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et har varit en händelserik period sedan senaste
styrelsemötet med många viktiga möten och
aktiviteter. I början av mars kom ministern för
högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
till Högskolan i Borås på besök. Hennes besök var ett led i
en rundresa i landet i syfte att bekanta sig med högskolelandskapet. Vi hade ett mycket bra inledande samtal med
statsrådet där vi redovisade status, utmaningar och mål för
högskolan. Därefter presenterades några av verksamheterna mer ingående. Vi valde att fokusera på vår vårdvetenskapliga forskning och på hållbarhet och materialutveckling i form av ett besök och en presentation i Smart Textiles showroom. Alina Berg och Daniel Palmberg presenterade studentkårens verksamhet och berättade hur det är att
vara student i Borås. Vi hade begränsad tid till vårt förfogande men jag tror att vi använde tiden väl och lyckades
ge en rättvisande och intresseväckande bild av lärosätet
och beskriva och motivera de höga ambitioner som vi har
och som kommer till uttryck i visionsdokumentet och
verksamhetsplanen. Mer om ministerns besök går att läsa
om på min blogg.

Vi har också haft besök av företrädare för utbildningsutskottet och här var fokus på skolan och lärarutbildningen. Universitets- och högskolerådet (UHR) är också på
turné för att lära känna lärosätena bättre och inhämta synpunkter på den verksamhet som rådet bedriver. Vårt möte
med UHR:s representanter handlade särskilt om internationaliseringsfrågor och breddad rekrytering. Några andra
givande besök här på högskolan har varit det möte vi hade
med indiska ambassadören där fokus var på textilbranschen och vår utbildning och forskning i textil och mode,
samt mötet med en större delegation från Moçambique för
att diskutera samarbete inom området resursåtervinning.
Skara stifts biskop har genomfört en visitation av kyrkan i
Borås och besökte i samband med visitationen också högskolan. Biskopen deltog i ett seminarium om ledarskap och
förändring som jag hade förmånen att vara moderator på.
Den 25 mars var det Förbundsförsamling i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), denna gång förlagt till Falun och Högskolan i Dalarna. På dagordningen
fanns redovisningar av tidigare universitetskanslern Lars
Haikola om utredningen om den svenska högskolans utbildningsutbud och av tidigare rektorn vid Stockholms
universitet Kåre Bremer om den så kallade ledningsutredningen. Många viktiga frågor väcks inom utredningarna
om innehållet i vår verksamhet, bland annat i förhållande
till Yrkeshögskolan, och om ansvarsfördelning mellan
linjen och den kollegiala strukturen för att möjliggöra

kvalitetsutveckling och strategiska satsningar. Lars
Haikola ska avrapportera i juni och Kåre Bremer ska avrapportera i oktober. Kåre Bremer har för övrigt fått
tilläggsdirektiv att utreda och lägga förslag till hur styrelser för högskolor och universitet ska utses.
Vi kommer att återkomma till utredningarna när förslag är
lagda och remissvar ska skrivas. En förhoppning är att
utredningarna tillsammans med inspel av skilda slag till
den kommande forskningspropositionen och den växande
opinionen för ett samlat ramanslag till universitetet och
högskolor, det vill säga inte uppdelat på utbildning och
forskning, kan leda fram till en mer genomgripande diskussion kring universitets och högskolors samhälleliga
betydelse och hur ett framtida högskolelandskap kan formas för att gynna kvalitetsutveckling i utbildning och
forskning.
Jag har också varit på Nordisk rektorskonferens på Universitetet i Oslo. Det var synnerligen givande att träffa nordiska kollegor och inte minst att få ta del av beskrivningar
och uppfattningar om de stora fusioner som har varit i
Danmark och som nu förbereds i Norge. Stora förändringar ska ske med det övergripande syftet att bli mer konkurrenskraftig genom att skapa större utbildnings- och forskningsmiljöer. En intressant ordning i Norge, jämfört med
hur diskussionerna förts i Sverige, är att fusioner inte behöver göras utifrån geografisk närhet utan utifrån styrkeområden disciplinärt. Det ska bli intressant att följa den
fortsatta processen i Norge. Ett annat mycket givande
inslag var beskrivningen av ett nybildat universitet i Oslo
med fokus på hållbar utveckling. Norges miljö- och biovetenskapliga universitet är en stor och viktig satsning på
utbildning och forskning på hållbarhet i en bred bemärkelse.
I början av mars möttes företrädare för och verksamma
inom design och mode i Göteborg och Borås på länsresidenset i Göteborg för en gemensam arbetsmiddag i syfte
att slå broar mellan de båda städerna och hitta gemensamma intressen inom design och mode. Rubriken var
”Borås och Göteborg: Textil- och modeklustret i två syskonstäder". Ett bra initiativ av landshövdingen som nu
fordrar en uppföljning och fortsättning. Ett möte i en
mindre krets för att resonera om hur städerna kan närma
sig varandra och med särskilt fokus på Boråsregionens
styrka inom området textil och mode är angeläget.
Ett möte kring högskolornas betydelse för regional och
nationell utveckling har genomförts på initiativ från Västra

Götalandsregionen. Företrädare för regionledningen mötte
rektorerna på lärosätena i Västra Götalandsregionen och
fokus var på hur vi tillsammans ska arbeta med att utveckla de kluster och styrkeområden som definierats och
framarbetats. Det är i sammanhanget mycket väsentligt att
en helhetssyn finns på regionens utveckling. Göteborg är
naturligtvis, eller borde vara, motorn i regionens utveckling, men det finns en mycket stark utvecklingspotential i
det som sker i andra delar av regionen och inte minst på
högskoleorterna. Särskilt omnämnt nu i Västra Götalandsregionens beskrivning av styrkeområden är Smart Textiles.
En annan fråga på dagordningen var kommande inspel till
forskningspropositionen. Det är viktigt att driva frågan om
mer resurser till Västsverige utifrån den omständigheten
att Västsverige är underfinansierat i relation till Stockholmsregionen och Skåneregionen, men framför allt utifrån den möjlighet som samarbete inom regionen innebär
för snabb och stark uppväxling av satsade medel.
Campusplan 2025 har nu färdigställts. Vi genomförde i
början av mars en serie presentationer av resultatet av vårt
arbete tillsammans med Akademiska Hus och fick stor
uppmärksamhet från olika håll. Syftet med vår Campusplan är framförallt att visa var högskolan vill växa vid en
kommande expansion av verksamheten. En sådan expansion ligger sannolikt bortom 2020 när trycket på högskolor
och universitet kommer att vara stort som följd av stora
årskullar, men behovet av större yta för forskning kan
komma tidigare än så. Staden måste i planeringen säkra att
högskolan fortsatt kan ha ett samlat campus beläget mitt i
staden.
Tre rapporter har nyligen publicerats i serien Vetenskap för
profession och rapportreleaser har genomförts. Rapporterna spänner över ett vitt fält. Rapport 29 behandlar hur
saltvatten kan omvandlas till färskvatten med hjälp av
tekniken OTEC, rapport 30 behandlar bibliometri som bas
för fördelning av resurser till forskning inom universitet
och högskolor och rapport 31 beskriver innebörden av ett
hållbart lärosäte och hur arbetet vid högskolan relateras till
beskrivningen av framtagna idealmodeller. Under våren
kommer ytterligare två rapporter att publiceras. Rapportserien ger sammantaget en god bild av den inriktning som
forskningsverksamheten har vid högskolan. Den visar att
viktiga frågor behandlas och på den bredd som finns,
parallellt med fokus på utvalda styrkeområden.
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