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H

oppas att sommaren har varit till belåtenhet. På
måndag ses vi och inför mötet kommer här information om något av det som har hänt och
händer på högskolan.
Den tredje september hälsade jag drygt 2 100 programstudenter välkomna till Borås och till Högskolan i Borås.
Några dagar före det hälsades de internationella studenterna välkomna. Högskolor och universitet är utbildning och
studenter, och det är inspirerande när våra lokaler och vårt
campus fylls av entusiastiska studenter och aktiviteter av
skilda slag. Introduktionsveckorna har fungerat väl och vår
studentkår har gjort ett mycket gott arbete. Mängder av
trevliga aktiviteter har genomförts och de nya studenterna
har introducerats på ett hjärtligt och välkomnande sätt.
I skrivande stund inväntar vi att budgetpropositionen för
2013 läggs till riksdagen. En del satsningar är redan kända
genom att regeringen presenterat dem i pressmeddelanden
och debattartiklar. Jag har också varit på Rosenbad och
tillsammans med övriga rektorer fått information direkt
från utbildningsministern. Vi vet att vi tilldelas 50 nya
platser till sjuksköterskeutbildningen som vi förväntas
finansiera själva genom intern omfördelning. Det sker en
satsning på högskoleingenjörer och här räknar vi med att
få några nya platser med vilka det följer nya pengar. Regeringen satsar också 300 miljoner kronor på tillfälliga
platser med motiveringen att lågkonjunkturen biter sig fast
med hög ungdomsarbetslöshet som konsekvens. Till
forskning tillförs fyra miljarder när satsningen är fullt
utbyggd 2016. Delar av satsningen är tilltalande ur vårt
lärosätes perspektiv med särskilda medel till bland annat
hållbar samhällsbyggnad. Vi vet också att konstnärlig
forskning kommer att prioriteras i forskningspropositionen, men inte hur.
Vi har under den senaste veckan publicerat tre debattartiklar med anledning av forskningspropositionen med olika
budskap till regeringen och riksdagen. En där vi argumenterar för resurser till de lärosäten vars miljöledningssystem
är certifierade. Dessa lärosäten bör premieras och ges
möjligheter att utveckla forskningsprogram kring hållbar
utveckling. En debattartikel argumenterar för mer pengar
till forskning om offentlig sektor, och då särskilt forskning
om kommuner och landsting och den svårbemästrade situation som sektorn står inför om kvaliteten på verksamheten

ska kunna vidmakthållas. Den tredje artikeln handlar om
konstnärlig forskning och vill uppmärksamma regering
och riksdag på att mycket väl fungerande konstnärliga
forskningsmiljöer finns etablerade utanför Stockholm och
att dessa miljöer måste förses med ökade resurser i första
hand. Först därefter bör frågan om medel till konstnärlig
forskning till högskolor i Stockholm som saknar examensrättigheter på forskarnivå behandlas.
I enlighet med det uppdrag jag fick av styrelsen vid mötet
den 14 juni har arbetet fortsatt med att utröna förutsättningarna för högskolan att bli ett universitet. Frågan är ett
särskilt ärende på styrelsemötet, och utvecklingen och den
rådande situationen kommer att beskrivas ingående. Jag
vill i detta brev bara framföra att vi i enlighet med styrelsens uppdrag har tagit ett antal kontakter med företrädare
för flera lärosäten. Vi har även fört samtal med företrädare
för Västra Götalandsregionen, som har visat stort engagemang i frågan om hur vi stärker lärosätesstrukturen i Västsverige.
Vi har brustit i att hålla rimliga rättningstider på en examination och i våras anmälde våra studenter högskolan till
Högskoleverket, som nu riktar kritik till högskolan. Det
inträffade är oacceptabelt och vi ska nu se till att det inte
upprepas. Den berörda institutionen har vidtagit åtgärder
och prefekter, studierektorer och medarbetare har på olika
sätt informerats om det inträffade och uppmanats att tillse
att vi i fortsättningen håller utlovade rättningstider.
I våras blev högskolans miljöledningssystem certifierat.
Det innebär inte att vi är i mål utan nu handlar det om
förankring, att bli mer miljömedvetna i handling och vidga
perspektivet till att mer tydligt innefatta sociala och ekonomiska aspekter. I syfte att belysa samspelet mellan olika
aspekter av hållbarhet och peka på de dilemman och målkonflikter som finns genomförs under hösten en seminarieserie under benämningen "För och emot". Det första
seminariet behandlade frågan om det finns något som kan
benämnas hållbart bilåkande. Seminariet blev en intressant
debatt om biogas, etanol, infrastruktur för drivmedelsanläggningar, livsmedelpriser och produktion av majs och
soja. Seminariet blev som tänkt en belysning av att hållbar
utveckling är ett komplext fenomen. Vi fortsätter nu med
ytterligare tre seminarier under hösten.

I slutet av augusti genomfördes ett informationsmöte riktat
till politiker i riksdag, region och kommuner i Södra Älvsborg. Vi beskrev bakgrund till diskussioner om samverkan
och samgåenden, hur den pågående processen drivs och
våra argument för universitetsambitionerna. Vi fick många
bra frågor och synpunkter, och samtidigt god uppbackning
för vår inriktning och offensiva ansats.
Några veckor senare var det dags för en presentation av
Centrum för välfärdsstudier (CVS) för ledande politiker
och tjänstemän i Boråsregionen. Syftet med CVS är att
bedriva forskning och utveckling rörande välfärdssamhällets stora utmaningar, det vill säga att klara att anskaffa
tillräckligt med resurser för att genomföra en verksamhet
av hög kvalitet under villkoret med kraftigt ökad efterfrågan och ökade krav och behov. Detta förutsätter metoder
för kontinuerlig verksamhetsutveckling och val och implementering av organisations- och styrmodeller som befrämjar demokrati och effektivitet.
Förra veckan genomfördes Kretsloppsveckan i Borås med
aktiviteter med fokus på hållbar utveckling under hela
veckan. Högskolan deltog på flera sätt. För egen del hade
jag förmånen att vara moderator på ett frukostseminarium
kring energieffektivisering av byggnader. I lördags var det
dags för Kretsloppet, ett motionslopp med start och mål i
centrala Borås. 150 medarbetare från högskolan deltog och
sprang fem eller tio kilometer. Kretsloppet har utvecklats
till en mycket viktig friskvårdsaktivitet och social aktivitet.
Många timmars träning föregår loppet och mycket snack
där en del framhåller sin goda form medan andra systematiskt sänker förväntningarna och pekar på för lite träning
inför loppet. Allt i akt och mening att skapa förvirring och
vinna egen fördel. Det är så det ska vara. En trevlig fest
avslutade dagen.
Till sist vill jag nämna att Gunnar Ivarson, ledamot i Institutionen Ingenjörshögskolans styrelse och välkänd byggmästare i landet har bildat en stiftelse med ändamålet att
stärka utbildning och forskning vid Högskolan i Borås
inom området hållbart samhällsbyggande. Nästa steg är nu
att bestämma anställningsprofilen för en ny professur och
starta rekryteringsarbetet.
Vänliga hälsningar

Björn Brorström
Rektor

