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Yttrande angående KSLs rekommendation att anta en
avsiktsförklaring för skolrelevant forskning i samverkan
med Stockholms universitet.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta
ställning till om Nynäshamns kommun skall anta en avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen tillsammans med Stockholms universitet.
Barn- och utbildningsförvaltning är positiv till att delta i skolforskning men
önskar ett förtydligande av vilka åtaganden resursmässigt och ekonomiskt ett
antagande av avsiktsförklaringen innebär.
Ärendets beredning
KSL har 2008-12-12 skickat en rekommendation till Kommunstyrelsen att anta
Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning i samverkan med Stockholms
universitet. Kommundirektören har överlämnat ärendet till BUN för beslut och
meddelat att ärendet inte ska behandlas i KS. Verksamhetscheferna inom
utbildningsområdet har getts möjlighet att komma med synpunkter på
avsiktsförklaringen.
Ärendebeskrivning
På initiativ av lärarutbildningsnämnden vid Stockholms universitet (LUN)
inrättades vid oktobermötet 2008 ett forskningsutskott kopplat till LUN.
Utskottet ska bestå av sex ledamöter varav tre från Stockholms Universitet och
tre från kommuner i Stockholms län.
Av avsiktsförklaringen framgår att parterna som undertecknar den ska vara
överens om följande:
• arbeta för samordnade satsningar inom forskning med relevans för
lärarutbildningen och skolan i vid mening
• arbeta för ett brett utbud av kurser på avancerad nivå och forskarnivå
med denna inriktning
• bidra till samordning av förslag till uppdragsforskning som finansieras
av kommunerna och genomförs av universitetets forskare
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underlätta framtagande av underlag till avtal, kontrakt och andra typer av
gemensamma överenskommelser mellan universitet och regionens
kommuner som krävs för att främja forskning och den högre utbildningen
på det här beskrivna området
erbjuda mötesplatser för forskare, lärare och skolledare med intresse för
skolrelevant forskning
arbeta för ansökningar om externa resurser för forskning och utbildning
inom det här beskrivna forskningsområdet
i övrigt ta initiativ som främjar parternas gemensamma vilja i enlighet
med denna avsiktsförklaring
hitta former för att erbjuda fristående skolor att ingå i olika forskningsaktiviteter

Av avsiktsförklaringen framgår att samarbetet inte ska begränsa parts möjligheter
att utifrån sina behov och önskemål samarbeta med andra lärosäten eller andra
kommuner.
Förvaltningens ståndpunkt

Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till att öka samverkan mellan
kommunens utbildningsverksamhet på alla nivåer och universitet och högskolor
och att kontakten mellan forskning och kommunens utbildningsverksamheter
utvecklas. En långsiktig satsning på samarbete mellan kommunernas utbildningsverksamheter och högskolan är positiv och nödvändig så att aktuella forskningsresultat kan komma kommunen till godo. Samarbetet mellan högskolan och
kommuners förskolor och skolor medföra också att forskningen får erfarenheter
och ökad kunskap om aktuella frågeställningar inom utbildningsverksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att KSL rekommendation att samarbeta
med Stockholms universitet kring forskning borde innefatta fler universitet och
högskolor. Nynäshamns kommun samarbetar redan med andra högskolor och
universitet. Nynäshamns kommun har t.ex. samarbete med Södertörns högskola,
KTH, Dalarnas högskola och Mälardalens högskola. Ett samarbete med Gotlands
högskola och Uppsala universitet kan bli aktuellt för Nynäshamns gymnasium.
Det är viktigt att veta vilka kostnader och vilka åtaganden kommunen tar på sig
om man skriver på avsiktsförklaringen. KSL framför i rekommendationsbrevet att
”Sedan sektorsforskningen avskaffades och Vetenskapsrådet inrättades har
skolrelevant forskning minskat. Ett antal kommuner har nu påtalat behovet av och
tagit initiativ till att avsätta särskilda resurser för forskningsinsatser riktade mot
skolans kunskapsområde”. Av avsiktsförklaringen framgår också att om en part
avser att frånträda avsiktsförklaringen ska detta meddelas senast sex månader före
tidpunkten för frånträdandet. En liten kommun som Nynäshamn kan ha svårt att
kontinuerligt ha åtagande mot flera högskolor och universitet och är också mån
om att värna och utveckla redan upparbetade kontakter som kommunens skolor
och förskolor har med andra universitet och högskolor än Stockholms universitet.
I Nynäshamns kommun finns för närvarande inga medel avsatta för samverkan
och forskning med högskolan.
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Bilagor
Bilaga 1 KLS Rekommendation att anta Avsiktsförklaringen för skolrelevant
forskning inom kommunen.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta.
1. överlämna ovanstående synpunkter till KSL.
2. begära förtydligande av vad avsiktsförklaringen medför för åtagande
resursmässigt och ekonomiskt för kommunen.

Birgitta Dahlin
Barn- och utbildningschef

Margareta Bergman
Handläggare
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