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Protokoll  
Styrgruppen – Trollhättan som en attraktiv studentstad 
 

Tid:  26 augusti 2014 

Plats:  Stadshuset, Hanssonrummet. 

Närvarande: Paul Åkerlund, Annika Wennerblom, Peter Asp, 

Trollhättans Stad. Peter Zienau, Innovatum, Kerstin Norén, Lena 

Lindhé, Högskolan Väst. Katarina Prick, Vattenfall. Urban Blom, 

Per Wennberg, Eidar. Martin Högberg, Studentkåren, Kerstin 

Blomgren, NU-sjukvården.  

1) Val av justeringsman 

Peter Zienau valdes att justera protokollet, jämte mötesordföranden Paul Åkerlund. 

2) Lägesrapporter 

Högskolan Väst (Kerstin Norén och Lena Lindhé): 

 Antagningen klar och nytt läsår står för dörren. Antalet sökande fler än någonsin, men 

på grund av kommande besparingar blir antalet antagna något färre än tidigare. 

Tänker söka till KK-stiftelsen om att bli KK-miljö. Ett fåtal lärosäten är detta. De 

internationella studenterna kommer redan denna vecka. 180 stycken anmälda, fler än 

någonsin. Kina och Indien dominerar. 

Eidar (Urban Blom) 

 Uthyrningsavdelningen jobbar för högtryck. Studentbostäder uthyrda, bostadsgarantin 

kommer att lösas tack vare friställda lägenheter i samband med ombyggnad av 

bestånd på Karlstorp. Har ytterligare en reservresurs. 

 Fler studentlägenheter på gång i planeringen, men dröjer ett par år innan de är 

färdiga, troligast tidigast hösten 2016. Skulle det bli en ökning av antalet studenter 

2015 finns det farhågor kring bostadsgarantin. 

 Expansion på gång. Målsättning med minst 1000 nya hyresrätter innan 2030. Hållr nu 

på att inventera tänkbara projekt och ytor för bostäder.  

Trollhättans Stad (Paul Åkerlund, Annika Wennerblom) 

 Skanska dragit sig ur byggandet i kvarteret Mars. Det troliga är nu att kommunala 

Eidar tar över och genomför byggnationen. Kommunen för diskussioner med privata 

byggherrar om expansion. Det råder utan tvekan bostadsbrist i Trollhättan för 

närvarande. 
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 Mycket valaktiviteter för närvarande… Bostäder en viktig fråga där politiken jobbar 

hårt för att få till expansion. Ny etapp vid Hälltorps gård på gång, kvarteret Zebran vid 

Resecentrum också på gång enligt HSB.  

 Har varit en bra sommar, med lyckade evenemang i form av Fallens Dagar och 

Alliansloppet. Sätter Trollhättan på kartan.  

 Arbetslösheten 13,9 procent, ungdomar 26,5 procent. Går neråt men givetvis höga 

siffror…  

Innovatum (Peter Zienau) 

 Besöksfrekvensen på Innovatumområdet har i sommar varit bra. Många utländska 

besökare på bilmuseumet, även linbanan gått bra. Vad gäller verksamheten så löper 

det på. Håller på att anpassa verksamheten till de alternativ som kan uppstå efter 

extrastödet som varit i samband med Saabkonkursen.  

 Gällande området är uthyrningsgraden nästan 100 procent. Bra, men också mindre 

dynamiskt. Troligen sker nu en satsning med utbyggnad av området för att få in flera 

hyresgäster.  

Studentkåren (Martin Högberg) 

 Full förberedelse för terminsstarten. Punkt nedan. Jobbar också med SFS 

Fullmäktige, även det punkt nedan.   

NU-sjukvården (Kerstin Blomgren) 

 Anställde nästan 70 personer från Högskolan Väst över sommaren. Näl får ungefär 

100 000 fler besök över sommaren, varit ansträngt. Efter sommaren fattas det ett 70-

tal sjuksköterskor, risk att tvingas dra ner vårdplatser. Besvärligt över hela landet.  

 Erbjöd undersköterskor att utbilda sig till ambulanspersonal. Har jobbat i sommar och 

ska läsa ytterligare teori i höst. Har gått bra.  

 Nytt försök att få utbildning för läkarsekreterare till NU-sjukvården. 

Vattenfall 

 Lyckat kring Fallens Dagar, nöjda med arrangemanget. 

 Har fram till sommaren varit mycket negativ uppmärksamhet kring företaget, har 

lugnat sig. Väntar också på ny vd som tillträder inom kort.  

 Mycket åsknedslag och blixtar i sommar, vilket påverkat driften. Har varit mycket jobb 

med detta. Var även involverade i branden i Västmanland, var Vattenfalls nätområde. 
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 Katarina meddelade också att hon ska sluta på Vattenfall 12 september. Nytt jobb 

som vd på Falbygdens Energi. Helena Kortered kontaktperson tills vidare beslut är 

taget i Vattenfall.  

3) Årets studentstad 

Marknadsföring under sommaren i form av Rollups, beachflaggor, klistermärken och 

infartstavlor. Reklam kommer också upp på lyktstolpar i centrala Trollhättan under vecka 43-

46. Materialet framtaget och delas av Kåren, Högskolans rekrytering och Trollhättans Stad. 

Givetvis också marknadsföring på hemsidor och broschyrer/foldrar. 

Övriga parter informerades om möjligheten att låna marknadsföringsmaterial vid de tillfällen 

man marknadsför sig.  

4) Bostadsgarantin 

Se Eidar under punkten lägesrapporter. 

5) Inslussning/Kickoff 

 Martin Högberg berättade att Klara Persdotter är ansvarig för Kårens inslussning. 

Från 1 september och två veckor framåt varar perioden. Eftermiddagarna är 

späckade med aktiviteter, allt från bussresa till IKEA till fotbollsturneringar och 

traditionella fester. Nytt för i år Picknicfestival.  

 Högskolan har två välkomstdagar (1-2 september) där studenterna välkomnas till sina 

studier. Packade med praktisk information  

 Gällande Kickoffen så sker den i form av en konsert med Daniel Adams Ray, fredag 5 

september klockan 17.00. Inleds med kortare tal av Paul Åkerlund och Kerstin Norén. 

Efter konserten vidare festligheter. Denna ligger i schemat samt i Kårens inslussning. 

6) SFS fullmäktige 24-26 april 2015 

Martin Högberg informerade om ansökan och underlag i form av budget. Utkast av den 

ansökningstext som man arbetat fram. Ansökan ska vara inskickad senast i början av 

september. Utkastet till budget diskuterades, utgifter på 560 000 kronor som ska täckas av 

intäkter.  

GKN, Vattenfall, Eidar och Innovatum är med och är positiva till att vara med och stötta 

arrangemanget i form av sponsring. Summan som diskuterats ligger mellan 20 000 – 30 000 

per part. Trollhättans Stad och Högskolan Väst är villiga att bidra med merparten enligt 

budget.  

Budgetarbetet nu in i skarpare läge. Alla överens om att vi ska genomföra detta. Kåren 

fortsätter arbetet och ambitionen är att en fullständig ansökan inklusive budget ska vara klar 

till inledningen av september. 
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7) Övriga frågor/nästa möte 

Beslutades till onsdag 19 november klockan 16.00–18.00. Plats: Stadshuset. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Peter Asp 

Trollhättans Stad 

 

 

 

Justeras 

 

Paul Åkerlund    Peter Zienau 

Trollhättans Stad    Innovatum 


