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Åsiktsdokument
Bakgrund
De åsikter Studentkåren i Borås lägger fram i det här dokumentet vilar tungt på värdegrunden –
värderingar som Studentkåren i Borås gärna ser andra anamma, identifiera sig med och arbeta för.
Att ge trygghet, att vara inkluderande och att ge möjligheter är centrala delar för att bygga ett
långsiktigt och framgångsrikt arbete för Studentkåren i Borås. Vi är en studentkår som arbetar aktivt
för att varje student vid Högskolan i Borås skall få ut så mycket av sin studietid som möjligt. Vi är en
studentkår som tror på att varje enskild student kan påverka sin utbildning och göra skillnad. Vi är en
studentkår som tror på att våra engagerade studenter kommer skapa Sveriges bästa Högskola i
Sveriges bästa studentstad.
Syfte – varför behöver vi ett åsiktsdokument?
Studentkåren i Borås åsiktsdokument syftar till att vara ett verktyg för styrelsen när den fattar beslut
rörande verksamheten och svarar på remisser från andra instanser, i förhållandet till högskolan och
det omgivande samhället. Åsiktsdokumentet ska vara ett stöd för studentkårens representanter i
deras arbete i högskolans olika råd och organ, för att på så sätt kunna förmedla ett gemensamt
förhållningssätt. Det kan även fungera som information till presumtiva medlemmar, personal på
högskolan och samhällsaktörer i övrigt.
Åsiktsdokumentet är ett levande dokument och fastställs årligen av Studentkårens i Borås
fullmäktige.
Åsiktsdokumentet är riktlinjer för hur vi ska förhålla oss i olika frågor. De av våra representanter som
företräder studentkåren förväntas kombinera innehållet i detta dokument med sunt förnuft. Vid
osäkerhet kring tolkning av åsiktsdokument ska vederbörande kontakta studentkårens styrelse för
klargörande. De åsikter som är nedtecknade i åsiktsdokumentet är inte alla åsikter som studentkåren
har, men är de som valts att lyfta fram och som vi aktivt arbetar med under året. Ett dokument
innehållande alla åsikter en organisation har skulle vara näst intill oanvändbart och mycket
svåröverskådligt.
Disposition
Åsiktsdokumentet kommer utgå från fyra kapitel: Högskolan i Borås, Staden Borås, Västsverige och
Nationellt. Tanken med denna uppdelning är att tydliggöra de nivåer som studentkåren som förening
tycker till om. Under dessa kapitel finns underrubriker som grundar sig i studentkårens värdegrund:
inkluderande, möjlighet och trygghet.
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Hogskolan i Boras
Studentkåren i Borås har i sin nuvarande organisation funnits sedan 1986, detta efter ett önskemål
av lärosätet och kommunen. Innan dess levde varje sektion sitt egna liv och studentinflytandet vid
Högskolan i Borås var väldigt olika beroende på vilken institution studenten tillhörde. Samarbetet
mellan studentkåren och högskolan har efter 1986 bara blivit bättre och bättre, där det ses som ett
gemensamt intresse att utveckla en hög kvalitet på utbildningar och en trygg studiemiljö för
studenterna. Under de senare åren har högskolans ansvar kring de studiesociala frågorna blivit
tydligare och samarbetet kring dessa frågor har blivit mer strukturerat och delar av ansvaret har blivit
delegerat till studentkåren.
Studentkåren i Borås kommer alltid att ha åsikter kring utbildningsfrågor vid lärosätet oavsett om
föreningen fått status som studentkår vid Högskolan i Borås eller inte. Grunden för föreningen är
dess medlemmar och deras studiesituation kommer alltid vara en viktig del av studentkårens arbete.

Inkluderande
Högskolestudenter är en heterogen grupp med olika bakgrund, ekonomiska och personliga
förutsättningar och kultur. Alla studenter vid högskolan ske ges samma förutsättningar att klara av
sina studier. En del för att det ska vara möjligt är att alla salar i vilka undervisning sker måste vara
anpassade och utrustade efter den typ av undervisning som förekommer.
Studentkåren i Borås anser
Att all information riktad till studenter ska finnas lättillgänglig på såväl engelska som svenska.
Att högskolan ska erbjuda studenter förutsättningar för att klara deras utbildning oberoende av
bakgrund.
Att samtliga undervisningslokaler ska vara säkra, ändamålsenliga och modernt utrustade.
Att högskolan ska garantera jämlik behandling av alla studenter.

