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Detta beslut är en rättelse av tidigare beslut fattat den 25 augusti 

2015 (samma diarienummer). I beslutet från den 25 augusti har 

CAV felaktigt benämnts CAV – Centrum för arbetsliv och 

välfärd. Rätt benämning ska vara CAV – Centrum för arbetsliv 

och vetenskap, vilket är infört i nedan beslut. 

 

I syfte att stärka högskolans profil, stödja samverkan och skapa 

bättre förutsättningar att generera externa resurser bör högskolan 

inrätta centrum. Ett centrum bör inrättas som strategiskt viktigt 

verktyg för samverkan med det omgivande samhället. Centrum 

ska till huvuddelen vara externfinansierat och ha ett tydligt 

kommunicerat syfte. 

 

Generellt bör därmed gälla för centrum: 

 Centrum ska organisatoriskt placeras vid en akademi 

 Ansvarig akademi har övergripande budgetansvar för 

centrumet 

 Ingen personal ska anställas vid centrum, utan 

anställningen ska vara vid befintlig akademi eller enhet 

inom högskolan 

 Centrum ska ledas av en föreståndare  

 Föreståndaren ansvarar för att upprätta verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse och budget i enlighet med gällande 

struktur inom högskolan 

 Föreståndare ansvarar för att senast sex månader innan 

beslut om inrättande upphör lämna en skriftlig 

utvärdering av verksamhetstiden till rektor 

 

Följande befintliga eller initierade/planerade verksamheter 

bedöms vara av en sådan strategisk vikt att de formellt bör 

inrättas som centrum:  

 

 SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing 

 Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) 

 Forum för prehospital FoU i VGR 

 Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) 
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 Centrum för välfärdsstudier (CVS) 

 Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB) 

 

 

 

 

Forum för prehospital FoU i VGR är föremål för diskussion kring 

namnändring. I avvaktan på att slutligt beslut i namnfrågan tas 

bör följande benämning användas: PreHospen - Centrum för 

prehospital FoU i VGR. 

 

Vad gäller organisatorisk placering beslutade rektor den (dnr 

083-14) om följande placeringar: 

 

 Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) – 

organisatorsikt placerad vid Akademin för vård, arbetsliv 

och välfärd 

 Centrum för välfärdsstudier (CVS) – organisatorsikt 

placerad vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB) – 

organisatorsikt placerad vid Akademin för textil, teknik 

och ekonomi 

 

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing är i dag 

organisatoriskt placerad vid Akademin för textil, teknik och 

ekonomi, Forum för prehospital FoU i VGR vid akademin för 

vård, arbetsliv och välfärd och Centrum för kulturpolitisk 

forskning (KPC) vid Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT. Det finns ingen anledning att ändra dessa 

placeringar, varför de bör kvarstå. 

 

Samråd har skett med Studentkåren i Borås. 

 

Information enligt 19 § MBL har lämnats till de fackliga 

parterna. I samband med samrådet framförde de fackliga parterna 

önskemål om att det skulle tydliggöras att resultatet av 

centrumbildningens verksamhet kontinuerligt återförs till 

högskolans kärnverksamhet. Fackliga parter efterfrågade även ett 

förtydligande rörande processen kring när en centrumbildning 

ska upphöra. 

 

Med anledning av de fackliga parternas synpunkter föreslås 

följande formulering läggas till i beslutet: 

 

 Centrumbildningar och de stärkta nätverk som dessa 

innebär syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av 

högskolans utbildning och forskning och ansvarig 

akademi har ansvar för att resultatet av 

centrumbildningens verksamhet kontinuerligt återförs till 

högskolans kärnverksamhet 
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Beroende på att budgetansvaret för en centrumbildning ligger på 

en akademi åligger det akademichefen att kontinuerligt pröva 

behov av den verksamhet som bedrivs vid en centrumbildning. I 

det fall akademichefen bedömer att behovet har upphört har 

denne att föreslå rektor besluta att centrumbildningen ska 

upphöra.  

 

 

 

Beslut 

 

Rektor beslutar 

 

att följande centrum - inrättas i syfte att stärka 

högskolans profil, stödja samverkan och 

skapa bättre förutsättningar att generera 

externa resurser: 

 

Akademin för textil, teknik och ekonomi: 

 Swedish Institute for Innovative 

Retailing (SIIR) 

 Centrum för hållbart 

samhällsbyggande (CHSB) 

 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd: 

 Centrum för arbetsliv och vetenskap 

(CAV)  

 PreHospen - Centrum för 

prehospital FoU i VGR 

 Centrum för välfärdsstudier (CVS) 

 

Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT: 

 Centrum för kulturpolitisk 

forskning (KPC), 

 

 

att 

 

centrum ska till huvuddelen vara externfinansierat 

och ha ett tydligt kommunicerat syfte, 

 

 

att följande ska generellt gälla för centrum: 

 Centrum ska organisatoriskt placeras vid 

akademi vilken har det övergripande 

budgetansvaret 

 Centrumbildningar och de stärkta nätverk 

som dessa innebär syftar till att bidra till 

kvalitetsutveckling av högskolans 

utbildning och forskning och ansvarig 

akademi har ansvar för att resultatet av 
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centrumbildningens verksamhet 

kontinuerligt återförs till högskolans 

kärnverksamhet 

 Ingen personal ska anställas vid centrum, 

utan anställningen ska vara vid befintlig 

akademi eller enhet inom högskolan 

 

 

 Föreståndaren ansvarar för att upprätta 

verksamhetsplan och budget enlighet med 

gällande struktur inom högskolan samt 

 

att detta beslut ersätter tidigare beslut fattat den        

25 augusti 2015. 
 

  

 

Föredragande är Åsa Dryselius, jurist. Anders Stenström, 

verksamhetscontroller har varit med i den slutliga 

handläggningen av ärendet utan att delta i avgörandet. 

 

 

 

 Björn Brorström 

Rektor 

 

Åsa Dryselius 

Jurist 

 

 

 

 

 

 


