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Interpellation av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i
Kunskapsregion Stockholm
Stockholm som kunskapsregion är avgörande för att uppnå visionen i RUFS2010 om
Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är med kunskap och kompetens vi ska
konkurrera. För att Stockholmsregionen ska kunna mäta sig med andra regioner
måste mer göras för att stärka utbildningen och forskningen i regionen. Enligt
nuvarande prognoser riskerar regionen att sakna 73 000 högutbildade år 2030. En
grundförutsättning för att människor ska kunna utbilda sig i regionen och sedan
stanna kvar och verka här är att de har någonstans att bo. Stockholms län har idag
det lägsta antalet studentbostäder i relation till utbildningsplatser i hela landet.
Studentbostäderna räcker bara till 16 procent av studenterna. En annan alarmerande
siffra är att nästan hälften av studenterna uppger att situationen på
bostadsmarknaden påverkar dem på så vis att de planerar att flytta till annan ort i
Sverige eller utomlands efter avslutade studier.
I så centrala områden för regionens attraktivitet som kompetensförsörjningen måste
åtagandena i RUFS2010 övergå i aktiv handling. Handlingsprogrammet
Kunskapsregion Stockholm är ett steg i rätt riktning. Vi har påtalat vikten av att
genomförandet av RUFS 2010 sker så systematiskt och transparent som möjligt.
Handlingsprogram ett bra sätt att göra det på. Resultaten visar också att när
landstinget tar sin regionala roll genom TMR startar många viktiga processer.
En av de viktigaste slutsatserna i handlingsprogrammet som TRU tog ställning till i
mars och bland alla de aktörer som medverkat är att det krävs ett gemensamt
ansvarstagande. Därför föreslogs att tillsätta en regional strategisk grupp med ansvar
att identifiera problem, sätta gemensamma mål, göra prioriteringar och fördela ansvar
för åtgärder som leder till ett ökat tillskott av studentbostäder. Det är uppenbart att
det krävs ett gemensamt regionalt ansvarstagande för försörjningen av
studentbostäder. Idag har olika aktörer i allt för hög grad pekat på varandra.
Med anledning av detta önskar jag fråga ansvarigt landstingsråd:
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1. Hur går arbetet med att tillsätta en regional strategisk grupp för att få i gång
studentbostadsbyggandet?
2. Vilka åtgärder avser du att vidta för att landstinget ska kunna bidra till
handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholms målsättning att regionen
tillhandahåller studentbostäder till 30 procent av studentpopulationen?
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