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Protokoll  
Styrgruppen – Trollhättan som en attraktiv studentstad 
 

Tid:  12 februari 2015 

Plats:  Stadshuset, Hanssonrummet. 

Närvarande: Paul Åkerlund, Monica Hansson, Annika 

Wennerblom, Peter Asp, Trollhättans Stad, Lena Lindhé, 

Högskolan Väst. Helena Kortered, Vattenfall, Eva Tjerneld, Eidar, 

Martin Högberg, Studentkåren, Kerstin Blomgren, NU-

sjukvården. 

1) Val av justeringsman 

 

Helena Kortered, Vattenfall, utsågs att justera protokollet. 

 

2) Lägesrapporter 

 

Högskolan Väst: Lena Lindhé konstaterade att oklarheten gällande Högskolans platser 

kvarstår. Detta då budgeten från regeringen eventuellt kommer att justeras. Håller för tillfället 

på att diskutera med politiker samt föra fram argument för att öka antalet platser på 

Högskolan Väst. Kommer att ta ett större grepp kring demokratifrågor. Finns medel avsatt till 

att sätta luppen på detta, både internt och externt.  

 

Eidar: Eva Tjerneld fastslog att trycket på lägenheter är stort, inte enbart från studenter utan 

från alla grupper. Eidar står också inför renoveringar som kräver ersättningsboenden. Just nu 

diskuteras modulboenden, vilket är ett relativt snabbt sätt att lösa delar av bostadsbristen. 

Ambitionen är att ha ett område med boende klart före årsskiftet. 

 

Trollhättans Stad: Paul Åkerlund berättade att det stora MRP-arbetet (Mål- och resursplan 

för Trollhättans Stad) har inletts för 2016-2019. Viktigt avstamp för kommande arbete. När 

det gäller bostäder är läget ansträngt, men det händer trots allt en hel del. Byggnation är 

mycket nära förestående i kvartett Skördetröskan, kvarteret Mars, kvarteret Zebran, 50-talet 

lägenheter på Gullön, etapp 4 på Hälltorp och villor på Liljedal. 

Lärketorpet dock ett stort bakslag. Tvingas lägga hela området på is eftersom 

uppgraderingen av flygplatsen gör att tillstånd att bygga i området inte kommer att fås på 

grund av inflygning, säkerhet och buller.  



 

Signatur:  2 

 

Bokslutet gav ett positivt resultat, beräknade underskott med 50 miljoner kronor men landade 

på 0,4 miljoner kronor överskott.  

Omställningskontoret + drivs vidare om än i mindre omfattning. Fortsätter med 

etableringsservice och Position Väst, samt finansieringsrådgivning och ägarskifte Micro. Sker 

i samverkan med 18 kommuner.  

Från 1 januari nytt utskott i Trollhättans Stad, socialt hållbarhetsutskott. Ytterligare markering 

av vikten av dessa frågor i samhällsplaneringen.  

Tyvärr fick Trollhättan inte Filmarbetarutbildningen, endast en utbildning kom till Trollhättan 

av 7-8 ansökningar. Kändes inte bra, viktig utbildning för Trollhättan ur ett framtidsperspektiv. 

Hoppas detta är en parentes och att vi får tillbaka utbildningen senare.  

Studentkåren: Martin Högberg berättade att det är mycket jobb med arbetsmarknadsdagen 

In West, 5 mars. Dagen är fullbokad, både program och utställande företag. Andra 

näringslivsaspekter är att man försöker hitta traineeplatser och deltidsjobb för studenter. 

Detta för att få studenterna att stanna i Trollhättan. Kåren kommer också att sitta med i grupp 

som jobbar med utveckling av centrum i Trollhättan. Man jobbar dessutom specifikt med 

hälsofrågor.  

Antalet externa bokningar för kårens lokaler ökar, vilket är roligt. Bland annat Trollhättan 

Energi.  

NU-sjukvården: Kerstin Blomgren meddelade att bristen på sjuksköterskor är fortsatt stor. 

35 nya sköterskor är dock anställda från utbildning i samverkan med Högskolan Väst. Har 

dessutom fått pengar till 20 platser för specialistutbildningar. 

