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n fråga som varit i fokus under den senaste tiden är
självfallet vad universitet och högskolor kan göra
för att bistå de människor som flyr, stödja dem i
vardagen och underlätta en integration i samhället.
Med utgångspunkt från vårt uppdrag som statlig myndighet att bedriva utbildning och forskning är det viktigt att
klargöra vad vi kan göra och därefter fatta beslut och genomföra. Vi har valt att på styrelsemötet på torsdag avsluta
med en punkt om breddad rekrytering och breddat deltagande där vi bland annat kommer att redovisa hur vi nu
arbetar med frågan och vilka beslut vi förbereder och åtgärder vi planerar.
En annan fråga som är och har varit i fokus är vårt underlag till forskningspropositionen. Det underlag som vi i
början av november skickade in till departementet följer
det utkast som diskuterades på förra styrelsemötet.
Ett tillägg som gjorts sedan den diskussionen är att vi nu
skri-vit in att regeringen bör ge lärosätena i Västsverige i
upp-drag att utreda förutsättningarna för etablering av ett
nationellt forskningscentrum om digitalisering. Alla lärosäten i Västsverige har tagit med denna idé som ett förslag
i sina underlag. Det är positivt att vi går fram med ett gemensamt budskap och att vi har kunnat enas om att föreslå
en satsning av det här slaget. Det ska bli intressant att se
om och i så fall vilka reaktioner som förslaget kommer att
leda till i regeringens fortsatta beredning av den kommande forskningspropositionen. Vid ett möte med företrädare för utbildningsutskottet tillsammans med kollegorna
från lärosätena i Halmstad och Trollhättan i mitten av
november lämnades information om vårt förslag. I övrigt
handlade mötet med utskottsledamöterna om högskolornas
specifika förutsättningar och vikten av ökade fasta forskningsanslag.
Sedan förra styrelsemötet har också ytterligare steg tagits
mot att förlägga en förskolärarutbildning till campus
Skövde. Högskolan i Skövde bedriver inte förskolärarutbildning och behovet av en sådan har accentuerats och
initiativ har tagits av Kommunalförbundet i Skaraborg.
Vi ser mycket positivt på att utöka vår förskolärarutbildning och i genomförandet stärka samarbetet med Högskolan i Skövde. Men en verksamhet i Skövde förutsätter att
vi tilldelas flera fullfinansierade helårsstudieplatser och att
kommunalförbundet och kommunerna i Skaraborg täcker
de merkostnader som uppkommer för Högskolan i Skövde
och för oss. Statssekreteraren på utbildningsdepartementet
är informerad och vi arbetar för att få till stånd en formell
uppvaktning av utbildningsministern och statssekreteraren.
Vid en sådan uppvaktning kommer vi också att påtala det
mycket stora behov som finns av att bygga upp en socionomutbildning på Högskolan i Borås för att kunna försörja
Boråsregionen med en mycket behövd och efterfrågad

arbetskraft. Läget är vad jag förstått akut. Kommunerna i
Boråsregionen har stora rekryteringsproblem och har svårt
att behålla personal eftersom nyutexaminerade väljer att
arbeta på sin studieort eller, efter ett första kortare vikariat
i till exempel Boråsregionen, återvända tillbaka till studieorten eller hemorten när möjlighet ges. Underbemanning
och oerfaren personal blir konsekvenserna för kommunerna i Boråsregionen. Något måste göras, men även här är en
förutsättning för att bygga upp en ny utbildning att nya
resurser tillförs. Vi har ett mycket starkt regionalt stöd, och
hoppas på framgång i våra intentioner.
Vårt miljöledningssystem har varit föremål för extern
revision och omcertifiering. Det påpekades några mindre
avvikelser som ska åtgärdas samt några förbättringsförslag. Vi fick en positiv återkoppling på hur vi arbetar med
att integrera hållbar utveckling i hela verksamheten.
Det finns, påtalade revisorn, en stor medvetenhet och ett
stort engagemang i hela organisationen för att fortsätta
utveckla och förstärka hållbarhetsperspektivet i utbildning
och forskning, på campus och i samarbete med organisationer i vår omvärld. Jag tycker det är mycket glädjande
återkoppling från revisorn.
Vi har också genomfört ett antal aktiviteter i hållbarhetens
tecken och i syfte att stödja utvecklingen mot den hållbara
högskolan, "University of Borås as a Sustainable University". Den årliga högtiden Days of Knowledge, som är ett
samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genomfördes
i slutet av oktober, denna gång med naturfotografen, författaren och regissören Mattias Klum som föreläsare.
Mattias gav en mycket initierad, inspirerande och i många
stycken illavarslande presentation av tillståndet i världen.
Efter föreläsningen tog Mattias aktiv del i utdelningen av
diplom och stipendier till studenter och lärare som på olika
sätt gjort viktiga insatser inom området hållbarhet.
Det blev en mycket trevlig ceremoni och det blev också en
mycket givande gemensam hållbarhetsmiddag på kvällen
där bland annat våra forskare som 2015 tilldelats medel
från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad uppmärksammades.
Vi ser redan fram emot Days of Knowledge i oktober
2016.
Vi ser också redan fram emot Research on Sustainability
(RoS) – The Second UB Conference, som kommer att
genomföras den 1 december 2016. Den första RoSkonferensen genomfördes förra veckan och blev en framgång. Forskare från alla delar av högskolan möttes för att
presentera och diskutera hållbarhetsforskning utifrån olika
perspektiv och vetenskapliga discipliner. Det blev både
djup och bredd, och med den tydliga insikten hos alla att
ett flervetenskapligt perspektiv baserat på djup i de egna
ämnena krävs för att de stora samhällsutmaningarna ska
kunna hanteras.

