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llt fler resultat från Högskoleverkets utbildningsutvärderingar färdigställs nu och publiceras.
Åsikterna om systemet är flera och ett utvecklingsarbete bedrivs redan inom verket med syfte att förbättra modellens kvalitet. Den tillämpade modellen som
kommer att användas under innevarande utvärderingscykel
bygger i mycket hög grad på bedömning av de självständiga arbetena i förhållande till de lärandemål som gäller
för den utvärderade utbildningen. För vår del är utfallet så
här långt att av fem bedömda utbildningar har en fått betyget mycket hög kvalitet, tre hög kvalitet och en bristande
kvalitet. Orsakerna till bedömningen bristande kvalitet har
noga behandlats och diskuterats av alla berörda och åtgärder är delvis redan vidtagna för att rätta till brister. Vi
kommer att få mer information efter sommaren om på
vilket sätt vi ska rapportera åtgärder och förbättringar samt
hur ombedömningen ska göras. Det är viktigt för oss att
snabbt få en ny prövning och se till att utbildningen inte
längre är ifrågasatt. Utfallet för universitet och högskolor
är mycket varierande och vi har klarat oss förhållandevis
väl. Det finns exempel på lärosäten där en majoritet av
utbildningarna är ifrågasatta och där risken är stor att utbildningar måste ställas in. Det finns helt enkelt inte resurser för att förstärka ifrågasatta utbildningars kvalitet. Konsekvensen av detta blir då minskningar av utbildningsanslaget, det så kallade takbeloppet. Omfördelningar mellan
lärosäten baserat på kvalitetsbedömningar kommer att
fortsätta. Departementet planerar emellertid inte för indragningar förrän omprövning skett så större omfördelningar sker sannolikt först år 2014.
En nyckel för högskolans utveckling är vår förmåga att
attrahera externa medel till forskning. Mycket arbete har
under våren lagts ned inom högskolan på att sammanställa
ansökningar till olika typer av forskningsfinansiärer. Konkurrensen om medlen är mycket tuff och besvikelsen stor
om en ansökan trots goda vitsord inte erhåller någon finansiering, men det gäller att ta till sig synpunkter och ta nya
tag. Vi har en uppsättning viktiga och intressanta områden,
program och projekt, och har all anledning att intensifiera
arbetet med ansökningar. En viktig finansieringskälla
borde kunna bli EU:s forskningsprogram Horizon 2020.
Inriktningen på programmet och prioriterade frågor ligger
väl i linje med forskningen vid Högskolan i Borås och en
målmedveten satsning på några utvalda projekt ska ske.

Baserat på ledningsgruppens studieresa till Bryssel i slutet
av mars genomfördes ett informationsmöte på högskolan i
början juni. Det var ett mycket välbesökt möte och ett
utmärkt tillfälle att sprida information om Horizon 2020,
dess möjligheter och vilket stöd forskare kan få i ansökningsprocessen.
En särskild satsning är att etablera en forskarskola inom
området textila material; ”Industrial Graduate Program:
Advanced Functional Textiles”. En intresseanmälan har
lämnats till KK-stiftelsen och nu väntar intervjuer och
granskning av vårt förslag. Viktiga samarbetspartners i
utveckling, etablering och genomförande av forskarskolan
är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swerea
IVF.
Att knyta kontakter för att lära av andra och varandra och
för att se vilka möjligheterna är för fördjupat samarbete, är
prioriterat. Det är också betydelsefullt att ta vara på alla
tillfällen att berätta om vad vi gör inom högskolan och
vilka våra strategier är för att stärka lärosätet. Våren har
innehållit mycket på temat erfarenhetsutbyte och information. En aktivitet som jag särskilt vill nämna är ett besök på
Mälardalens högskola. Vi träffade ledningen för högskolan
och fick bland annat en presentation av hur lärosätet organiserar innovationsverksamheten. En spännande struktur är
etablerad och ett intressant sätt att ta tillvara studenternas
idéer har utvecklats och införts. Vi fick också en presentation av de prioriterade områdena och hur dessa utvecklats.
Vi kände väl igen oss i processen och prioriteringsarbetet,
men Mälardalen hade gått längre i ett avseende och låtit
karakterisera varje område med begrepp som beskriver
dess styrka och betydelse. Till exempel är området ”Inbyggda system” internationellt ledande, bland de fem bästa
i världen.
Vi har också träffat ledningen för SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och fortsatt resonerat om gemensamma
angelägenheter och också fått viktiga kommentarer till
våra strategier i ett föränderligt högskolelandskap. Vi har
träffat de externa ledamöterna i våra institutionsstyrelser
och beskrivit vår situation utifrån högskoleperspektivet.
Det var ett mycket givande möte och en god illustration av
betydelsen av extern representation i institutionsstyrelserna. Vi har haft möte med kommunalråden och tjänsteman-

