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Beslutad av kommunstyrelsen den 29 maj 2018 

Detta är en riktlinje som syftar till att utveckla Norrköping som den goda 

studentstaden och en riktlinje för hur studenternas liv och delaktighet i 

Norrköping ska stärkas. 

Riktlinjen har tagits fram gemensamt av kommunstyrelsens kontor och 

studentkårerna vid Linköpings universitet: Stuff, LinTek och Consensus 
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Inledning 

Detta är en riktlinje för hur Norrköping ska utvecklas som studentstad och en 

riktlinje för hur studenternas liv och delaktighet i Norrköping ska stärkas. 

Som studentstad är Norrköping rätt så unik. Här finns Sveriges kanske vackraste 

campus och här finns och lever studenterna mitt i staden.  

Studenterna är en viktig del i det rika kultur- nöjes- och friluftsliv som finns i och 

omkring Norrköping. Tillgången på bostäder för studenter har under många år 

varit god även om den generella bostadsbristen nu även blivit kännbar för 

studenter.  

Det nytänkande som präglar forskning och utbildning vid Campus Norrköping ger 

studenter i Norrköping möjligheter att vara delaktiga och utveckla egna tankar och 

idéer. Sedan Campus Norrköping etablerades har också relationen mellan 

studenter och kommunen varit viktig och studenter har under hela tiden funnits 

med i olika organ för samverkan och studentmedverkan.  

Studenters möjligheter i Norrköping i kombination med stadens utveckling 

innebär också att många stannar kvar efter avslutade studier för att arbeta i och 

omkring Norrköping eller i regionen.  

Nu tittar vi framåt. I kommunens vision uttrycks att år 2035 är Norrköping en 

studentstad med 10 000 studenter. Norrköpings allmänna utveckling, byggandet 

av Ostlänken och ett ökat kompetensbehov innebär stora möjligheter för 

Norrköping att växa och utvecklas som studentstad. Här är studenter en mycket 

värdefull tillgång för Norrköpings utveckling. 

Avsikten är att utveckla och förbättra studentstaden Norrköping 

Genom denna riktlinje vill vi fortsätta förbättra och stärka studentstaden 

Norrköping och ta tillvara på det engagemang och den kunskap studenter i 

Norrköping har. Vi ska också ta tillvara på de styrkor Norrköping har som 

studentstad, utveckla och förbättra dessa.  

Norrköpings kommun och studentkårerna StuFF, LinTek och Consensus har 

tillsammans arbetat fram innehållet i denna riktlinje och kommit överens om att 

följande områden är viktiga när det gäller studenters delaktighet och möjligheter 

att studera och leva i Norrköping. 

Riktlinjen är ett kompletterande dokument till andra styrdokument och planer i 

kommunen. Studenter som bor i Norrköping är också medborgare och omfattas i 

många andra styrdokument och frågor som kommunen hanterar och ansvarar för. 

Fokusområden 

Det goda livet i en attraktiv studentstad 

I Norrköping ska studenter trivas. Norrköping ska vara en attraktiv och god 

studentstad dit nyfikna studenter flyttar och där nyfikna norrköpingsbor väljer att 
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studera. Det är en styrka att Norrköping runt om i landet har ett gott rykte som 

studentstad med landets vackraste campusområde. 

I Norrköping ges studenter utrymme och möjligheter att bo och leva mitt i staden. 

Campus Norrköping ligger centralt och många studenter bor i de centrala delarna 

av staden. I och med detta är också Norrköpings stadsrum en inbjudande och 

tillåtande miljö för studenter att vistas och leva i. Här har studenter goda 

möjligheter att ägna sig åt just studier och studenterna har en naturlig plats bland 

Norrköpings gator, torg och parker. Studenter är också en attraktiv grupp och 

företag lämnar studentrabatter och andra erbjudanden.  

I Norrköping får studenter ett varmt och välkomnande mottagande. Alla ska känna 

sig välkomna. Studentorganisationernas festliga aktiviteter både under 

mottagningsveckorna och andra delar av året är positiva inslag i Norrköpings 

stadsliv. När kultur- idrotts- och nöjesevenemang anordnas i Norrköping är 

studenter en självklar målgrupp. Studenter är också delaktiga och samarbetar med 

övriga norrköpingsbor i olika aktiviteter och projekt.  

Internationella studenter är betydelsefulla för Norrköping och ska på samma sätt 

som övriga studenter inkluderas och ges förutsättningar att trivas och vara 

delaktiga i staden.  

Alla Norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad, 

vilket också gäller studenter. I Norrköping ska studenter känna sig trygga och 

kommunen arbetar med trygghetsfrämjande åtgärder i miljöer där studenter vistas. 

Här ska alla studenter ha möjligheten att leva ett gott liv, med goda möjligheter 

till hälsa och välbefinnande. 

Studenter i samverkan med kommunen, näringsliv och organisationer 

Studenters inflytande och delaktighet i Norrköping är värdefullt, både för 

studenterna och för samverkande parter. Kommunen samarbetar med studenter 

och studentorganisationer i olika forum och organ, exempelvis i kommunens 

strategiska arbete med Linköpings universitet.  

Inom Norrköpings kommuns verksamheter ska studenter vid Linköpings 

universitet ges möjligheter att praktisera, genomföra verksamhetsförlagd 

utbildning, skriva examensarbete, vara studentmedarbetare eller anställas för 

kortare uppdrag. 

Studenters delaktighet i samhälls- och kulturliv kännetecknar studentstaden 

Norrköping. Här deltar och arbetar studenter i olika evenemang och arrangemang. 

I Norrköping har studenter möjligheter att delta i det omgivande samhället och har 

möjligheter att själva utforma sin framtid, etablera kontakter och nätverk viktiga 

för framtida arbetsliv. 

Studenters delaktighet och inflytande i Norrköping bidrar både till intresse och 

möjligheter att stanna kvar och arbeta i Norrköping och regionen efter 

genomförda studier. 
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De studenter som är intresserade av att starta företag eller har innovativa idéer och 

lösningar får i Norrköping professionellt stöd och rådgivning av det omgivande 

samhället. 

Bostad och boendekostnader 

I Norrköping ska det inte vara svårt för studenter att ordna bostad. Olika typer av 

bostäder efter olika önskemål och livssituationer finns i och omkring de centrala 

delarna av Norrköping. Bostäderna finns inom det kommunala bolaget Studentbo 

och hos andra bostadsföretag.  

Rimliga hyresnivåer och rimliga boendekostnader är viktiga aspekter när det 

gäller studenters allmänna situation i en studentstad och en viktig förutsättning för 

goda livsvillkor. Även studenter med barn boende hemma ska kunna hitta 

lämpliga bostäder med normal standard, utrymme och hyresnivå. 

Norrköping har ambitionen att vara grönlistad i Sveriges förenade studentkårers 

bostadsrapport. För att vara grönlistad ska studieorten uppfylla särskilda kriterier 

för ett tryggt boende, bland annat att studenter ska få tillträde till en bostad senast 

30 dagar efter intresseanmälan. 

En aktivitetsplan för arbetet med riktlinjens innehåll 

Vid sidan av denna riktlinje avser kommunen och studentorganisationerna att 

tillsammans arbeta fram en plan som innehåller aktiviteter för hur skrivningarna 

och målsättningarna ska uppnås. 

Uppföljning 

Kommunen och studentorganisationerna bör årligen följa upp riktlinjens innehåll. 

Uppföljningen sker i anslutning till ordinarie samverkansarbete mellan 

Norrköpings kommun och Linköpings universitet.  

 

  

 


