
 
 
Societal Impact Hub West vid Högskolan Väst - rapport nr 3 från utredningen 
 
Hej, 
Här kommer återigen en kort rapport från utredningen om möjlig etablering av en Societal Impact 
Hub vid Högskolan Väst: 

Vårt analys- och utredningsarbete fortlöper, med kontakter, research och möten med olika 
konstellationer internt och externt. Mycket fokus ligger fortfarande på research nationellt och 
internationellt, benchmark för närmare studier av andra goda exempel samt fördjupat arbete med 
rapportstruktur och text. 
 
Möte med RUN-presidiet 
Vi har haft ett möte med presidiet för Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (RUN), 
ordföranden Kristina Jonäng (C), 1 vice ordförande Helena Holmberg (L) och 2 vice ordförande Bijan 
Zainali (S). Deltog gjorde även regionutvecklingsdirektören Helena L Nilsson samt Anders Carlberg 
som är chef för forskning, utveckling och utbildning. Mötet gav värdefull input och man pekade bland 
annat på att en Societal Impact Hub på ett strukturerat sätt kan bidra till att föra studenter närmare 
verkliga samhällsutmaningar. Man lyfter att en sådan hub kan förstärka Högskolan Västs viktiga 
arbete med samverkan och arbetsintegrerat lärande, men betonar också vikten av att följa upp 
impact samt ta del av andra inspirerande exempel på innovations- och hållbarhetsarbete i regionen. 
Vid formering av en kommande referensgrupp kring utredningen och kommande uppbyggnad av en 
Societal Impact Hub önskar RUN representation i den. 
 
Andra möten och besök 
Innan jul kommer vi även att ha ett första möte med ledningen för NU-sjukvården som visar aktivt 
intresse för utredningen och hur man kan knyta an. NU-sjukvården är en av Högskolan Västs nyligen 
utsedda strategiska partners. 
 
I närtid kommer vi också att träffa ledningen för Kunskapsförbundet Väst, ännu en av Högskolan 
Västs sex strategiska partners som visar aktivt intresse för utredningen om Societal Impact Hub West. 
 
Möte med politiska ledningen i Trollhättans stad står på agendan, tidpunkt för detta ännu ej satt. 
 

https://www.nusjukvarden.se/
https://kunskapsforbundet.se/


Den 18 januari besöker vi tillsammans med rektor Martin Hellström Openlab Stockholm, vars 
verksamhet breddats och utvecklats mycket på senare år. Det blir spännande! 
 
Internt 
Internt har vi återkommande avstämningar med Rektors planeringsgrupp (REP). Inom kort formeras 
troligen en arbetsgrupp för ”samverkansmiljöer” inom ramen för det omfattande 
Campusutvecklingsprojektet. Där kan de olika möjliga scenarierna för vår kommande Societal Impact 
Hub West vägas in. 
 
Planen kvarstår att formera en referensgrupp efter årsskiftet med representation från involverade 
parter internt och externt. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller input du vill förmedla! 
Nästa rapport kommer under januari 2022. 

Vänliga hälsningar 

Lena Lindhé & Andreas Sülau 

https://openlabsthlm.se/
https://www.hv.se/personal/lena-lindhe/
https://www.hv.se/personal/andreas-albertsson-sulau/

