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äsåret har börjat bra. Vi har en mycket god tillströmning av nya förväntansfulla studenter och
många av dessa har valt Högskolan i Borås i första
hand. Det är en mycket speciell dag när våra nya programstudenter anländer för första gången. Plötsligt sjuder campus av liv och aktiviteter. Mottagandet av våra studenter är
också av högsta kvalitet. Studentkåren gör en fantastisk
insats från första dagen och under introduktionsveckorna,
och får våra studenter att verkligen känna sig välkomna till
Borås och till Högskolan i Borås. Studenterna var i år
uppdelade i fyra grupper och jag hade förmånen att få
hälsa välkommen fyra gånger i Folkan. Det är mycket
trevligt att på det sättet möta alla nya studenter, få önska
lycka till och säga några ord om högskolan och om vad
som väntar. Veckan före programstudenterna anländer
introduceras våra internationella studenter. Här är det våra
internationella koordinatorer som svarar för introduktionsdagarna och de gör det med bravur.
Många har som sagt sökt till program på Högskolan i
Borås i första hand och våra preliminära analyser visar på
att vi, från en redan hög nivå, ytterligare ökar antalet
förstahandssökande per antagen student. Det är en viktig
siffra som visar på attraktion och på motståndskraft om
antalet sökande till högre utbildning kommer att minska
om några år. Uppfattningarna är delade om vilken effekten
kommer att bli av det som benämns 20-20-2020, det vill
säga 20 procent färre 20-åringar år 2020. Ett uppdämt
behov och en uppdämd efterfrågan kanske i kombination
med en högre ambitionsnivå för hur många som ska påbörja akademiska studier kan innebära ett fortsatt högt
söktryck totalt sett. I vilket fall som helst är vår utveckling
med allt fler förstahandssökande mycket positiv.
Vi har under läsårets inledning fått en rad positiva besked
för vår forskning. VINNOVA har beslutat att fortsatt
stödja forskningsprogrammet Smart Textiles med 15 Mkr
under resterande delen av 2014 och 2015-2016. Beskedet
var inte alls oväntat med tanke på den mycket positiva
bedömning som VINNOVAs internationella utvärderingsgrupp lämnat. Inte desto mindre är det bra när det formella
beslutet är fattat. VINNOVA har också låtit meddela att
det finns möjligheter till fortsatt finansiering efter 2017
inom vad VINNOVA benämner ett program för över- och
uppväxling. Vi har också fått finansiering för Smart Textiles internationella del. Tillsammans med fem akademiska
partners och två företag i nätverket ArcInTex (Arkitektur,
Integrationsdesign och Textil) har finansiering erhållits
från EU:s forskningsbudget Horizon 2020. Totalt är det

närmare 40 Mkr och vi är det lärosäte som ska koordinera
programmet. Finansieringen är mycket glädjande och
innebär stora möjligheter att vidareutveckla och stärka
Smart Textiles. Lika glädjande och synnerligen utmanande
är att vi har ansvar för att hålla ihop arbetet och rapportera
till kommissionen. Det är premiär för vår del. Att vi har
fått uppdraget att koordinera och de krav som det ställer på
oss och de möjligheter som det innebär, visar att vår satsning på att utveckla och etablera ett Grants and Innovation
Office (GIO) är riktig.
Det finns mer att säga om Smart Textiles. I senaste numret
av Universitetsläraren presenteras forskning från Högskolan i Borås med fokus på Smart Textiles, i kommande
nummer kommer vår forskning om handel och verksamheten inom Handelslabbet att beskrivas. Det är speciellt att
Universitetsläraren på det sättet uppmärksammar universitet och högskolors forskning. Vi har haft strategimöte i
styrgruppen för Smart Textiles. Mötet präglades av stort
engagemang med många goda idéer till hur vi bör gå vidare i utvecklingen av initiativet. Min uppfattning är att det
finns en stor potential och att det är möjligt att ytterligare
utveckla och stärka initiativet. Det handlar dels om att
bredda antalet fokusområden, dels om att få med fler intressenter och då några större företag. Jag har också bidragit till spridningen av kunskaper om Smart Textiles. Jag
hade förmånen att föreläsa om innebörden och framkomna
resultat på Utrikesdepartementets chefsdagar i slutet av
augusti som delvis var förlagda till Göteborg och länsresidenset. Jag ska inte recensera min egen föreläsning, men
helt klart väcker Smart Textiles och de resultat och tilllämpningar som växer fram stort intresse. Jag fick efter
föredragningen inbjudningar av närvarande ambassadörer
till länder över hela världen.
Kretsloppsveckan har traditionsenligt genomförts under
september. Det är en viktig manifestation för hållbar utveckling och vikten av ett fungerande kretslopp. Högskolan i Borås medverkade på olika sätt och för egen del
medverkade jag genom att hälsa välkommen, dels till ett
seminarium om återanvändning och återvinning av textila
material, re-textile, dels till ett seminarium där Ericssons
hållbarhetsarbete lokalt i Borås och globalt beskrevs. I
denna vecka ska jag för övrigt hälsa välkommen till den
tredje konferensen i ordningen, start 2012, inom området
IT Service Management. Ett starkt forskningsområde
växer successivt fram vid högskolan och det stora intresset
från företrädare för olika typer av IT-organisationer att
delta på konferensen bekräftar områdets betydelse.

