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Styrgrupp studentstad 
 

Tid: 2015-06-02 
 
Plats: Högskolan Jönköping 
 
Närvarande: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Annika Wennerblom, Peter Asp, 
Trollhättans Stad, Per Wennberg, Urban Blom, Madeleine Rehndell, Eidar, Helena 
Kortered, Vattenfall, Kerstin Blomgren, NU-sjukvården, Martin Högberg, Student-
kåren, Kerstin Norén, Lena Lindhé, Högskolan Väst, Elin Krusell-Sandh,  
Innovatum. 
 
Mötet hölls i anslutning till studieresan i Jönköping. En studieresa där vi utbytte 
erfarenheter och skaffade inspiration. 
Med anledning av att merparten av tiden ägnades till studiebesöket så blir det ing-
et formellt protokoll denna gången. Däremot noteringar. 
 

1) Summering och utvärdering av SFS Fullmäktige 
 
Martin Högberg inledde med att tacka projektledaren Malin Alfredsson för sitt arbe-
te och konstaterade att rapport är skriven, men ej helt fullständig ännu. Över lag 
gick det helt enkelt ”skitbra”, som Martin uttryckte det. Väldigt bra funktionalitet och 
gott samarbete med Högskolan Väst och Trollhättans Stad. 
 
I relation till exempelvis Norrköping (där SFS Fum arrangerades förra året) så fick 
Trollhättan mycket bra betyg vid utvärderingen. Deltagarna var mycket nöjda med 
arrangemang och logistik. Det enda som fick lite sämre betyg var banketten på 
Folkets Hus. 
 
Stor fördel att allt låg nära, detta uppskattades av deltagarna. Värdefullt med 
kvällsaktiviteter som arrangerades. Likaså bra betyg för debatten på torsdagen. 
Vattenpåsläppet i fallen uppskattades också. 
 
Gällande budget så är totala utfallet inte helt klart. Däremot pekar det mesta på att 
utfallet blir bättre än budgeterat. Troligt är att garanterna Trollhättans Stad och 
Högskolan Väst slipper att ersätta hela summan på 300 000 kronor som man ga-
ranterat. Det mesta pekar på att utfallet landar på 200 000 kronor. 
 

2) Reflektioner studiebesöket Jönköping/hur går vi vidare 
 
Jönköping har en stark studentkår tack vare kårobligatoriet, även Högskolan i sig 
har muskler. Dock håller Trollhättan hög klass i jämförelse, inte minst när det gäll-
er sammansättningen och engagemanget i Styrgruppen. Den breda representatio-
nen från näringslivet saknades i viss mån i Jönköping, samma sak med det stora 
engagemanget från kommunen. Här är Trollhättan jämförelsevis starkt. 



 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
Gärdhemsvägen 9  461 83 Trollhättan  Telefon: 0520-49 50 00  Fax 0520- 49 70 15  

trollhattans.stad@trollhattan.se  www.trollhattan.se  Postgiro 323 43-6   Bankgiro 992-2352 

 

 Kåren i Jönköping har flera positiva arrangemang. Exempelvis ”Studenter-
nas dag” i samverkan med City. Inslussningsfestival med 2 000 – 3 000 
studenter, uppträden och försäljning/fest. Anhörigdag och fadderverksam-
het/familjer för internationella studenter är andra goda exempel. 

 

 På det lokala planet i Trollhättan så efterlyste Studentkåren Dialog med 
Västtrafik gällande rabatter för studenter som pendlar. Dessutom tätare av-
gångar efter klockan 18.00 önskvärt.  Trollhättans Stad initierar en dialog 
med Skövde och Borås gällande dessa frågor. Annika Wennerblom kollar 
av med sina chefskollegor i de två kommunerna, medan Paul Åkerlund och 
Monica Hanson kollar med sina kollegor. 

 

 När det gäller målbild för framtiden så kan det vara läge att hitta något nytt 
att blicka fram emot. Varför inte leta efter en europeisk utmärkelse som 
man kan sträva efter? 

 

 Också titta närmare på Jönköpings goda exempel med kulturaktivitet i sam-
band med lunch. Typ uppträde eller annan aktivitet, kanske på biblioteket? 
Högskolan Väst och Studentkåren tittar närmare på detta. 
 
 

3) Ny ordförande Studentkåren 
 
Måns Stenberg, 25 år från Dalarna, ny ordförande och Marie Strömvall, 45 år från 
Sjuntorp, ny vice ordförande i kåren. Martin Högberg tackade för sig och konstate-
rade att det varit en mycket rolig och givande period samt också bra samarbete.  
 

Noterat av Peter Asp 
 
 


