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Dnr KS 2016-908

Kommunstyrelsen

Studentstrategi för Linköpings kommun, riktlinje
Förslag till beslut
1. Studentstrategin godkänns enligt bifogat förslag.
Sammanfattning
I svaret på motionen (M) ”Gör Linköping till Sveriges bästa studentstad” gav
kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag, 6 september 2016, att arbeta
fram en studentstrategi för Linköpings kommun.
Linköping har vid två tillfällen utsetts till Årets Studentstad av Sveriges
Förenade Studentkårer, senast 2016/2017. Linköpings kommun vill fortsätta
utveckla och stärka sin position som Sveriges bästa studentstad genom att
arbeta enligt föreslagen studentstrategi. Arbetet ska ske i samverkan med
Linköpings universitet och studentkårerna Stuff, Consensus och Lintek.
Studentstrategin har tre övergripande mål:
1. att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott studentliv i Linköping
2. att bidra till att studenterna blir en naturlig och påtaglig del i Linköpings
stadsliv och därmed en värdefull tillgång i Linköpings utveckling
3. att ta tillvara studenternas kompetens och engagemang under och efter
studietiden för att främja Linköpings tillväxt.
Strategin behandlar tio områden: mottagande av nya studenter, tillgång till
bostad, möjlighet att cykla året runt, examensarbete, praktik och arbete under
utbildningen, studentinflytande, näringslivskontakter, fritidsaktiviteter, event
och upplevelser, trygg miljö, barnomsorg samt studenterna i stadsmiljön.
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Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för att målen i studentstrategin
uppnås.
Samtliga punkter i studentstrategin ska följas upp regelbundet i samråd med
studentkårerna och LiU. Avstämning med studentkårerna sker varje år i maj
och en lägesrapport presenteras för kommunstyrelsen vartannat år.
__________
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Bakgrund
Linköping har, som enda stad hittills, fått utmärkelsen Årets studentstad två
gånger av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), 1999/2000 och 2016/2017.
Linköping har bedömts vara en studentstad
- med samarbeten för studenternas bästa
- som värnar om alla studenter
- att studera, leva och trivas i
- med ett fungerande studentinflytande
Studentstadskommitténs motivering för 2016/2017 löd:
”Linköping är en stad som värnar om studentperspektivet. Samverkan mellan
studenter, staden och lärosätet finns i alla processer och växer sig starkt.
Studenternas röst värderas högt i utvecklingen av såväl staden som lärosätet.
Studenters lärande prioriteras för att både ge studenterna goda förutsättningar
för studier och en god utbildning.
Med en tydlig samverkan, värdesättning av studentrepresentation och satsning
på högskolepedagogik, i kombination med ett starkt driv att ständigt utvecklas
och förbättras, är Linköping Årets Studentstad 2016/2017.”
Värt att notera är att när Linköping ansökte om att utses till Årets studentstad
gjordes ansökan gemensamt av kommunen, universitetet och studentkårerna,
vilket aldrig gjorts tidigare och är från och med 2017 ett krav från SFS.
Linköpings kommun vill nu fortsätta utveckla och stärka sin position som
Sveriges bästa studentstad och har som mål att, i samarbete med studentkårerna
och Linköpings universitet (LiU), skapa bästa möjliga förutsättningar för ett
gott studentliv i Linköping samt bidra till att studenterna blir en naturlig och
påtaglig del i Linköpings stadsliv och därmed en värdefull tillgång i stadens
utveckling. Ytterligare ett mål är att ta tillvara studenternas kompetens och
engagemang under och efter studietiden för att främja Linköpings tillväxt.
Studentstrategin riktar sig till studenter vid Linköpings universitet. Utöver
dessa finns behov att attrahera studenter med kompetens som finns vid andra
lärosäten än LiU. Detta görs med särskilda kommunikationsinsatser inom
ramen för ”Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping”.
Därutöver är det av största vikt för Linköpings tillväxt att hålla en aktiv dialog
med alumner vid LiU.
