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Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion om att utreda möjligheten till 
studentboende i Karlskoga 
Sammanfattning 
En motion från Mika Takamäki och Matz Ericson (S) har inkommit som 
väcktes i kommunfullmäktige den 00 september 2020.   
 
I motionen yrkar man på att möjligheten till studentboende i Karlskoga 
ska ses över och utredas. 
 
Karlskogahem har ombetts att yttra sig över motionen och beskriver på 
ett ingående sätt hur bostadssituationen ser ut för studenter som studerar 
på universiteten i Örebro och Karlstad. Sammanfattningsvis råder ingen 
brist på bostäder för studenter på dessa båda orter. Försök har dessutom 
gjorts tidigare i såväl Karlstad som Örebro, när bostadssituationen var 
sämre än idag, med att erbjuda studentboende i grannkommuner. Även 
Karlskoga har ingått bland dessa kommuner. Intresset bland studenterna 
var lågt till obefintligt och när boende på studieorten erbjöds fanns inget 
intresse alls. Alltför lång pendlingstid ”dörr till dörr” och värdet av kårliv 
med mera på studieorten anses vara huvudskälen till det bristande 
intresset. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor anser precis som Karlskogahem att 
tanken och ambitionen i grunden är god men delar också Karlskogahems 
beskrivning av studenternas bostadssituation och de slutsatser som läggs 
fram.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att motionen avslås. 
  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 15 februari 2021 
Karlskogahems yttrande över motionen, 21 januari 2021 
Motion om att utreda möjligheten till studentboende i Karlskoga, 31 
augusti 2021 
  
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 
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Studentbostäder i Karlskoga 
 
 
Karlskoga ligger mitt emellan de två universitetsstäderna Karlstad och Örebro med goda 
bussförbindelser och kommunikationerna kommer förbättras ytterligare framöver när järnvägen 
mellan Stockholm och Oslo byggs samt ”gräddfilen” mellan Örebro Central och Universitetet blir 
verklighet. 
Ett bekymmer som vi upplever och många studenter ger uttryck för är när dom kommer in på sina 
utbildningar så är det svårt att hitta bostad för det är ganska korta ledtider mellan beskedet och 
utbildningsstarten och att både Karlstad och Örebro har problem med att tillgodose behovet av 
boenden vid kursstarten. 
Bostadssituationen kan i framtiden också förvärras när söktrycket förväntas öka till utbildningarna för 
att täcka framtida behov. 
Detta leder till många dåliga provisoriska och i många fall dyra lösningar för boendesituationen eller 
att studenterna tvingas bo kvar i sina föräldrahem en längre tid än önskvärt vilket ofta får negativa 
effekter för en tillfredställande studiestart och vuxenliv. 
Det bör vara en kommunal angelägenhet att ungdomar och studenter ges möjlighet till att lösa 
bostadsfrågan på ett bra och ekonomiskt hållbart sätt för studerande på annan ort vilket vi också kan 
ha nytta av efter utbildningen genom framtida arbetskraft. 
Om även studenter från andra kommuner ges denna möjlighet så växer kommunen i antal och 
kanske väljer dom att stanna i kommunen efter slutförd utbildning när dom upptäcker dess fördelar. 
För att göra boendet attraktivt kan ungdomarna vara med och planera läge, standard, hyresnivå, 
eventuell matsal och gemensamhetsutrymmen. 
 
 
Därav yrkar vi på att kommunfullmäktige beslutar om att se över och utreda möjligheten till 
Studentboende i Karlskoga. 
 
 
 
 
 
 
Mika Takamäki 
 
Matz Ericson 
 
Socialdemokraterna 
2020-08-31 
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