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2.2 Kommunstyrelsens egna uppdrag 

11. 1144/10  
Förslag till överenskommelse om samverkan för Studentforum 

Beslut 
Bifall till yrkande från MP, S, V, M, FP och KD. 

  



 

 
 
Överenskommelse om samverkan för 
Studentforum 
 
Inbjudna till Studentforums möten är representanter från studentkårer eller liknande 
studentorganisationer eller studentsammanslutningar vid högskolor, universitet och 
eftergymnasiala lärosäten i Göteborg samt representanter för dessa lärosäten, ex. Chalmers 
tekniska högskola, Göteborgs universitet och Yrkeshögskolan Göteborg (tidigare KY- 
akademin).   

Till Studentforum inbjuds minst två representanter för Göteborgs Förenade studentkårer samt 
minst en representant från vardera Göteborgs universitets studentkårer, Handelshögskolans i 
Göteborg studentkår, Chalmers studentkår, Göta studentkår, Sahlgrenska akademins 
studentkår, Konstkåren och minst en studeranderepresentant från Yrkeshögskolan och ev. 
andra eftergymnasiala lärosäten. 

Det är viktigt att studeranderepresentanterna ska vara valda av sina studiekamrater och inte 
utses av utbildningsanordnaren.  

Därtill inbjuds en representant från vartdera lärosätet. Näringslivet har en representant genom 
Göteborg & co. Kommunstyrelsen utser en representant för respektive parti att medverka i 
Studentforum under mandatperioden. Dessutom finns ytterligare två politiska representanter 
med, en från varje block, dessa är även representanter i Studentforums beredningsgrupp. 
Ovanstående representanter har en ordinarie plats i Studentforum men Studentforum och dess 
beredningsgrupp kan inom forumet själva besluta om de vill bjuda in fler representanter till 
forumet, för ett möte eller för flera möten. Och dessutom, som tidigare, bjuda in övriga 
aktörer beroende på frågornas karaktär. 

Studentforums beredningsgrupp 
Beredningsgruppen består av två representanter för de politiska partierna, en från vardera 
block, fyra studentrepresentanter samt näringslivets representant. Beredningsgruppen 
förbereder, tillsammans med Studentforums kansli, Studentforums möten och fungerar som 
en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och 
kommunstyrelsens företrädare. Studentforums kansli är sedan år 2007 placerat på SLK och 
svarar för det praktiska genomförandet av mötena m.m. Beredningsgruppen bör mötas minst 
tre gånger per år. 

Studentforum 
Studentforums möten bör vara minst två per år, men formen för dialogmöten kan variera 
beroende på vad beredningsgruppen och forumet finner lämpligt. Studentforum förfogar över 
beslut rörande forumet och dess form, upplägg och innehåll.  

Ekonomi 
Studentforums budget, avsatt av Kommunstyrelsen vid inrättandet 2003, hanteras av 
Stadsledningskontoret. Studentforum ett forum för dialog, beslut kan bara fattas rörande  



 

 

 

 

forumets form och innehåll. Överenskommelser och förfrågningar kan göras ömsesidigt inom 
forumet. Verksamhetsmedel kan användas för att skapa särskilda aktiviteter utifrån 
Studentforums intressen. Vid övriga frågor med eventuella ekonomiska följder äger 
Stadsledningskontoret och Studentforums kansli ytterst frågan. Protokoll skall föras vid 
Studentforum möten, vid önskemål kan dessa kompletteras med minnesanteckningar från 
mötet. 

 

Beslut inom Studentforum ska i möjligaste mån fattas i samförstånd.  

 

Överenskommelsen är framtagen av stadsledningskontoret och beslutad i kommunstyrelsen 
2014-09-24                       
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