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Utbildningsnamnden 

Aterrapportering lokala skolstyrelser 
Forslag till beslut 
Utbildningsnaninden foreslas besluta 

att lagga aterrapporteringen om lokala skolstyrelser till handlingama, 

att i samrad med Uppsalas elevkarer ta fram strategier for huvudmannens arbete med fragor 
om delaktighet och elevdemokrati, samt 

att framj a arbetet med forum for samrad i Uppsala kommuns skolor 

Sammanfattning 

Utbildningsnamnden har getts i uppdrag av kommunfullmaktige att underlatta bildandet av 
lokala skolstyrelser. 

Omvarldsbevakning och kartlaggning har visat att lokala skolstyrelser forekommer i mycket 
fà kommuner och skolor i dag. Manga av de kommuner och skolor som tidigare haft lokal 
skolstyrelse har lagt ned dem och arbetar idag istallet med de av skollagen reglerade forum for 
samverkan. Utifran genomford omvarldsbevakning konstateras att det finns svaga motiv for 
att bilda lokala styrelser. Utbildningsforvaltningen bedomer att ett gott samarbete i de 
befintliga forumen fbr samfad kan fylla samma funktion som en lokal styrelse. I arbetet ska 
Uppsala Elevkarer engageras inom ramen for det avtal som utbildningsnam_nden har med 
organisationen. 

Arendet 

Bakgrund 
Bakgrunden till uppdraget är bildandet av den nya utbildningsnamnden som en innebar en 
koncentration av den politiska styrningen av skolan till en namnd. Utredningen som foregick 
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den politiska omorganiseringen av namndema pekade pa fOrdelarna med att fa en 
sammanhallen styrning for skolan. Samtidigt fordes diskussioner om utmaningar i att ta 
tillvara skolors, elevers och foraldrars delaktighet i en organisation dar avstandet till politiken 
kunde uppfattas som langre. Mojligheten att infora lokala skolstyrelser lyftes som ett verktyg 
RV att astadkomma stOrre delaktighet for clever och foraldrar direkt ute pa skolorna. 
Utbildningsforvaltningens ledningsgrupp preciserade uppdraget till att fokus ska ligga pa 
grundskolan. 

Lokal styrelse i skollagen 
I skollagen regleras lokala styrelser i 4 kap. 15-17§§. Dar anges att en kommun har mojlighet 
att inratta en lokal styrelse inom den del av skolvasendet som kommunen är huvudman for. I 
16§ som borjar galla den 1 januari 2016 (ersatter nuvarande 16§ som har en liknande lydelse) 
anges att "i en lokal styrelse for en forskoleenhet eller en skolenhet med grundskola eller 
grundsarskola ska foretradare for barnens eller elevemas vardnadshavare och foretradare for 
de anstallda inga som ledamoter". Det anges ocksa att foretradarna for vardnadshavarna inte 
far vara fler an &riga ledamoter. Fragor som rektor kan ge till en lokal skolstyrelse att besluta 
om är, enligt 4 kap. 17§ skollagen, de fragor som rektor far uppdra at en anstalld eller en 
uppdragstagare att besluta i. En lokal styrelse far dock inte besluta i fragor som ror enskilda 
elever. 

Erfarenheter fran andra kommuner 
mom den kommunala grundskolan i Uppsala finns inga lokala styrelser idag. Det existerade 
nagra under forsoksverksamheten med lokala skolstyrelser med foraldramajoritet (1996-
2003), men dessa lades sedan ner. Utbildningsforvaltningen har genomfort en 
omvarldsbevakning fOr att se hur andra kommuner i Sverige arbetar med lokala styrelser. 

De rapporter om lokala styrelser som gar att hitta pa intemet är publicerade 2007 och tidigare. 
Utifran dessa rapporter har tagits kontakter genom mail och telefon med de kommuner eller 
skolor som namndes i rapportema for att se om de fortfarande arbetade med lokal styrelse. 

Kontakt har tagits med skolmyndighetema for att kunna hitta goda exempel hur kommuner 
arbetar med lokala styrelser. I kontakten med tjansteman pa Skolverket framkom det att det 
inte finns flagon forteckning fran Skolverkets sida Over forekomsten av lokala styrelser i 
kommunerna och inte heller finns det nagon information om hur lokala styrelser har utformats 
i kommunerna. De kontaktade tjanstemannen pa Skolinspektionen kunde inte ge nagot 
exempel pa nagon kommun dar man infort lokal styrelse och hade inte traffat pa lokal styrelse 
vid inspekterade skolor. Deras bedomning var att det berodde pa att de lokala styrelsema hade 
svarigheter att fungera langsiktigt. De gay dock nagra tips pa kommuner dar det eventuellt 
hade funnits eller fanns kvar lokal styrelse. Dessa har kontaktats av utbildningsforvaltningen. 

