Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2016-09-27

§ 346 Gör Linköping till Sveriges bästa studentstad, svar
på motion (M)
Dnr KS 2015-463
Ärende
Christian Gustavsson (M) och Jessica Häggroth (M) lämnade in en motion 20
maj 2015 med förslag att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en
studentstrategi för Linköping, tillsammans med Linköpings studenter, med
siktet på att bli Sveriges bästa studentstad.
Linköpings kommun har sedan 2011 en ”Strategi för samverkan med
universitet och högskolor” där samarbetet med studentkårerna särskilt betonas.
Studentkårernas sociala arbete får ett betydande ekonomiskt stöd från
kommunen och kårerna är remissinstans i olika utvecklingsfrågor.
Vidare arbetar Linköpings kommun aktivt med olika aktörer för att främja
studenternas samverkan med näringslivet och för att kunna erbjuda ett gott
studentliv. Kommunen har också skapat en mängd kontaktytor för att
studenterna ska ha ett starkt inflytande på alla nivåer och uppleva att de är en
viktig del av samhällsutvecklingen.
Kommunledningskontoret anser att förslaget är genomfört i och med att
Linköping utsågs till Årets Studentstad 2016/2017 av Sveriges Förenade
Studentkårer i maj 2016. Kommunledningskontoret anser även att det arbete
som pågår för att Linköping ska vara en bra studentstad ska fortsätta och att de
upparbetade kontaktytorna med studenterna ska vårdas.
I arbetet med att göra Linköping till Sveriges bästa studentstad har samråd skett
med Nulink AB, Visit Linköping & Co, studentkårerna och LiU.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT DEN 06 SEPTEMBER 2016, § 295.
1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES
BELSUT DEN 06 SEPTEMBER 2016, § 295
1. Motionen bifalls med hänvisning till att förslaget är genomfört i och med att
Linköping utsetts till Årets Studentstad 2016/2017 av Sveriges Förenade
Studentkårer.
2. Kommunstyrelsen ges uppdraget att arbeta fram en studentstrategi för
Linköpings kommun.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-07-12 med tillhörande beslutsunderlag.
Yttranden
Elias Aguirre (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Christian Gustavsson (M), Kristina Edlund (S), Jonas Andersson (SD) och
Sonny Persson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls med hänvisning till att förslaget är genomfört i och med
att Linköping utsetts till Årets Studentstad 2016/2017 av Sveriges Förenade
Studentkårer.
1. Kommunstyrelsen ges uppdraget att arbeta fram en studentstrategi för
Linköpings kommun.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsens diarium (uppdrag)
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