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äsåret 2010/2011 avslutades med positiva besked rörande
examensrättigheter inom lärarutbildningen. Våra examensrättigheter tillsammans med mycket goda omdömen från
tidigare studenter i en nyligen genomförd nationell utvärdering
ger oss en mycket stark position kring kommande fördelning
av utbildningsuppdrag. En viss expansion av vår verksamhet
inom lärarutbildningsområdet blir effekten av de förändrade
förutsättningarna för många lärosäten. Däremot fick vi negativa
besked vad gäller tillstånd att utfärda examen på forskarnivå
inom områdena Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet respektive Integrerad vårdutveckling. De negativa
beskeden var naturligtvis oväntade. Bedömargrupperna ansåg
i båda fallen att beskrivningarna av områdena inte var tillräckligt tydliga och att den kapacitet vi har för att bedriva egen
forskarutbildning med eget tillstånd inte var tillräcklig. Vi är
av annan uppfattning, men det är oviktigt i sammanhanget.
Vi har analyserat utlåtandena, jämfört med andra och försökt
lära och förstå. Slutsatsen är att vi måste noga tänka igenom
hur de båda områdena ska profileras, benämnas och beskrivas.
Vi måste också genomföra strategiska förstärkningar så att vi
med marginal kommer över ribban. På vilken nivå den ligger är
emellertid något oklart. Vi kommer att ansöka om rättigheter
inom områdena tidigast 2012. Under tiden ska vi försöka förstå
vilka krav som gäller. Jag gläds med de som nu fick rättigheter,
men oklarheten om vad som krävs har dessvärre ökat.
Handel och IT
Under våren och sommaren har vi arbetat vidare med ansökan
inom området Handel och IT. Därigenom har strategin att
profilera verksamheten inom sju områden och utarbeta ansökningar om examensrättigheter fullföljts. Avslagen i juni ger oss
anledning att fundera över hur vi går vidare för att få tillstånd
inom samtliga sju områden.
Nya studenter på plats
Vi har nu välkomnat våra nya studenter. Totalt sett är det över
2000 studenter som påbörjat programstudier vid Högskolan
i Borås och nästan samtliga utbildningsprogram är välfyllda,
vilket är ett bevis på den kvalitet och det goda rykte våra
utbildningar har. Antalet internationella studenter har minskat
jämfört med tidigare år och förklaringen är nästan uteslutande
studieavgiftsreformen. Antalet icke europeiska studenter som

nu ska betala studieavgift har minskat med 90 procent. Minskningen av antalet studenter utanför EES-området är förväntad,
men ändå dramatisk. Vi har räknat med förändringen och
ekonomiskt är vi förbereda på intäktsbortfallet. Problemet för
oss är att vi kan komma att ha svårt att fylla vissa program på
avancerad nivå och därigenom försämras möjligheterna att
genomföra utbildningarna och upprätthålla kvaliteten. En annan konsekvens är att rekryteringsunderlaget till vår forskarutbildning i Resursåtervinning försvagas som följd av reformen.
Kungaparet på besök
Vi har också välkomnat kungaparet till Högskolan i Borås.
Kungaparets besök i Borås den 1 september inleddes med en
presentation av forsknings- och utvecklingsprogrammet Waste
Recovery vars syfte är att, baserat på den forskningsinriktning
som präglar högskolans forskningsområde Resursåtervinning,
utveckla, sprida och genomföra modeller och metoder för effektivare hantering av avfall. Det mest tydliga och framstående
exemplet är den biogasanläggning som nu är i drift i Slemanprovinsen i Indonesien och som tar hand om fyra ton fruktavfall
per dag. Kungabesöket innebar stor uppmärksamhet för forskningen och det fruktbara samarbetet mellan Borås stad, Borås
Energi och Miljö, SP och högskolan. Att få kunskap om Waste
Recovery och hur vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling var anledningen till besöket, men fler saker genomfördes
också, bland annat en uppskattad skulputurvandring under
ledning av Hasse Persson.
Ny version av Mål och Strategier
En omarbetad version av dokumentet "Mål och strategier för
Högskolan i Borås" föreläggs nu styrelsen. Denna utgör utgångspunkt för högskolans verksamhetsplan och därefter institutioners och enheters verksamhetsplaner. Nästa strategiska dokument
är högskolans underlag till den kommande forsknings- och
innovationspropositionen. Två saker är viktiga för oss, dels att
svara upp emot regeringens och departementets förväntningar
om ett utökat samarbete lärosäten emellan för att åstadkomma
starka forskningsmiljöer, dels att argumentera för att forskningsfinansiärer måste våga satsa på de som har goda idéer och
istället för att, vilket dessvärre är vanligt förekommande, satsa på
de som har flest professorer. Vårt budskap är således att tilldela
nydanande och kreativa miljöer resurser och ge dessa/oss i

