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et är varje år en lika trevlig och speciell upplevelse när campus fylls av liv och aktivitet efter
sommarledigheten. Universitet och högskolor är
utbildning, och det är tydligt när läsåret startar. Våra internationella koordinatorer gör ett utmärkt arbete i mottagandet av de internationella studenterna och studentkåren
likaså i introduktionen av våra nya programstudenter. Stort
engagemang och trevliga aktiviteter gör att våra studenter
känner sig välkomna och vi svarar i allra högsta grad upp
mot ett av våra kärnvärden, att vara ett välkomnande lärosäte.
Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för högskolan har påbörjats. I början av september genomfördes
ett så kallat GEM (Gränsöverskridande EftermiddagsMöte) där huvudinslaget var en beskrivning av den statliga
värdegrunden. Värdegrundsdelegationens huvudsekreterare Robert Cloarec medverkade och gav en bra beskrivning av den statliga värdegrunden samt ledde diskussioner
om innebörd och tolkningar. Beskrivningen inramades av
exempel från vår egen organisation och av våra kärnvärden; välkomnande, gränsöverskridande och utmanande.
Det blev en utmärkt start för fortsatta diskussioner i verksamheten och en utgångspunkt för att beskriva vår värdegrund. På ett kommande GEM i december kommer de
diskussioner som nu förs i verksamheten, ledningens tolkning av den statliga värdegrundens innebörd och innebörden av begreppen akademisk frihet och akademiskt ansvar
föras samman och utgöra grund för en bestämning av högskolans värdegrund.
I juni genomförde utbildningsdepartementet en nationell
konferens kring internationalisering. Denna konferens följs
nu upp under hösten av regionala konferenser på fyra platser i landet. Först ut var Västsverige och värd för konferensen var Högskolan i Halmstad. Ministern för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson ledde
mötet där företrädare för de västsvenska lärosätena och
studentrepresentanter gav sin syn på viktiga frågor för att
bredda och fördjupa omfattningen på och graden av internationalisering. Vikten av ökad internationalisering är
oomtvistlig och det handlar om många olika saker; fler
utresande och fler inresande, såväl studenter som medarbetare, fler program och kurser som ges på engelska och
ökad integration mellan studenter på olika program. En
intressant omständighet är att medan internationalisering
och ett internationellt perspektiv är helt naturligt och alldeles självklart när vi ägnar oss åt forskning så är det inte det
när det gäller utbildning. En starkare integration mellan
utbildning och forskning skulle således också naturligt
gynna internationalisering. Det ska bli intressant att se hur
departementet kommer att sammanfatta de fyra regionala
konferenserna och vilka satsningar som kommer att ske.

Jag tror att vi kan se fram emot riktade satsningar för ökad
internationalisering i budgetpropositionen för 2017.
I sedvanlig ordning fick lärosätena förhandsinformation
om innehållet i budgeten för utgiftsområde 16, det vill säga
utbildning och universitetsforskning, vid ett möte på Rosenbad. Ministern valde i sin genomgång att fokusera på
betydelsen av satsningar för att på skilda sätt underlätta för
nyanlända, vikten av förändring och åtgärder för ökad
jämställdhet inom akademin, fortsatta satsningar på lärarutbildning och vård samt fördelningen av det ökade basanslaget till forskning på 300 Mkr. Beloppet 300 Mkr var
redan känt, däremot inte hur det skulle fördelas. Vi kan
konstatera att fördelningen innebär en ökad satsning på de
nya universiteten och högskolorna. Någonting som vi från
de mindre lärosätena ser som mycket positivt och lovande
inför den kommande forskningspropositionen, men som
föranlett en del negativa kommentarer från företrädare för
de äldre universiteten. Det kommer att bli viktigt med
skarpa och tunga argument i den debatt om satsningar i
den kommande forskningspropositionen som nu kommer
att följa efter det att lärosätena och andra intressenter
skickat in sina underlag till regeringen och utbildningsdepartementet.
I verksamhetsplanerna för 2015-2017 och 2016-2018
anges det som ett fokusområde att utveckla en Science
Park Borås. En Science Park är nu på plats och ett första
möte i den styrgrupp som har inrättats hålls senare i veckan. Science Park Borås som ägs av högskolan, baseras på
den forskning som bedrivs inom högskolan och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Starka forskningsprogram
inom textil och mode, materialutveckling, resursåtervinning och hållbart samhällsbyggande är den grund som
Science Park Borås vilar på. Hållbar utveckling ska vara
en given utgångspunkt för Science Park Borås och ett
särskilt fokus ska vara på mindre och medelstora företag.
Science Park Borås kommer att bidra till utvecklingen av
samverkan med olika typer av organisationer i högskolans
omvärld och till utvecklingen av utbildning och forskning.
Ett stöd till Science Park Borås kommer att vara de centrumbildningar som nyligen inrättats genom rektorsbeslut.
En av dessa är Centrum för välfärdsstudier (CVS) som fått
en flygande start genom genomförandet av en workshop
där Västra Götalandsregionens framtida politiska organisation var i fokus. CVS arbetar just nu med att sätta samman ett förslag till program för forskning om och utvärdering av den befintliga organisationen till grund för regionens bedömning av ställningstagande till den framtida organisationen.
Vi har också genomfört ett välbesökt seminarium där
forskningsledarna för de fyra programmen inom det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde be-