Möjlighet
Studenter vid Högskolan i Borås ska ges en god grund såväl under tiden de studerar vid lärosätet som
inför framtiden. Under introduktionen knyts kontakter studenter emellan och utbildningarna bör ge
tillfälle att skaffa sig arbetslivskontakter genom bland annat praktik och andra professionsnära inslag.
Utbildningarna ska präglas av progression och följa en röd tråd från grundutbildning till avancerad
nivå. Utbildningarna ska också präglas av utveckling och ett led i detta ska vara genom att uppmuntra
till kursvärderingar och informera om vilken roll kursvärderingarna har i utbildningens utveckling.
Studentkåren i Borås anser
Att studietiden ska ge rätt förutsättningar för det framtida yrkeslivet genom att bland annat erbjuda
möjlighet till praktik på samtliga utbildningar.
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Att det ska finnas en tydlig progression från grund till avancerad nivå på utbildningarna vid
högskolan.
Att högskolan ska ge ökade möjligheter till kontakt med närings- och föreningslivet för studenter.
Att högskolan ska informera om kursvärderingar och om hur dessa influerar utbildningen.

Trygghet
Det är viktigt att en känner en trygghet under åren som student. Denna trygghet grundas i många
faktorer såsom rättssäker examination och en vetskap om de rättigheter och skyldigheter du har som
student. Därutöver ska vi sträva efter ett mer välfungerande samarbete mellan studentkåren och
högskolans studentombudsman, med fokus på proaktiva åtgärder för att förhindra att studenter
hamnar i kläm.
Studentkåren i Borås anser
Att samtliga examinationer vid högskolan ska vara rättssäkra och som en del av detta ska högskolan
använda sig av anonyma tentamina.
Att samtliga studenter under sin utbildning kontinuerligt ska informeras om dess rättigheter och
skyldigheter.
Att högskolan ska driva frågan om ett grönare och attraktivare campusområde.
Att samarbetet mellan högskolans studentombudsman och studentkåren bör förbättras, med särskild
fokus på proaktiva åtgärder.

Staden Boras
Borås är mer än bara näringsliv och kommun. Det är den plats där de flesta studenter vid högskolan
spenderar större delen av sin tid under de år studierna pågår. Det är viktigt att det finns ett rikt
utbud av aktiviteter vid sidan av studierna och en möjlighet för studenterna att berika sin tid i staden.
Borås bör vara en stad som studenterna väljer att stanna kvar i efter studietiden. Det är således
viktigt att kommun och näringsliv uppmärksammar studenterna och ger dem möjlighet till ett fortsatt
liv i staden. Det handlar om att både se vad studenterna kan göra för staden såväl som vad staden
kan göra för studenterna.
Studentkårens samarbete med Borås Stad har gynnat organisationen på flera plan. Det bör vara
prioriterat med ett gott samarbete där båda parter lyssnar och önskar en stärkt relation.

Inkluderande
Studenterna i Borås är en stor tillgång för staden. Detta är något som staden behöver
uppmärksamma och värdesätta. För att Borås ska vara en attraktiv studentstad krävs det inte bara
bra utbildningar, utan också en attraktiv stad att ta del av. En stor del av detta är möjligheten att
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kunna ta sig runt i staden till ett rimligt pris. Det är också av stor vikt att det finns ett varierat utbud
av bostäder som passar alla typer av studenter.
Studentkåren i Borås anser
Att staden Borås ska inse värdet av stadens studenter.
Att studenter oavsett ålder ska få tillgång till studentvänliga priser för kollektivtrafiken.
Att Borås Stad ska ta huvudansvar för ett varierat utbud av bostäder för studenter.