Ett viktigt led i högskolans utveckling är att utveckla och
etablera samarbete med andra lärosäten. Vi har mycket att
lära av varandra och möjligheter finns att hitta områden
där ett fördjupat samarbete kan vara till stort gagn för båda
parter. I slutet av augusti var företrädare för Malmö högskola på besök, och samtalen och erfarenhetsutbytet gav
mersmak. I många frågor resonerar vi lika och vi befinner
oss i ungefär samma utvecklingsfas. Vi kan göra gemensam sak i många frågor och jag ska verka för att en bra
fortsättning följer. En annan kontakt under sensommaren
har varit med Mittuniversitetet. Jag hade förmånen att få
medverka på universitetets inspirationsdagar och prata och
diskutera styrning och ledning av högskolor och universitet. Jag redovisade mina utgångspunkter och ideal, och
beskrev därefter hur vi arbetar vid Högskolan i Borås mot
målet Det tredje universitetet i Västsverige. En tredje aktivitet där jag deltagit i diskussioner om styrning och ledning var det avslutande passet på mitt rektorsprogram. Det
avslutande passet innehöll också kommunikationsträning.
Jag valde att ge mina rektorskollegor rollen som politiker i
utbildningsutskottet och talade i två minuter om varför det
behövs ett tredje universitet i Västsverige. Jag fick många
viktiga synpunkter, både på budskap och på framförande.
Jag har också varit på en storslagen invigning. Den 20
augusti invigdes AstaZero, Asta är en akronym för Active
Safety Test Area, belägen i Hällered strax utanför Borås.
Ägare till anläggningen är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers. Det är en stor investering där
ett antal parter utöver ägarna har bidragit till finansieringen. Anläggningen möjliggör alla typer av tester i syfte att
öka trafiksäkerheten. Det handlar om att minska kollisionsrisken, minimera skadorna om olyckan är framme och om
att utveckla trafiksäkra och energieffektiva körstilar och
bilar. Det är en imponerande anläggning som sätter Boråsregionen på kartan i arbetet med avancerad utveckling och
forskning inom transportområdet.
Den nytillträdda universitetskanslern har bjudit in samtliga
lärosäten, företrädda av rektor och kvalitetssamordnare för
enskilda diskussioner om synen på det befintliga kvalitetsutvärderingssystemet och förväntningar på det nya. Samtalen har också innefattat en kort presentation av lärosätet.
Vårt möte genomfördes den 18 september och blev ett
mycket givande samtal om kvalitet, kvalitetssystem och
om de speciella förutsättningar och utmaningar som gäller
för vårt lärosäte. Dagen före mötet med kanslern var det
möte i Kungliga bibliotekets nationella referensgrupp med
givande och konstruktiva diskussioner kring hur samverkan mellan Kungliga biblioteket och aktörer inom bibliotekssfären bäst kan utformas. Efter mötet med kanslern var
det möte i styrgruppen för SwePub. En publikationsdatabas som kommer att kunna ligga till grund för avancerade
analyser av publikationsmönster växer fram.
Ett ytterligare möte jag vill nämna är ”Chefer i staten i
Västra Götalandsregionen ” som genomförs under landshövdingens ledning på residenset i Göteborg. Denna gång

var fokus på hur olika aktörer i regionen arbetar med tillväxt och sysselsättningsfrågor. Vi fick korta och kärnfulla
beskrivningar från Regionutvecklingssekretariatet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och ESF-rådet (Europeiska Socialfonden). Mycket värdefull information lämnades.
Efter 20 år och 20 månader som studentpräst vid Högskolan i Borås har Yngve Glans valt att pensionera sig. Yngve
har under sina långa tid som studentpräst betytt oerhört
mycket för många av våra studenter. Alltid tillgänglig och
med tid för att prata och stödja. Vårt varmaste tack för
engagemang och ovärderliga insatser.

Vänliga hälsningar

Björn Brorström
Rektor