Linköpings kommun och LiU tecknade ett samverkansavtal i november 2016
med syfte att främja Linköpings, regionens, kommunens och universitetets
utveckling. Kommunen har även en ”Strategi för samverkan med universitet
och högskolor” där ett generellt samarbete med universitet och högskolor
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förordas. Vidare finns en ”Lokal handlingsplan (Local Action Plan) för
utveckling av universitets- och studentstaden Linköping” framtagen av
projektet EUniverCities inom ramen för EU:s stadsutvecklingsprogram
URBACT II.
Linköpings kommuns förslag till studentstrategi tar sin utgångspunkt i
befintliga dokument.
Strategin omfattar tio punkter som studentkårerna själva har lyft fram som
viktiga utvecklingsområden. Dessa punkter sammanfaller också i stort med de
undersökningar som gjorts bland studenter om vad som kännetecknar en
attraktiv studentstad. Referens SFS och Ungdomsfokus 2017, Rasmussen
Analys AB. Enligt de drygt 3000 ungdomar, 16-29 år, som deltagit i
Ungdomsfokus 2017, är det viktigast ”att universitetet/högskolan har ett gott
rykte men också att det finns ett stort utbud av nöjen och uteliv, en blandning
av människor med olika bakgrunder, att det går att leva billigt och möjlighet att
hitta jobb vid sidan av studierna”.
Mottagande av nya studenter
Varje år börjar drygt 4000 studenter vid Linköpings universitet. Det är av
största vikt att de känner sig välkomna till staden och universitetet.
Studentkårerna och LiU har ett gediget mottagningsprogram. I samband med
detta arrangerar kommunen en rad aktiviteter för att hälsa välkommen till
Linköping.
Bostäder
Enligt SFS rekommendationer ska nya studenter ha tillgång till bostad inom 30
dagar efter terminsstart, på ett avstånd om maximalt 30 minuter med cykel eller
kollektivtrafik från campus.
Bostadssituationen för studenter i Linköping har förbättrats något under de
senaste fem åren och vi har gått från att vara ”rödlistade” till ”gullistade” i SFS
bostadsrapport 2016. Antalet sålda biljetter till nödboenden vid terminsstart har
minskat, från 715 sålda biljetter 2011 till 350 biljetter 2016. Det saknas dock
fortfarande studentbostäder och smålägenheter. I Valla och Vallastaden byggs
drygt 400 nya studentbostäder under 2016 och 2017 och ytterligare 350
planeras i anslutning till campus Valla 2018-2020.
Cykla året runt
En annan viktig förutsättning för ett gott studentliv är att kunna ta sig fram med
cykel året runt samt att kunna förvara den på ett säkert sätt. Linköping har idag
600 km cykelvägar, varav 100 km underhålls på vintern. Frågan om stöldsäkra
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och väderskyddade cykelparkeringar diskuteras och försök görs nu med låsbara
cykelställ i två våningar.
Examensarbete och praktik
För att få en bra start på arbetslivet behöver studenterna ges goda möjligheter
till examensarbete, praktik, verksamhetsförlagd utbildning och arbete under
utbildningens sista år som studentmedarbetare. Linköpings kommun har en
studentsamordnare som är studenternas väg in i organisationen men det är
relativt få studenter som tas emot. Samtliga förvaltningar bör aktivt arbeta för
att välkomna fler studenter i verksamheten.
Studentinflytande
Idag finns en upparbetad struktur för regelbundna möten mellan studenter,
politiker och tjänstepersoner inom kommunen samt dess bolag. Studenterna vid
LiU utgör en viktig del i kommunens samhällsplanering och studentinflytandet
är betydelsefullt både för universitetets och stadens utveckling. Innehållet i
dessa möten bör kontinuerligt utvecklas för att vara relevant för deltagarna.