Möjlighet
För att gynna ett rikt studentliv i Borås krävs rätt förutsättningar för aktörer såsom caféer och andra
verksamheter som kan bidra till att studenterna erbjuds ett mervärde under studietiden. Det är
därför av vikt att staden fortsätter samarbeta med studentkåren för att fortsätta utveckla ett
berikande studentliv. Studenterna bör ges möjlighet att etablera sig i staden också efter sina studier.
Det bör skapas möjligheter för studenten att träffa det lokala näringslivet och knyta kontakter som
möjliggör för studenten att stanna kvar i och utveckla Borås efter sin studietid.
Studentkåren i Borås anser
Att det ska erbjudas mötesarenor för studenterna att träffa näringslivet och studenternas kommande
arbetsgivare.
Att det ska finnas ett rikare studentliv i staden i form av bland annat aktiviteter efter studenternas
intressen och ekonomiska situation.
Att de aktiviteter som staden har att erbjuda synliggörs.

Trygghet
En stor del av studenterna vid Högskolan i Borås kommer inte ursprungligen därifrån. Många pendlar
men önskar att så småningom flytta till Borås. För att detta ska vara möjligt krävs det att det finns
tillräckligt med bostäder, och det bör rimligtvis vara Borås Stad som ansvarar för detta. Studentkåren
önskar därför se att Borås Stad inför bostadsgaranti för studenter vid Högskolan i Borås.
Ett stort problem för studenteras säkerhet i dag ligger i trafiksituationen på campusområdet.
Området är kraftigt trafikerat av bland annat bussar, lastbilar och personbilar. Studentkåren i Borås
anser att det krävs en stark reducering av trafik på campus och att området bör vara fritt från trafik
utöver cyklar och kollektivtrafik.
Studentkåren i Borås anser
Att alla studenter vid Högskolan i Borås ska garanteras boende i Borås.
Att högskolans campusområde endast ska trafikeras av kollektivtrafik.
Att det ska finnas ett bra nät av gång- och cykelvägar i Borås.
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Vastsverige
Samverkan med andra studentkårer i regionen gör det möjligt att driva frågor som på egen hand
skulle vara svåra att hantera. Infrastruktur, boendefrågor och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är
frågor som i många fall spänner över större områden och där ett starkt samarbete med andra
studentkårer på många sätt underlättar arbetet. Studentkåren i Borås har mycket att lära och många
erfarenheter att dela med sig av till andra studentkårer.

Inkluderande
Högskolan i Borås är ett lärosäte med många studenter som pendlar från närliggande orter, varav en
stor del av dessa från Göteborg. Det är viktigt att ta hänsyn till de studenter som lägger ned både
pengar och tid på att ta sig till högskolan och studentkåren anser att hänsyn bör tas till deras
privatekonomi. Studentkåren anser därför att det bör finnas studentrabatter utanför Borås där det
läggs stort fokus på Göteborgs potentiella utbud av rabatter för att de studenter som inte bor i Borås
ska kunna ta del av en av de stora fördelarna med att vara kårmedlem.
Studentkåren i Borås anser
Att det ska finnas en väl fungerande och prisvärd kollektivtrafik.
Att det finns studentrabatter och -erbjudanden för Borås studenter som bor i Göteborg.

Möjlighet
Samarbeten med studentkårer i närliggande geografiska områden kan stärka Studentkåren i Borås
inflytande i regionala såväl som nationella frågor. Kommunikation och utbyte av erfarenheter kan
stärka och utveckla studentkårens arbete. Det är viktigt att det finns forum där studentkårer har
möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.
För de studenter som pendlar är det viktigt att det finns pendlingsmöjligheter och kollektivtrafik som
är välfungerande och prisvärda.
Studentkåren i Borås anser
Att studenter ska erbjudas bra och prisvärda pendlingsmöjligheter.
Att Västsverige ska kunna erbjuda ett forum för Västsveriges studentkårer.

Trygghet
Studentkåren anser att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik bör vara en naturlig del i
samtliga utbildningar på Högskolan i Borås och att det är viktigt att studenterna kan känna att VFUoch praktikplatserna är kvalitetssäkrade. Studentkåren anser att ett tydligt inslag av praktiska
moment går i linje med högskolans tanke om ”Vetenskap för Profession”. Det är också viktigt att
studenternas ekonomi inte ska påverkas negativt av ett sådant viktigt inslag i utbildningen.
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Studentkåren i Borås anser
Att alla VFU- och praktikplatser ska kvalitetssäkras.
Att studenters VFU- och praktikplatser inte ska belasta studenters ekonomi.