Regionen kommer påbörja diskussioner med Migrationsverket för att se om man kan 

underlätta för personer att få snabbare väg till legitimationer inom sjukvården.  

Vattenfall: Helena Kortered berättade att årets resultat visade underskott på 8 miljarder 

kronor. Tufft i branschen med svag efterfrågan och överutbud på produktion. Stora 

omställningar med effektiviseringsprogram på företaget. Ny koncernledning från 1 april, 

innebär troligen nya omorganisationer. Är 400 medarbetare i Trollhättan och troligen väntas 

ingen större förändring i Trollhättan inom den närmsta tiden.  
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3) SFS fullmäktige - lägesrapport 

Martin Högberg berättade att planeringen går bra. Campusområdet ska utnyttjas i hög grad 

gällande själva fullmäktige. Projektledaren Malin Alfredsson har tillsatt en projektgrupp som 

jobbar med frågorna. Gällande boende är Swania rekommenderade hotellet. 

Gratisalternativet är en sovsal i Campus.  

Det kommer troligen att bli en ”tjuvstart” redan på torsdagen med någon form av politisk 

debatt - inte klart vad det blir ännu. Fredagen blir det invigningsmiddag på Swania, banketten 

på lördagen blir på Folkets Hus.  

De bitar som Kåren ansvarar för är under kontroll. Även ekonomiskt ser bra ut. Totalt väntas 

omkring 350 gäster till Trollhättan. 

4) Enkätundersökning/attityd 

Peter Asp redogjorde för attitydundersökningen genomfördes på Högskolan i december. 

Undersökningen handlade om både Högskolan Väst och Trollhättan som ort. 20 frågor 

besvarades av sammanlagt 665 studenter under december 2014.  

Sammanfattningsvis har studenterna en bra och positiv bild av Trollhättan och Högskolan 

Väst. Hela undersökningen finns hos Trollhättans Stad. 

5) Högskolan Väst 25 år 

Lena Lindhé berättade att man på något sätt vill uppmärksamma att Högskolan Väst i år 

funnits i 25 år. Kommer att firas nästa läsår. Anknyter olika evenemang till jubileumet. 

Eventuellt uppgradera Välkomstfesten, samt också arrangera ett Öppet Hus på Högskolan, 

troligen lördag 5 september. Dessutom jubileumskalas 23 oktober. 

6) Bostadsgaranti 2016 

Eva Tjerneld på Eidar konstaterade att uthyrningssituationen är ansträngd och att vi måste 

sätta oss ner tillsammans för att möta en ökad efterfrågan. Föreslog att grupp utses för att 

spåna kring alternativa lösningar. Eidar ska bygga nya bostäder på sikt, hinner inte bli klara 

till hösten.  

Paul Åkerlund konstaterade att absoluta ambitionen är att garantin ska förnyas. Men att det 

är bra om en grupp startar diskussioner kring kreativa lösningar. Eidar tar ansvar för att bilda 

grupp med representanter från Eidar, Högskolan Väst, Studentkåren och Trollhättans Stad. 
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7) Övriga frågor 

 Handlingsplan 2015: Diskuterades förra mötet och fastställdes nu med några mindre 

justeringar. Handlingsplanen bifogas detta protokollet. 

 Filmvisning: För att locka studenter till centrum finns förslag att arrangera 

galapremiär/förhandsvisning exklusivt för studenter. Styrgruppen tyckte detta var en 

bra idé, förutsatt att det är lösbart med Film i Väst. Frågan skickas tillbaka till 

näringslivschef Dick Eriksson. 

 Studieresa Jönköping: Beslutades att den ska genomföras 2 juni. Lena Lindhe och 

Peter Asp ordnar resa och program.  

8) Kommande möten 

Bestämdes till: 

 2 juni (i samband med studieresan till Jönköping)  

 9 september klockan 16.00.  

 2 december klockan 16.00 

 

 

Vid protokollet 

 

Peter Asp 

Trollhättans Stad 

 

Justeras 

 

Paul Åkerlund    Helena Kortered 

Trollhättans Stad    Vattenfall 