Barnverket är en ideell organisation som arbetar for inrattande av lokala styrelser. De 
presenterar sin verksamhet pa hemsidan enligt foljande: 
"Barnverket är en rikstackande forening och natverk som utgar frail barnets 'pasta och 
barnkonventionen. Barnverket är partipolitiskt och religiost obundet. Medlemmar är foraldrar, 
engagerade vuxna, andra natverk och foreningar. Barnverket arbetar for att fOrbattra barns 



villkor i forskola, skola och fritidshem". Efter kontakt med Barnverket sá togs ytterligare 
kontakt med skolor som Barnverket uppgav arbetade med lokala styrelser. 

Utifran ovanstaende har foljande kommuner kontaktats: Norrkoping, Orebro, Tierp, Upplands 
Bro, Vasteras, Gavle, Nynashamn, Hudiksvall, Jonkoping, Eskilstuna, Goteborg, Malmo och 
Varberg. 

Samtliga dessa kommuner forutom Varbergs kommun meddelade att de inte har nagon lokal 
styrelse. Nagra kommuner har haft lokala styrelser tidigare men har lagt ned dem. Synpunkter 
som framfordes som anledning till nedlaggningen var att styrelsen satte sig over rektors beslut 
i frigor som rektor enligt lag inte kan delegera till nagon annan pa skolan. Styrelsen gick 
utanfor sina lagenliga befogenheter. Man konstaterade ocksa att det var svart med kontinuitet 
d5. ledamoterna ofta byttes ut samt att en del foraldrar anvande styrelsen som en egen arena 
for att driva egna fragor. 

Varbergs kommun har lokala styrelser pa 5 skolor av totalt 22 skolor och 55 forskolor. Vid 
kontakt med Varbergs kommun framkom att de har en beslutad normalarbetsordning for lokal 
styrelse dar det regleras vilka fragor den lokala styrelsen ska arbeta med och hur arbetet ska 
ga. till. Varje lokal styrelse har fatt en budget pa 10 000 kr per ar som kan anvandas till t.ex. 
trivselaktiviteter, utrustning till skolan eller dylikt. 

Tva skolor i Varbergs kommun med lokal styrelse kontaktades. Den forsta skolan är en F-9 
skola med knappt 600 elever. Rektor menar att styrelsen mer fungerar som ett skolrad men 
har val av ledamoter till styrelsen. Rektor anger att fordelarna är att smarre beslut kan fattas i 
styrelsen och att det finns en stone tyngd i besluten i jamforelse med ett sa kallat forum for 
samrad som alla skolor är alagda att ha. Nackdelama dr att rektor saknat representation frail 
samtliga klasser, att det är fa ledamoter i styrelsen och att det dr svart att fa ledamoter frail 
hogre arskurser. Den andra skolan är en F-5 skola med 42 elever samt forskola. Rektor menar 
att fordelarna med en lokal styrelse jamfort med ett forum for samrad är att det finns en stOrre 
oppenhet och samforstand och att foraldrarna tar mer ansvar och är mer delaktiga. 
Nackdelarna kan vara att en del styrelseledamoter inte hailer sig till agendan (enligt den 
beslutade normalarbetsordningen) och att det är for fa aktiva foraldrar som viii vara delaktiga 
i arbetet. 

Slutsats och forslag 

Utifran ovan presenterade omvarldsbevakning konstateras att det finns svaga motiv for att 
bilda lokala skolstyrelser. Utbildningsforvaltningen bedomer att ett gott samarbete i de 
befintliga forumen for samrad kan fylla samma funktion som en lokal styrelse. I forum for 
samrad ska fragor som har betydelse for elever och vardnadshavare behandlas. Rektor är 
ansvarig for att uppratta forum fOr samverkan och informera elever och vardnadshavare om de 
fragor som behandlas i forumet. 



Enligt intentionen i WE — inriktning, verksamhet, ekonomi sa ska delaktigheten och 
inflytandet for vardnadhavare och elever starkas for att Oka deras engagemang for 
utbildningen. Genom det avtal som utbildningsnamnden har med elevernas organisation 
Uppsala Elevkker majliggers ett gott samarbete mellan skolledning och elever. Det arbetet 
kommer under de narmaste aren att fOrstarkas ytterligare genom att Uppsala Elevkarer i sin 
verksamhetsbeskrivning lagt till olika aktiviteter for att Oka elevemas arbete med delaktighet 
och inflytande Over utbildningen. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 
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