
 

 
 

            I överenskommelse mellan:  

 

 

 
Bostadsgaranti 

 
 
Berättigade till garantin: 
Alla studenter utan bostad, oavsett familjesituation inom förmedlingsområdet med studietakt på minst 
15 hp/termin vid Högskolan Väst, förutsatt att studenten själv sökt bostad aktivt på hela 
bostadsmarknaden inom förmedlingsområdet. 
 
Omfattar: 
Ett förstahandskontrakt gällande hela studieperioden i någon av boendeformerna; korridorsrum, 
boende i privatbostad, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt (dubblett eller tripplett). 
Förmedlingsområdet för den erbjudna bostaden innefattar ett läge inom 30 minuters avstånd från 
Högskolan Väst med bra kollektiva trafikförbindelser. Bra kollektiva förbindelser avser förbindelser 
minimum en gång per timme. 
 
Ansökan: 
Studenten kan vid erhållande av antagningsbesked söka för denne lämplig bostad. 
 
Tillträdet: 
Tillträde till bostaden sker senast 30 dagar från det att anmälan om bostad har registrerats och 
uppvisande av registreringsintyg har skett. I samband med terminsstart gäller senast 30 dagar efter 
terminsstart. Det finns ingen första eller sista anmälningstid. 
Tackar du som student nej till ett erbjudande om bostad omfattas du inte längre av garantin, såvida du 
inte pga. ändrad livssituation avstått från din studieplats i samband med detta. 
 
Ansvar och verkställande: 
Trollhättans Stad är ansvarig för garantin, genom kommunstyrelsens ordförande. 
Verkställande av garantin är det kommunala bostadsbolaget AB Eidar i Trollhättans Bostadsbolags 
verkställande direktör. Kvalitetssäkrande organ av garantin och bostäder är Studentkåren vid 
Högskolan Väst, av/på uppdrag av, ordförande i kårstyrelsen. 
 
Utvärdering och giltighet: 
Denna överenskommelse är giltig till och med 2016-06-01. 
Utvärderingsdiskussion, angående uppfyllandet av garantin och samarbetet, sker mellan parterna 
senast i samband med giltighetstidens utgång. 
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            I överenskommelse mellan:  

 

 

 
Bilaga bostadsgaranti, plan för kompensation 

 
 
Vid brist på bostäder 
 
Bostadsgarantins primära syfte är att försäkra studenter och blivande studenter om att 
boendesituationen inte kommer vara ett hinder för studier vid Högskolan Väst. Därför samarbetar de 
undertecknande parterna för att en eventuell brist skulle påverka studenterna i en så liten utsträckning 
som möjligt. 
 
 
Stöd för bostadslösa studenter som inkluderas av garantin 
 

 Tillfälligt boende för bostadslösa studenter är den primära lösningen på en eventuell brist av 
bostad.  
 

 Stöd till pendlarkort, 1000 kr per student tills bostadssituationen är löst eller som högst 3000 kr 
under en termin, mot uppvisande av kvitto. Stöd till pendlarkort kan endast nyttjas av 
studenter som inkluderas av garantin och som inte har mottagit stöd till boende. Godkännande 
om stöd till pendlarkort krävs, vilket endast kan ges av det kommunala bostadsbolaget Eidar. 

 
 Stöd till boende utbetalas till studenten motsvarande högst 3000 kr om studenten själv löser 

sitt boende under en månad, gäller mot uppvisande av kvitto. Stöd till boende kan endast 
nyttjas av studenter som inkluderas av garantin och som inte har mottagit stöd till pendlarkort. 
Godkännande om stöd till boende krävs, vilket endast kan ges av det kommunala 
bostadsbolaget Eidar. 
 

 
Finansiering och genomförande  
 
De undertecknande parterna av avtalet skall med gemensamma ansträngningar administrera och 
koordinera stödet till bostadslösa studenter som täcks av garantin. Allt finansiellt stöd betalas av 
Trollhättans Stad. 
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