Göteborg den 15 oktober 2011
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Motion: Låt Göteborg Stad blir initiativtagare och ekonomisk garant för nybyggnation av
studentbostäder utanför de centrala delarna av staden
Göteborg Stad har flera internationella företag men också lokala företag som söker välutbildad
arbetskraft. Enbart för de båda Volvobolagen saknas det ca 1500 ingenjörer. Risken om bolagen
inte kan finna arbetskraft lokalt är att man lägger ut jobben på andra geografiska lägen (även i
utlandet) inom bolagen, på grund av bristen på arbetskraft.
Varje år väntas ca 60 000 personer till Universiteten och Högskolorna inom Göteborg Stad. Idag
finns 9 200 studentlägenheter tillgängliga. Via hjälpsamma göteborgare så kanske man kan
inhysa ytterligare 500 på olika boenden av varierad kvalité och pris. Enligt beräkningar från SGS
behövs det 2000 lägenheter fram till 2015 och ytterligare 2000 fram till 2020. Fram till 2013
kommer endast 160 boenden vara klara. Tyvärr saknas den politiska viljan att lösa problemet.
I våra förorter finns de förutsättningar som kan möjliggöra att öka antalet bostäder som
efterfrågas. Dessa nås också av en fungerande kollektivtrafik till Chalmers, Sahlgrenska
Sjukhuset och Göteborgs Universitet på ca 30 minuter som är tillräckligt tillfredsställande men
som på sikt kan förbättras.
När Pierre Hallberg (VägV) skrev debattartikeln om förslaget och det uppmärksammades i media
uttalade sig ordförande i SDN Angered att man inte ville se fler "kategoribostäder” men gärna
fler ”boendeformer" i våra förorter. Även om det är minst lika viktigt att prioritera bostäder till
unga, då också denna grupp är betydelsefull för att kunna attrahera nya medborgare till Göteborg,
är läget för studenterna idag mycket bekymmersamt.
Vägvalet vill se en tydligare koppling till vad Göteborgs Stad gör för att möta företagens behov
och strategier samt kräver att staden blir initiativtagare och ekonomisk garant för nybyggnation
av lägenheter utanför de centrala delarna.
Bilaga Exempel på byggnationer i Lövgärdet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Att uppdra de kommunala bostadsbolagen att utreda byggnation av studentbostäder i Angered
Att stå som ekonomisk garant för byggnationer i Angered
Att utreda förslag på fler ytterområden där byggnation är möjlig för målgruppen studenter
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