
Gemensam verksamhetsberättelse Mångfaldscentrum och Centrum för Hållbar Utveckling 
2020 

Verksamhetsberättelsen är baserad på den verksamhetsplan som antogs i januari 2020. I synnerhet i 
rådande läge, där pandemins härjningar kastat om spelplanen och omöjliggjort mycket som 
planerades för ett år sedan, har det framstått som angeläget att redovisa planerna och hur de måst 
justeras utifrån händelserna. Saker som tillkommit under året har medtagit sist efter respektive 
rubrik.  

Forskning, kartläggning och utredning 

Fortsatt arbete med forskningsöversikt: ”Hållbarhet i mångfald och mångfald i hållbarhet”. 
Översikten har genomförts och sammanställts i rapportform.  

Stöd till projekt som tilldelats medel inom ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Medlen har 
använts i respektive projekt. Styrgruppen har under året varit i kontakt med projektledare. 
Eftersom medlen kunde användas under hela 2020 har ingen sammanställning eller 
redovisning gjorts än.  

Arbete med AIL-perspektiv på och i centrumbildningarnas verksamhet samt, exempelvis 
koppling till den nya forskarutbildningen. Arbetet har initierats men inte formaliserats.  

Fortsatt samarbete med Universidad Loyola, inklusive hitta och utveckla konkreta 
forskningssamarbeten med Universidad Loyola. Kontakt har upprätthållits men det planerade 
besöket i maj ställdes in på grund av rådande restriktioner. Deras medverkan i arrangemang 
har ställts in på grund av den arbetsbelastning de drabbats av på grund av covid.  

Arbete med Kommunakademiprojektet AIL-Create i samverkan med Trollhättans stad. 
Arbetet har slutförts, avrapporterats samt presenterats vid en internationell konferens.  

Delta i Vinnovaprojektet ”Testbädd för marint avfall” i samverkan med Symbioscentrum. 
Projektet erhöll inte medel.  

Publicera kortrapporter från genomförda kartläggningar. Fyra kortrapporter har publicerats 
och två är under publikation.  

Under året erhöll centrumbildningarna och Kerstin von Brömsen medel för att under 2021 
bedriva ett projekt kring inkludering på Högskolan Väst. Projektet har initierats och 
planerats under hösten. Syftet är förutom forskning bland annat att skapa en 
högskolepedagogisk kurs och andra högskolepedagogiska verktyg.  

Arbete med att utveckla Gröna Klustret, Nuntorp, till nod för hållbart skogsbruk i området. 
Skrift färdigställd.  

 

Arrangemang 

Arbeta med Högskolan Västs program vid Almedalsveckan. Planering initierades men 
Almedalsveckan ställdes in i sin helhet på grund av Covid19.  



Genomföra lunchseminarieserie med det gemensamma temat Agenda 2030. Flera seminarier 
var planerade och bokade. På grund av pandemin och den arbetsbelastning den medfört för 
såväl arrangörer som deltagare framflyttades serien i sin helhet.  

Genomföra seminarium som uppstart på Prevalensstudie sexuella trakasserier och 
genusbaserad utsatthet inom akademin. Seminariet genomfördes under hösten.  

Inleda arbetet med att anordna en högskolepedagogisk inspirationsdag på temat hållbar 
utveckling. Inspirationsdagen/ konferensen genomföres under hösten.  

Samarrangera konferens med Rädda Barnen och (SGN) om asyllagarna, gymnasielagen och 
de ensamkommande ungdomarna. Genomfördes under hösten.   

Arrangera besöksdag för nyanlända och asylsökande tillsammans med SGN. Uppskjuten på 
grund av pandemin.  

Inleda arbetet med att utveckla en AIL-kurs tillsammans med SGN med fokus på migration 
och interkulturellt förhållningssätt. Arbetet har delvis ersatts av det projekt som nämndes 
ovan kring inkludering på Högskolan Väst, som bland annat syftar till att skapa en 
högskolepedagogisk kurs. SGN kommer att erbjudas medverkan i ett senare skede.  

Arbeta med att utveckla konceptet science shops för Högskolan Väst. Konceptet har 
utvecklats och de två inledande science shops, en på temat hållbar landsbygdsutveckling: 
fokus skogen och en på temat inkludering och integration hölls i december. Arbetet fortsätter i 
respektive science shop.  

Arrangera litteraturseminarium om mångfald och hållbarhet. Arbetet med rapporten är 
slutfört (se ovan) men arrangemanget har inte genomförts på grund av pandemin.  

Delta i arrangerandet av sommarakademin i samverkan med Ljungskile folkhögskola. 
Sommarakademin planerades och medverkande bokades men veckan ställdes in på grund av 
pandemin. Istället genomfördes ett webinarium på temat ”Stad -land” och ytterligare två 
seminarier har planerats för våren 2021.  

I samverkan med ReVäst anordnade centrumbildningarna ett streamat seminarium kring 
hållbar turism i september vilket modererades av representant från centrumbildningarna. 
Unilink och vetenskap och allmänhet initierade ett webinaium kring Civic Universities och 
Public Engagement vilket centrumbildningarna var med och planerade samt modererade.  

 

Löpande verksamhet 

Under året genomfördes 4 gemensamma möten med CHU och MFC.  

Under året genomfördes 11 möten med styrgruppen 

Verka som stöd till Högskolan Västs lika villkorsarbete. Arbetet fortgick under året. 

Verka som stöd till Högskolan Västs arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, inklusive arbete 
med Miljöbron. Arbetet fortgick under året. 

Fortsatt ansvar för Högskolans Västs samverkan med Support Group Network. Arbetet 
fortgick under året. 



Fortsatt arbete som Högskolan Västs representant i Scholars at Risk. Arbetet fortgick under 
året. 

Fortsatt arbete som Högskolan Västs representant i Fair Trade City Trollhättan. Arbetet 
fortgick under året. 

Fortsatt arbete som Högskolan Västs representant i CSR Västsverige. Arbetet fortgick under 
året. 

 

Övrigt 

Arbete med centrumbildningarnas framtida form och struktur från 2021. Arbetet har 
genomförts och utmynnat i en skrift om den framtida formen och strukturen.  

Utlysning av, beredningsarbete med och utdelning av Länsförsäkringars pris till bästa uppsats 
inom hållbar utveckling. Arbetet sköts upp på grund av pandemin. Till den senare tidpunkten 
inkom inga förslag på uppsatser.  

Undersöka möjligheten att stärka hållbarhetsaspekter i upphandling. Ej genomfört. Ett 
seminarium var bokat men ställdes in på grund av pandemin.  

Fortsatt arbete med digitalt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har getts ut kontinuerligt under 2020.  

Fortsatt arbete med nationellt och internationellt nätverkande, inklusive kontaktmöten, 
konferensmedverkan etc. Arbetet har genomförts löpande, dock enbart i digital form. Nämnas 
kan den konferens om inkluderande pedagogik som GU anordnade, samt den konferens om 
lärosätens arbete med hållbar utveckling som Frie Universität, Berlin, anordnade och där 
centrumbildningarna deltog.  

Ha beredskap för under året uppdykande uppgifter. Beredskapen har funnits och de uppgifter 
som kommit har vi kunnat genomföra.  

 