Nationellt
Vad som görs på nationell nivå i Sveriges Riksdag får konsekvenser också lokalt. Detta inte minst
rörande utbildningspolitiska och ekonomiska frågor. Studenters ekonomiska situation i koppling till
CSN och studieplatser på lärosätet är två exempel. Studentkåren kan tillsammans med SFS (Sveriges
Förenade Studentkårer) och andra studentkårer påverka dessa och andra frågor som rör
högskolelandskapet och studenter såväl landet över som vid Högskolan i Borås.

Inkluderande
Studenter i Sverige i dag är i alla åldrar och från alla bakgrunder. Oavsett vad en har för bakgrund ska
det finnas tillfälle att omskola sig och lära nytt, där högre utbildning i Sverige ska vara öppen för alla
som vill ändra riktning.
Studentkåren i Borås anser
Att det ska erbjudas möjlighet till omskolning för det livslånga lärandet.

Möjlighet
De flesta studenter lever i dag under begränsade ekonomiska förhållanden, där hyror och svårigheter
att få tag i lägenheter till skäligt pris ytterligare försvårar den ekonomiska situationen. Studenter ska
inte känna ett tvång att arbeta vid sidan av sina studier för att överleva, varför bidrag såväl som lån
bör justeras till rimliga nivåer.
Studentkåren i Borås anser
Att studiemedlet måste höjas, både bidrag och lån.

Trygghet
Sverige arbetar i dag med att underlätta byte av yrke samt, nyutbildning, fortbildning eller breddning
av sin utbildning. Många väljer även att arbeta efter den gymnasiala utbildningen med framskjuten
högskoleutbildning som konsekvens. Det förefaller därför orimligt att bostadsbidraget upphör efter
att en fyllt 29 år, då ålder inte bör vara en restriktion för att få bostadsbidrag på samma sätt som
ålder inte är en restriktion för att få studera. Studier under knappa ekonomiska förhållanden kan
även förekomma om du är 29 år gammal.
Studentkåren i Borås anser
Att alla studenter ska ha rätt till bostadsbidrag, oavsett ålder.
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Generella asikter
Det finns vissa frågor som inte kan hänföras till ett perspektiv grundat i geografisk omfattning, så
som förenligt med den struktur som detta åsiktsdokument följer. Studentkåren bör likväl framföra
sitt ställningstagande i relevanta frågor där det är passande för studentkåren som politisk
organisation att ha en åsikt i. I detta kapitel behandlas åsikter som är generella i den mån att de inte
kopplas till en plats eller gentemot någon specifik grupp, myndighet eller liknande.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)
ANDT-området är i dagsläget världsomfattande och ett problem som är väldigt utbrett, naturligtvis
också bland studenter. Den genomgående målsättningen måste vara ett samhälle fritt från narkotika
och dopning såväl som en drastisk minskning av konsumtionen- och därigenom skadorna förorsakade
av alkohol och tobak. Det är av stor vikt att även de som inte arbetar direkt med ANDT-strategin
verkar för dess mål genom att främja arbetet- och erbjuda arrangemang med miljöer som
understödjer strategin.
Nyttjande av preparat inkluderade i ANDT riskerar påverka andra personer i omgivningen. Preparat
som ligger under narkotika och doping är enligt svensk lagstiftning inte lagligt och ska behandlas
därefter. Alkohol och tobak är lagligt men när konsumtion sker skall hänsyn tas till omgivning och
svensk lagstiftning.
Samhället måste erbjuda kvalitativt och lättillgängligt stöd till personer i ett skadligt bruk såväl som
drabbade personer i omgivningen. Stödet ska utmynna i att personer i skadligt bruk ska bli drogfria
men det är dessutom viktigt att familj, vänner och andra närstående som är drabbade av missbruket
också inkluderas i målsättningen kring kvalitativt stöd.

Studentkåren i Borås anser
Att arbetet med ANDT-frågor ska fortlöpa aktivt med tydliga insatser.
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