Näringslivskontakter
Linköping har en stor kunskapsintensiv sektor och relationerna mellan
Linköpings universitet, Linköpings kommun och näringslivet behöver stärkas
för att uppnå en ökad matchningseffektivitet. Linköpings kommun och dess
bolag arbetar idag tillsammans med olika aktörer för att etablera kontakter
mellan studenter och företag bland annat genom Demola East Sweden,
InnovationskontorEtt och CreActive. Studentkårerna bjuds kontinuerligt in till
olika nätverksträffar med näringslivet.
Fritidsaktiviteter, event och upplevelser
Ytterligare en ingrediens i ett gott studentliv är en meningsfull och
stimulerande fritid. Linköping ska, enligt eventstrategin, erbjuda ett attraktivt
utbud av event och upplevelser för målgruppen studenter. Linköpings kommun
stöttar också många av de drygt 160 studentföreningar som finns vid LiU, men
här behöver en struktur byggas upp för att göra studenterna delaktiga i
skapandet av arrangemang inom olika områden.
Trygg miljö
Alla studenter vid LiU ska känna sig trygga i de miljöer de vistas, därför
genomförs regelbundna trygghetsvandringar i bostadsområdena med
kommunens säkerhetsavdelning, polisen, LiU och studentkårerna. Linköpings
kommun ska fortsätta arbetet med att skapa en trygg stad och också stödja
studentkårernas sociala arbete.
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Barnomsorg
En andel av studenterna, särskilt på doktorandnivå, har barn. För dem kan
behov uppstå av barnomsorg på obekväm arbetstid vid till exempel
tentamenstillfällen. Idag ges ingen möjlighet till barnomsorg på obekväm
arbetstid för studerande, endast till föräldrar som förvärvsarbetar. För att alla
studenter ska kunna genomföra sina studier på lika villkor är det viktigt att
kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
Studenterna i stadsmiljön
Var sjätte kommuninvånare i Linköping är student. Linköping har två
campusområden vilket gör att stadens struktur skiljer sig mot äldre
studentstäder, som Lund och Uppsala, där fakulteterna är utspridda i
innerstaden. För att utveckla Linköping till en ung, attraktiv och spännande
stad vilket oftast är synonymt med traditionella studentstäder, ställs särskilda
krav på att mötesplatser, boenden och event för studenterna präglar stadens
citykärna.
Ekonomiska konsekvenser
De aktiviteter som upptas i strategin ska hanteras inom ram i respektive
nämnds budget.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 anger bland annat följande
mål:
2. En kommun med ett växande näringsliv
Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling och arbeta
aktivt för och värna om både det näringsliv som finns idag och för att nya
företag och branscher etableras här. Goda förutsättningar ska finnas för att fler
företag ska kunna starta, växa och anställa. Linköping ska också ligga i
framkant när det gäller att skapa förutsättningar för nya, gröna jobb.
Samverkan mellan kommunen och universitetet ska stärkas i syfte att förbättra
näringslivsklimatet och skapa nya och växande företag.
6. Fler bostäder för en växande kommun
Cykel-, gång- och kollektivtrafik ska prioriteras vid planering. Förutsättningar
ska skapas för att kunna möte den kraftiga befolkningsökningens efterfrågan av
bostäder. Linköpings kommun ska planera för att fler bostäder byggs och
förtäta staden. Nya och befintliga stadsdelar och orter ska utvecklas så att de är
attraktiva, hållbara och möter alla invånares olika behov.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Samråd
I arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott studentliv i
Linköping har samråd skett med LiU, studentkårerna Stuff, Consensus och
Lintek, Nulink AB, Visit Linköping & Co, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt
inom kommunledningsförvaltningen vilka tillstyrker förslag till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Samtliga punkter i studentstrategin ska följas upp regelbundet i samråd med
studentkårerna och LiU. Avstämning med studentkårerna sker varje år i maj
och en lägesrapport presenteras för kommunstyrelsen vartannat år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen
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Catarina Thuning
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Kommunikation, Katrin Englund

