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egionutvecklingsnämnden fattade den 20 december
beslut om att avsätta 17 Mkr för 2013 och 2014 för
forskningsstrategiskt samarbete mellan Högskolan i
Skövde och Högskolan i Borås. Högskolorna ombads
att senast den 31 januari inkomma med en komplett ansökan
som närmare beskriver de utvalda temaområdena. Så har också
skett och behandling av den kompletta ansökan kommer enligt
uppgift att ske i nämndens presidium i slutet av denna månad.
Som ett led i utarbetandet av den kompletta ansökan genomfördes den 17 januari ett seminarium på Högskolan i Borås
där involverade forskare från våra båda lärosäten redovisade
sin forskning och på vilket sätt de kan bidra till utveckling
och genomförande av det strategiska samarbetet. Det blev en
intressant dag som tydligt illustrerade att genom att samarbeta
inom styrkeområden kan konkurrenskraftiga miljöer byggas
upp med stor utvecklingspotential. De fyra temaområden
som identifierats och behandlats är ”Design, textil och hållbar
utveckling”, ”Informations- och kommunikationsteknik”,
”Vård och välbefinnande” samt ”Framtida företagande och nya
affärsmodeller”. Stödet från Regionutvecklingsnämnden under
2013-2014 avser de två första områdena i uppräkningen ovan,
men vi kommer tillsammans med Högskolan i Skövde att
utveckla samtliga fyra områden. Vi har nu lagt en grund för ett
långtgående forskningsstrategiskt samarbete och för utveckling
av lärosätenas forskning inom prioriterade områden.
I syfte att lära ännu mer om forskningsfinansiering och hur
en framgångsrik och välfinansierad miljö med många stora
anslag från EU:s forskningsfonder kan byggas upp på kort tid
har jag tillsammans med vår EU-koordinator och tre av våra
professorer/forskningsledare varit i Lausanne och på Ecolé
Polytechnique de Federale Lausanne. Vi fick bekräftat vikten av
att arbeta systematiskt och långsiktigt i uppbyggnad av forskning och forskningsansökningar. Forskarna har ett tydligt och
odelat ansvar för innehåll, utveckling och etablering av nätverk,
men får ett omfattande administrativt stöd under ansökningsprocessen och i uppföljningar av finansierade projekt. Jag skulle
vilja påstå att vi nu är väl insatta i vilka krav som ställs för att
bli framgångsrik i konkurrensen om EU-forskningsmedel och
vi förbereder nu en förstärkning av stödet till forskare som
kommer att ansöka om medel inom den kommande EUforskningsbudgeten Horisont 2020.
Vi har haft besök av Eino Örnfeldt, ordförande i organisationskommittén för ett nytt konstnärligt lärosäte i Stockholm och
Eva Öqvist, förvaltningschef på Dans och Cirkushögskolan
som är en av de tre högskolor som kommer att bilda det nya
lärosätet som kommer att vara en gemensam enhet för forsk-

ning och forskarutbildning. De båda andra är Operahögskolan
och Stockholms dramatiska högskola. Det var en givande dag
där vi fick möjlighet att berätta om hur vi arbetar inom det
konstnärliga området och där vi fick höra om argumenten
bakom det nya lärosätet och hur det fortsatta arbetet ser ut
fram till etableringen 1 januari 2014. Valet av organisationsmodell och vilken autonomi som de ingående lärosätena
kommer att ha är två mycket intressanta frågor. Lösningen
kan komma att bli en förebild för hur ett forskningsstrategiskt
samarbete kan organiseras och formaliseras.
Utvecklingen inom konstnärlig forskning och den nya
högskolan var en av de saker som utbildningsminister Jan
Björklund talade om under sitt anförande på den årligen
återkommande rektorskonferensen i slutet av januari på
Steningevik. På sikt vill ministern se framväxten av ett samlat
University of Arts i Stockholm, men det dröjer nog ett antal
år. Andra saker som Jan Björklund behandlade var att det kan
komma att tillföras och fördelas ännu fler tillfälliga utbildningsplatser och det kanske redan under 2013, att en utredning
om stiftelseformen kommer att läggas fram under våren samt
att förändringar ska ske av reglerna rörande antagning av och
avgifter för internationella studenter.
Efter Steningevikkonferensen följde ett besök på Civil- och
bostadsdepartementet och ett möte med statssekreteraren Ulf
Perbo. Vi presenterade vårt Partnerskap för hållbar stadsutveckling och den utveckling som planeras i Borås i utbyggnaden av
det som benämns nedre Norrby. Ett samarbete mellan samhällsplanerare i staden, experter på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och forskare inom teknik och samhällsvetenskap på
högskolan ska bidra till att skapa en gynnsam utveckling och en
hållbar stadsdel i alla dess bemärkelser. Statssekreteraren visade
stort intresse för vårt partnerskap och stadens planer, och en
mer omfattande presentation planeras i Borås till våren. Civiloch bostadsministern har bjudits in.
Utmärkelser för nit och redlighet har delats ut till fem medarbetare på högskolan. Efter ceremoni och fotografering åt vi
lunch på Yxhammarsgården och medaljörerna fick berätta om
sin yrkeskarriär och spännande minnen från åren på Högskolan
i Borås. Det var en mycket trivsam och trevlig sammankomst,
och det är hedrande att få uppmärksamma framgångsrika
medarbetare.
Vi har också genomfört ett Humboldtseminarium, denna gång
med temat Tvärvetenskap, excellens och finansiering. Huvudtalare var Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola. Utan-

för dagens tema ställde Karin frågan varför vi som är ett lärosäte som betonar praktik och profession genomför seminarier
i Humboldts anda. Humboldt var inte särskilt intresserad av
den så kallade verkligheten utanför sitt universitet. Det var
intressant att frågan ställdes och vårt svar var att Humboldtseminarierna handlar om två saker. Att bilda oss kring historiska
ideal och klassiska utmaningar inom akademin och att våga
pröva vår egen verksamhetsidé och inriktning kritiskt.
Två utredningar har inletts sedan sist. Den ena syftar till att få
fram en campusplan som visar de behov vi har långsiktigt av
attraktiva ytor för vår expansion. Den andra ska ta reda på hur
olika aktörer uppfattar Högskolan i Borås. Baserat på redovisade uppfattningar om vårt lärosäte ska sedan en bred diskussion föras om vårt varumärke och vad vi ska göra för att stärka
högskolan och svara upp mot de förväntningar som finns.
Till sist vi har i vanlig ordning genomfört vår arbetsmarknadsdag – STARK-dagen – med närmare 100 utställare och hög
aktivitet i våra lokaler. Det är viktigt att arrangera möten där
våra studenter kan träffa sina kommande arbetsgivare. De flesta
jag talade med var nöjda, men det skulle kunna ha varit fler
studenter på plats som tog tillfället i akt att knyta värdefulla
kontakter.
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