skrev framkomna resultat, planer och förväntningar på det
fortsatta samarbetet. Efter en trög start våren 2013 har ett
mycket intensivt och målinriktat samarbete bedrivits som
inneburit att alla förväntningar på vad som skulle kunna
åstadkommas vida har överträffats. Många fruktbara möten har skett över lärosätesgränserna, samarbeten har utvecklats och en mängd viktiga resultat inom pågående och
genomförda projekt har framkommit. Medel för fortsatt
forskning har sökts och söks hos olika forskningsfinansiärer. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen som finansierat de båda första åren har möjlighet att finansiera ytterligare en period, dels som ett led i att utveckla forskningen,
dels som ett led i ett utvecklat lärosätessamarbete och en
stärkt lärosätesstruktur i Västsverige.
Det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i
Skövde är viktigt liksom det samarbete vi utvecklar och
fördjupar med University of Highlands and Islands (UHI) i
Skottland. En delegation från högskolan kommer under
Martin Hellströms ledning att åka till Inverness i slutet av
november. En ny kontakt är med Högskolan i Östfold,
Norge, med campus i Halden och Fredrikstad. Martin
Hellström, Jenny Johannisson och jag själv besökte i förra
veckan Halden för ett möte med ledningen för högskolan.
Vi träffade ett lärosäte med höga ambitioner och med en
vilja att få bestämma sin egen framtid i ett högskolelandskap där regeringen och departementet sätter stor press på
lärosäten att fusionera och bilda större enheter. Vi bestämde att snart ses igen, och då hos oss, för fortsatta diskussioner om former för och innehållet i ett brett och djupt
samarbete. Vi definierade tre områden där vi såg möjligheter till samarbete, nämligen organisering och kvalitet
inom offentlig verksamhet, hållbart boende och forskningens betydelse för lärarutbildningens kvalitet.
En rad konferenser har också genomförts på högskolan
under läsårets inledning och jag har haft förmånen att
medverka på dessa på lite olika sätt. Mötesplats Sociala
Media har genomförts för sjätte gången, i samarbete med
Borås Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund,
med många deltagare och intressanta föreläsningar. Förskollärarutbildning vid högskolan firar i år 50 år med bland
annat en jubileumskonferens och bokrelease i september.
Nätverket Aloka (karriär- och alumnfrågor) har i år genomfört sin årsträff i Borås. Jag har också varit på lunch
med styrelsen för Akademiska Hus och haft möjlighet att
diskutera fastighetsutveckling, studentboende, avkastningskrav och utdelning till staten. Vi har också haft besök
av en delegation från Machakosprovinsen i Kenya för att
diskutera medverkan i utvecklingsprogram som dels handlar om resursåtervinning, dels om skol- och demokratiutveckling. Vi har också påbörjat vår rundresa till kommunerna i regionen med besök och föredragningar i kommunfullmäktige i Tranemo och Ulricehamn. Det har varit styrelsemöte i SUHF, som framför allt kom att handla om
SUHF:s inspel till arbetet med forskningspropositionen. I
samband med ett antal möten i Stockholm passade jag
också på att delta i ett seminarium som gavs av Generaldirektörsföreningen. Seminariet baserades på den så kallade
Ledningsutredningen och särskilt på frågan om hur styrelser för universitet och högskolor ska tillsättas.
Ett tråkigt besked som nyligen kom var att högskolans
förste rektor Nils-Bertil Faxén har gått ur tiden. Nils-Bertil

som blev rektor 1978 och lämnade sitt uppdrag 1989, lade
grunden till dagens högskola. Han bedrev ett målmedvetet
arbete för att stärka högskolan och förde samman utbildningar av skilda slag som bedrevs runt om i staden. Han
stärkte ledningen och administrationen och såg till att
högskolans verksamheter samlades på ett ställe i och med
byggandet av och inflyttningen i kvarteret Balder. NilsBertil var en skicklig akademisk ledare och administratör.
Jag kände honom inte personligen men har förstått att han
var en mycket vänlig, lyssnande och engagerad person.
Under Nils-Bertils rektorsperiod överfördes dåvarande
Textilinstitutet till högskolan. Idag har vi en framgångsrik
textilhögskola och en komplett akademisk miljö inom
området Textil och mode. Jag sätter punkt för rektorsbrevet för den här gången och gör det för att skynda i väg till
en presskonferens där vi ska meddela att högskolan erhållit
10 Mkr för investering i anläggningar och utrustning som
möjliggör forskning och utveckling för en mer effektiv och
miljövänligare textil produktion. Medlen har tilldelats av
Stiftelsen Svensk Textilforskning och bidrar i allra högsta
grad till en fortsatt gynnsam utveckling inom ett område
där vi redan är nationellt ledande. Vi bygger vidare på det
som Nils-Bertil lade grunden för.
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