naledningen i Borås Stad för att resonera och klargöra
förutsättningarna för bildande av Science Park Borås. Jag
vill också nämna ett möte med ledningen för Akademiska
Hus som bland annat handlade om bolagets finansiella
utveckling och statens avkastningskrav.
Ett antal kontakter och möten har hållits med rektorskollegor i regionen. Representanter från högskolan har också
varit på departementet tillsammans med företrädare för
Västra Götalandsregionen och fått två tämligen tydliga
besked från statssekreteraren. Bildar tre högskolar en ny
myndighet innebär det ett starkt tryck mot regeringen om
att det nya lärosätet ska få universitetsstatus. Samgående
med Chalmers är en intressant idé men juridiskt komplicerad eftersom Chalmers är en stiftelse och vi är en statlig
myndighet. De två beskeden är naturligtvis synnerligen
viktiga för oss i den fortsatta processen att utveckla verksamheten vid Högskolan i Borås. Jag passade för övrigt på
att snabbt nämna våra planer och vårt besök på departementet när barn- och äldreminister Maria Larsson nyligen
besökte oss. Huvudsyftet med hennes besök var att få veta
mer om utbildning och forskning inom området Integrerad
vårdutveckling och särskilt resultatet av vår värdegrundsutbildning riktad till tjänstemän inom omsorgsfältet. Det
var en imponerad minister som lämnade högskolan och
Borås. I tackbrevet som jag fick häromdagen använde
Maria Larsson formuleringen ”En högskola i framkant”.
På temat ”visa vad högskolan kan och vill” ska jag särskilt
nämna professorsinstallationen den 11 maj. En professorsinstallation är en viktig ceremoni och tradition som innebär
att vi välkomnar de nya medarbetarna och vetenskapliga
ledarna. Det är också ett tillfälle för akademin att visa upp
vad vi kan. Jag hade förmånen att hälsa 17 nya professorer
välkomna till högskolan. Alla våra områden och institutioner var representerade. På förmiddagen under installationsdagen hölls uppskattade föreläsningar av de nya professorerna på respektive institution.
Alla våra institutioner har nu någon form av avslutningsceremoni. Det är trevligt att uppmärksamma erlagda examina och goda prestationer. Själv var jag med på Textilhögskolans och Ingenjörshögskolans högtidliga avslutningar med tal, vacker sång och utdelning av stipendier till
studenter för utmärkta insatser inom olika utbildningar.
På initiativ av två av högskolans anställda, Sten Dellby och
Monica Hammarnäs, har en veteranklubb bildats på högskolan. Klubben, som riktar sig till högskolans pensionärer,
har flera syften. Det handlar om social samvaro och att

göra saker tillsammans med tidigare arbetskamrater. Det
handlar också om att vara en resurspool för högskolan.
Gruppen har en hög kompetens samt djup och bred erfarenhet, och kan utgöra en viktig referensgrupp för oss inför
strategiska ställningstaganden och beslut. Tillsammans
med Martin Hellström hade jag det stora nöjet att vid
första träffen hälsa ett 80-tal blivande medlemmar välkomna till högskolan och sin tidigare arbetsplats.
Tillsammans med företrädare för kommun och näringsliv
vill vi utveckla Borås som studentstad. Det finns många
ingredienser i en sådan utveckling, inte minst viktig är att
erbjuda ett attraktivt studentboende och här sker det positiva saker i staden. Tillsammans med bland annat ordförande för studentkåren, Klara Jennische, tog jag första
spadtaget för ett nytt studentboende utmed Viskan på Simonsland. AB Bostäder bygger 160 studentlägenheter som
kommer att bli ett mycket bra tillskott och väsentligt förbättra boendesituationen för våra studenter.
Hörande om ny prefekt på Ingenjörshögskolan är genomförd med Peter Axelberg, idag lektor vid institutionen.
Planen är att Peter börjar den 1 augusti.
Till sist vill jag nämna att en politisk överenskommelse är
träffad gällande nominering av externa ledamöter i lärosätenas styrelser. Varje lärosäte ska ha en nomineringsgrupp
i vilken det ska ingå personer som känner väl till högskolan eller universitetet, men inte själva är verksamma vid
lärosätet, samt en representant för de studerande vid respektive lärosäte.
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