centerpartiet
Centerpartiets nationella hemsida - www.centerpartiet.se
Centerpartiet Västra Götalands hemsida - www.centerpartiet.se/lokal/vastra-gotaland
Enkätsvar Emmyly Bönfors
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas nationella hemsida - www.sd.se
Nationell valplattform 2022
Valmanifest SD Västra Götalandsregionen
Enkätsvar Håkan Lösnitz
Socialdemokraterna
Socialdemokraternas nationella hemsida - www.socialdemokraterna.se
Socialdemokraterna Västsveriges hemsida - www.sivastsverige.se
Socialdemokraterna Göteborgs hemsida - www.socialdemokraternagoteborg.se
Enkätsvar Viktoria Tryggvadottir Rolka
Vänsterpartiet
Vänsterpartiets nationella hemsida - www.vansterpartiet.se
Vänsterpartiet Göteborgs hemsida - www.goteborg.vansterpartiet.se
Valplattform V Västra Götalandsregionen
Valplattform 2022
Vänsterpartiet partiprogram
Enkätsvar Daniel Bernmar

Kristdemokraterna
Kristdemokraternas nationella hemsida - www.kristdemokraterna.se
Principprogram KD
Kristdemokraterna i Västra Götaland valplattform
Enkätsvar Kalle Bäck
Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativs nationella hemsida - www.feministisktinitiativ.se
FI Göteborg valplattform
Enkätsvar Martin Jordö
Moderaterna
Moderaternas nationella hemsida - www.moderaterna.se
Moderaterna Västra Götaland hemsida - www.moderaterna.se/vastragotaland
Moderaternas Idé och Principprogram
Enkätsvar Sarah Ullmark
Demokraterna
Demokraternas hemsida - www.demokraterna.se
Handlingsprogram Demokraterna Västra Götaland
Enkätsvar Patrik Höstmad
Övriga källor
Sveriges förenade studentkårers valkompass - www.valkompass.sfs.se/

