
 

Målbild Trollhättan – en attraktiv studentstad (2013)  
 

Bakgrund 

Högskolan Väst har all sin verksamhet samlad i Trollhättan, i en av Sveriges nyaste och 
modernaste högskolebyggnader, centralt belägen i staden. Cirka 11.500 personer studerar 
årligen någon kurs eller något program på Högskolan Väst. Trollhättans ambition är att 
ständigt utvecklas som studentstad och för att nå framgång är det viktigt att många parter 
samverkar.  

För att främja samverkan har en styrgrupp formats för att arbeta för att utveckla Trollhättan 
som studentstad. Nedan presenteras en målbild för arbetet. 

Vision  

Trollhättan – en stolt och attraktiv stad där studenter trivs, utvecklas och gör skillnad. 

 

Syfte 

Utveckla Trollhättan som en attraktiv studentstad. 

Mål  

Målet är att utveckla en organisation, en handlingsplan och ett strukturerat arbetssätt kring 
frågor som utvecklar Trollhättan som studentstad. 

Organisation 

Styrgruppen, som tidigare omnämnts, består av nedanstående deltagare.  

Trollhättans Stad:  Kommunstyrelsens presidium 

Stadsdirektör 

Studentstadssamordnare 

Högskolan Väst  Rektor 

   Stabssamordnare 

Studentkåren  Styrelsens ordförande   

AB Eidar i Trollhättan Bostadsbolag Personalchef/Marknadschef 

GKN Aerospace  Kompetensutvecklingschef 

NU-sjukvården  Personalchef 

Vattenfall   Driftchef, Vattenfall Eldistribution 

Innovatum AB   VD 



 

 

Strategi 

Styrgruppens strategi är att ha fokus på behov, utveckling och samverkan för studenternas 
bästa gällande bland annat: 

 Studentbostäder 

 Goda kommunikationsmöjligheter – parkeringar, kollektivtrafik 

 Studiesociala frågor 

 Samverkan näringsliv-högskola-offentlig sektor 

 Marknadsföring 
 

Dessa omnämns som fokusområden för styrgruppens arbete. 

Styrgruppen sammanträder cirka fyra gånger per år. 

Styrgruppen är ansvarig för att en handlingsplan upprättas. Trollhättans Stads 
studentstadsamordnare svarar för att förslag till handlingsplan utarbetas i samverkan med 
parterna i utförargruppen. Utförargruppen ansvarar för handlingsplanens genomförande 

Vad är en attraktiv studentstad? 

En attraktiv studentstad är en stad där studenterna är ett med staden. Staden är attraktiv för 
studenterna, både för att söka, påbörja och genomföra sin utbildning. Staden ska också 
locka studenterna att stanna kvar efter genomförd utbildning. Goda kommunikationer, 
bostäder, barnomsorg, skolor, kultur- och friluftsliv och bra livsmiljöer är viktiga inslag för att 
skapa en attraktiv stad som lockar till kvarboende.  

För kommunens utveckling är Högskolan Väst och dess studenter en betydelsefull drivkraft. 
Högskolan är en mycket viktig faktor när det gäller Trollhättans vision (Trollhättan – en stolt 
och innovativ stad med plats för framtiden). För att vara stolt, innovativ och med plats för 
framtiden måste övriga samhällsfunktioner såsom exempelvis skola, sjukvård, omsorg, 
kultur, livsmiljö, fritid, och bostadsförsörjning hålla hög kvalitet och andas liknande 
värderingar. Även i detta sammanhang är Högskolan Väst och dess studenter mycket viktig 
för kommunens utveckling. 

 Trollhättans studenter efterfrågar ett bra, tryggt och billigt boende nära campus, ett 
stort utbud av fritidsaktiviteter och nöjes- och kulturevenemang, studentrabatter, ett 
levande city och arbetsmöjligheter under och efter avslutade studier. 
 

 En attraktiv studentstad ger näringslivet goda förutsättningar att locka välutbildad och 
kvalificerad arbetskraft att välja bland vid rekrytering - ett måste för att stå oss i 
konkurrensen. Allt fler studenter väljer att bli egna företagare vilket på sikt kan hjälpa 
Trollhättan att bredda sin näringslivsbas.  
 

 Det är viktigt att studenterna får vara kunskapsöverförare vilket också kräver ett stort 
engagemang från näringslivet och samhället för att kunna samproducera kunskap 
och kompetens. Det är naturligt och självklart att man redan under studietiden har en 
intim samverkan med samhället utanför högskolan.  
 



 

 Högskolan erbjuder en nära och personlig kontakt mellan studenter och lärare. 
Högskolan Väst prioriterar Arbetsintegrerat lärande och studenters möjlighet att möta 
arbetslivet under studietiden. Närheten till regionens närings- och arbetsliv stärks 
ytterligare genom ett aktivt och levande samarbete kring utbildning, 
praktiktillfällen/VFU/Co-op, examensarbeten, forsknings- och utvecklingsprojekt med 
mera. 
 

 Studentkårens roll i arbetet för en attraktiv studentstad innebär samverkan med 
kommun och högskola inom ett flertal olika områden. Även samverkan med 
näringslivet är en självklarhet för att skapa broar för studenterna ut i arbetslivet.  För 
att få ett levande centrum är det viktigt att studentkåren samverkar med handlarna 
och centrumföreningen. Studenterna är en stor kundgrupp för handlare, restauranger 
och andra näringsidkare. Studentkåren arbetar aktivt för att underlätta studenters 
ekonomiska situation exempelvis genom att avtala om studentrabatter.  
 

 Trollhätteborna är mycket stolta över högskolan och dess studenter. Staden, 
näringslivet, studentkåren och högskolan verkar för gemensamma aktiviteter i 
centrum och på campus som välkomnar och integrerar studenterna och 
Trollhätteborna. Högskolans campus är en öppen mötesplats för alla. 

 

Tidplan/årsplan 

 

 Januari - Mars: Lägesrapportering/planering/beslut angående aktiviteter utifrån 
styrgruppens fokusområden. Antagande handlingsplan för styrgrupp och 
utförargrupp. 
 

 Mars-december: Lägesrapportering/planering/beslut angående aktiviteter utifrån 
styrgruppens fokusområden/handlingsplan. Rapportering handlingsplan. 
 

 December: Avstämning/redovisning handlingsplan. Uppföljning styrgruppens arbete. 
Översyn fokusområden. 
  

 


