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Sammanträdesprotokoll §§ 58 

Sammanträdesdatum 21 mars 2023 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 09:00 – 12:00 
Mötet ajourneras mellan klockan 10:05 – 10:20 

Tjänstgörande ledamöter Jonas Cronert (S), Ordförande 
Hawar Asaiesh (V), 1:e vice ordförande 
Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande 
Chatarina Ståhl (S) 
Tove Hjelm (KD) 
Christina Alman (M) 
Anna Lundberg (L) 
Gisela Carstinge (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Vicki Skure-Eriksson (C) 

Vid protokollet Rangeen Zakholy 

Justeras 
 

 

 

 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad   

 
VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från Grundskolenämnden § 58 
Sammanträdesdatum 2023-03-21 
Justeringsdatum 2023-03-21 
Anslagsdatum 2023-03-32 
Datum för nedtagande 2023-04-14 
Förvaringsplats Barn och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
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 Frånvarande ledamöter 
 Gunilla Johansson (C) 
  
 Närvarande ersättare 
 Jan-David Van Der Horst (S) 

Agneta Elisabet Hermansson (V) 
Vicki Skure-Eriksson (C) 
Per Jansson (M) 
Markus Lindgren (MP) 
Caroline Frisk (SD) 

  
 Övriga närvarande 

Åsa Lundkvist, direktör 
Sara Drew, tf verksamhetschef strategiskt ledningsstöd 
Rangeen Zakholy, nämndsekreterare  
Maria Lindh, verksamhetschef grunskolan 
Erik Johansson, verksamhetschef grundskolan  
Fredrik Ignell, bitr verksamhetschef grundskolan 
André Juhlin, facklig representant Sveriges lärare 
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§ 58 Dnr GSN 2022/03607-1.5.2 

Avtal om samverkan och följeforskning med Högskolan Dalarna 

Beslut 
1. Grundskolenämnden godkänner avtal mellan Grundskolenämnden genom 
Västerås stads kommunala grundskoleverksamhet och Högskolan Dalarna 
avseende följeforskning kring att bygga kapacitet för skolförbättring och 
likvärdighet. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
3. Forskningsresultatet återrapporteras till grundskolenämnden. 

Särskilt yttrande 
Eleonore Lundkvist (M), Christina Alman (M) och Per Jansson (M) inlämnar 
ett särskilt yttrande enligt följande:  
”Moderaterna anser att förvaltningen i första hand bör söka 
forskningssamarbeten med vårt lokala universitet MDU.” 
Markus Lindgren (MP) inlämnar ett särskilt yttrande enligt följande: 
” Miljöpartiet anser att det inte är regionalpolitisk hänsyn som sak vara 
vägledande i val av vilka parter Västerås Stad ska söka forskningssamverkan 
med. Är MDU bäst beskaffade så ska naturligtvis samverkan ska med det 
lärosätet, men det samma bör naturligtvis gälla alla andra lärosäten också.” 

Ärendebeskrivning 
Vid Grundskolenämndens sammanträde i januari 2023 fick 
grundskoleverksamheten i uppdrag att upprätta ett avtal med Högskolan 
Dalarna om följeforskning för att utvärdera effekterna av grundskolans 
storskaliga skolutvecklingsarbete. Intentionen är att samverkan mellan 
Västerås Stad och Högskolan Dalarna ska pågå i tre år men avtalet gäller 
endast ett år. 
Samverkan om följeforskning delfinansieras av den kommunala 
grundskoleverksamheten och Högskolan Dalarna på lika villkor. För 
grundskolans räkning innebär det en kostnad för 2023 på 800 000 kr. För 
detta används medel som tilldelats av Skolverket för just detta ändamål (300 
000 kr) samt medel avsatta för kompetensutveckling i budget för 
grundskolans verksamhetsledning. 

Yrkanden 
Eleonore Lundkvist (M) yrkar att forskningsresultaten återrapporteras till 
grundskolenämnden. 
Hawar Asaiesh (V) och Gisela Carstinge (SD) yrkar bifall på Eleonore 
Lundkvists (M) tilläggsyrkande. 
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Proposition 
Inledningsvis finner ordförande att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag till beslut, och att grundskolenämnden beslutar enligt 
det.  
Ordförande finner att det finns ett tilläggsyrkande från Eleonore Lundkvist 
(M), med bifall från Hawar Asaiesh (V) och Gisela Carstinge (SD), och att 
grundskolenämnden beslutar enligt det. 
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