uppdrag att finna samarbetspartners som besitter en djuplodande ämnes- och spetskompetens. Den forskningsberedning som tillsats för att bistå regeringen och departementet
saknar representation från högskolor och forskningsmiljöer med
samma typ av inriktning som vi, vilket gör det än mer angeläget
att vi är aktiva och framför våra åsikter och argumenterar för vår
sak. Ett underlag för en strategisk diskussion kommer föreläggas
styrelsen i oktober.
Ny ledningsorganisation
Den nya ledningsorganisationen är nu i det närmaste på plats.
Syftet med den nya organisationen som beskrivs ingående i det
senaste Veckobladet är att skapa en tydlighet i hur högskolans
leds, förstärka helhetsperspektivet och skapa en ordning som
innebär ett mycket brett beslutsunderlag för rektor och styrelse.
I den organisatoriska förändringen innefattas också inrättandet
av Rektors stab som kommer att bistå Rektor med kvalificerade
beslutsunderlag i särskilda frågor och HB-innovation vars syfte
är att verka för nyttiggörande av forskning i en bred bemärkelse.
I sammanhanget kan nämnas att rekrytering av prefekt till Institutionen Handels- och IT-högskolan pågår och ett hörande med
en kandidat kommer att genomföras inom kort. Ett hörande
planeras med prefekten på Institutionen Textilhögskolan inför
förordnande för den andra treårsperioden.
Kommunbesök i höst
Under augusti och september genomförs en rundresa i kommunerna i regionen i syfte att presentera verksamheten och
stärka våra nätverk. Kommunerna presenterar sin verksamhet
och vi behandlar tre frågor. Dessa är vår profilering och innebörden av att vi fått tillstånd att utförda examina på forskarnivå, den nya lärarutbildningen samt utvecklingen inom
projektet Simonsland. Mottagandet har varit mycket gott och
intresset för vår verksamhet och för samarbete överträffat alla
mina förväntningar. Det är viktigt att det inte stannar vid ett
antal besök utan att något händer därefter. Vi kommer att bjuda
in samtliga kommuner för att redovisa ett antal mer konkreta
förslag till samarbete. Vi vidgar då också kretsen och högskolans
ledningsgrupp ska vara med i sin helhet. Vi har också genomfört
ett seminarium på Södra Älvsborgs sjukhus och presenterat vår
forskning med fokus på vårdvetenskap. Även här gäller att dra
slutsatser från seminariet och lägga konkreta förslag till hur vårt
samarbete ska utvecklas.

Många deltagare från högskolan i Kretsloppet
Kretsloppsveckan har genomförts i Borås och avslutades i lördags med ett stadslopp under benämningen Kretsloppet. Omkring 120 medarbetare vid högskolan deltog och tävlade med
andra men kanske framförallt med varandra. Det är mycket
snack inför och minst lika mycket efter. Högskolan medverkade
under veckan också på olika aktiviteter och bidrog därmed till
att frågan om hur en hållbar samhällsutveckling kan befrämjas
uppmärksammades.
Höjt takbelopp i budgetproposition
Budgetpropositionen överlämnades den 20 september. För
högskolans del är innebörden att vi erhåller ett höjt takbelopp
och förväntas öka antalet platser inom lärarutbildningen. Det
är naturligtvis mycket positivt och helt i enlighet med vår egna
begäran i budgetunderlaget till regeringen. En rad lärosäten
tappar platser och denna försvagning i kombination med den
omständigheten att studentunderlaget nu vänder ned gör att
situationen är besvärande för drygt en handfull lärosäten.
Frågan om långtgående samverkan, sammanslagningar och avveckling av verksamheter har därför tagit ny fart. Några beslut
om samgående kommer inte att fattas av regeringen, däremot
ombads vi att noga tänka igenom vilka förutsättningar vi har till
att samverka.
Med vänliga hälsningar
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