En av våra hållbarhetsforskare är Sunil Kumar
Ramamoorthy. Sunil är doktorand i polymerteknik och
ägnar sig att utveckla biobaserade material som kan ersätta
oljebaserade. Sunil var Högskolan i Borås representant,
efter att vunnit på hemmaplan, i Sverigefinalen av Forskar
Grand Prix. Tävlingen Forskar Grand Prix arrangeras av
Vetenskap & Allmänhet och handlar om att presentera
forskning och forskningsresultat på fyra minuter på ett
vetenskapligt och tillgängligt sätt. Sunil vann Sverigefinalen och är alltså bäst i Sverige på att presentera forskning.
Vi har också tillsammans med Navet varit värd för en
konferens om matematik och naturvetenskap inom förskollärarutbildningen. Vad kan vara viktigare än att utveckla
formerna för och inspirera varandra kring hur kunskaper
kan förmedlas till våra yngsta om matematik och naturvetenskap och hur denna kunskap kan stödja i att klara de
stora hållbarhetsutmaningarna?
SUHF:s förbundsförsamling genomfördes i oktober i
Göteborg. En rad intressanta rapporter redovisades och
själv avrapporterade jag från en arbetsgrupp tillsammans
med Myndigheten för yrkeshögskolan, där vi behandlat
valide-ring mellan de båda utbildningsformerna.
Den största frågan på förbundsförsamlingen handlade om
den kommande forskningspropositionen och SUHF:s underlag. Lärosätena är överens om att de fasta forskningsanslagen måste öka och att regeringen måste fullfölja sina
tidigare redovisade intentioner. Därutöver finns en rad
olika upp-fattningar om bland annat vikten av ett samlat
anslag till utbildning och forskning och hur kvalitet på
forskning bör mätas och bedömas. Av dessa skäl blev
SUHF:s underlag tämligen allmänt hållen, en mycket bra
historie- och om-världsbeskrivning men få skarpa förslag.
SUHF har under hösten genomfört tre seminarier om ledning och styrning av utbildning och forskning. En huvudpunkt har varit den så kallade Ledningsutredningen.
Jag har varit en av SUHF:s arrangörer och deltagit på alla
tre ställena; Stockholm, Göteborg och Malmö, i den ordningen. Det har varit givande möten och diskussioner
kring hur vi bäst leder och styr för hög kvalitet. Jag uppfattar att seminarierna med totalt sett över 200 deltagare har
varit uppskattade. En notering är emellertid den obalans
som funnits med mycket god representation från ledningar
och administrativa funktioner och svag representation från
lärare och forskare.
Jag har också varit på en konferens arrangerad av Vetenskapsrådet om oredlighet i forskning, Forum för bibliotekschefers årligen återkommande höstkonferens och
SUHF:s jubileumskonferens som föregick Förbundsförsamlingen. Jag vill också nämna att många medarbetare
deltog på den stora konferens om högre utbildning som
UKÄ arrangerade i slutet av november.
Två invigningar kan jag också berätta om. Vi fortsätter att
utveckla våra lokaler. Trappan från receptionen i Balder
upp till Studentcentrum på tredje våningen är klar och vi
har fått dels en trevligare foajé, dels en förbindelselänk
som öppnar upp och ökar tillgängligheten till Studentcentrum. Bandet i samband med invigningen klipptes av kårordförande Helny Malmborg efter att hon besegrat mig i

en slinkytävling. Den andra invigningen var av Science
Park Borås. Glädjande många av våra samarbetspartners
var med när Roland Andersson invigde och Erik Bresky,
chef för Science Park Borås, beskrev målsättningen för
och inriktningen på verksamheten. Vi har fått en flygande
start med flera projekt, spännande projektansökningar och
en mycket bra styrgrupp är etablerad.
En trevlig avtackning har också genomförts. Sten Dellby
som under många år har varit kommunikationschef på
högskolan har gått i pension. Stens önskan var att slippa en
stor uppvaktning och avtackning, och istället få hålla en
föreläsning om makt och kommunikation för kollegor och
tidigare kollegor. Detta arrangerades och Sten höll en
mycket intressant och uppskattad föreläsning, men han
slapp inte undan avtackningen då en sådan genomfördes
kuppartat i samband med föreläsningen. Sten har varit
verksam vid högskolan sedan starten 1977 och betytt oerhört mycket för högskolans utveckling. Jag vill passa på att
tacka Sten för utmärkta insatser och gott samarbete.
För snart en månad sedan drabbade ett besinningslöst våld
Paris. Oskyldiga människor blev utsatta för ett grymt attentat och Paris blev återigen scenen för en stor tragedi. Vi
visade vårt deltagande och hedrade offren med en tyst
minut i vårt vardagsrum. Det var ett tillfälle att uttrycka
den förtvivlan vi alla känner över det obegripliga våldet i
Paris och på andra ställen runt om i vår osäkra värld. I mitt
korta tal uttryckte jag att vi inte får låta oss skrämmas. Vi
får inte acceptera den nöd som många lider. Vi får inte låsa
in oss utan måste fortsätta värna öppenhet och hävda demokratiska värden och ideal. Vi måste motarbeta de mörka
krafterna och agera så att det goda styr. Vi måste verka för
internationalisering och stärkta samarbeten över gränser av
skilda slag.
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