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Lokala styrelser inom barn‐ och utbildningsnämndens
verksamhetsområde
Bilaga:
Arbetsordning för lokala styrelser

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 26 maj 1997 § 76 beslutat att dåvarande
skolstyrelse fick överlåta befogenheter till lokala styrelser i grundskolan under
tiden 1 juli 1997‐30 juni 2001.
Möjligheten att inrätta lokala styrelser inom grundskolan och den obliga‐
toriska särskolan har införts genom en försöksverksamhet som började gälla
den 1 augusti 1997. I och med den nya skollagen har denna möjlighet
permanentats, 4 kapitlet 15‐17 §§ skollagen. Reglerna gällande lokala styrelser
har förändrats vad gäller t ex vilka beslut som är möjliga att överlåta på en
lokal styrelse och styrelsens sammansättning.
Idag finns det lokala styrelser på Munkebergsskolan, Tunaskolan, Klöverträsk
skola, Vitåskolan, Persöskolan, Ormbergsskolan, Kråkbergsskolan och
Borgmästarskolan.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till
arbetsordning för lokala styrelser enligt bilaga 1.
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige enligt
7 kapitlet § 18 kommunallagen beslutar att barn‐ och utbildningsnämnden får
‐ inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som barn‐ och
utbildningsnämnden ansvarar för,

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012‐01‐30

7

19

Kommunstyrelsen

2012‐01‐16

11

25

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐12‐19

260

567

deckf18b
‐ överlåta nämndens beslutanderätt till en lokal styrelse dock ej i de
ärenden där det föreligger delegeringsförbud enligt kommunallagen 6
kapitlet 34 §.
Information enligt § 19 MBL har hållits den 11 oktober 2011.

Kansliets yttrande
Kansliet föreslår följande två förtydliganden av arbetsordningen.
Första meningen under rubriken ”Uppgifter”
Den lokala styrelsen ansvarar för att de uppgifter som anförtrotts styrelsen
hanteras i enlighet med de mål…
Under rubriken ”Sammansättning”
Nytt fjärde stycke:
Ledamöterna och ersättarna väljs av barn‐ och utbildningsnämnden.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐

i enlighet med barn‐ och utbildningsnämndens förslag med
nedanstående två förtydliganden av arbetsordningen

Första meningen under rubriken ”Uppgifter”
Den lokala styrelsen ansvarar för att de uppgifter som anförtrotts styrelsen
hanteras i enlighet med de mål…
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Under rubriken ”Sammansättning”
Nytt fjärde stycke:
Ledamöterna och ersättarna väljs av barn‐ och utbildningsnämnden.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

barn‐ och utbildningsnämnden får inrätta lokala styrelser inom den
del av skolväsendet som barn‐ och utbildningsnämnden ansvarar för

‐

överlåta nämndens beslutanderätt till en lokal styrelse dock ej i de
ärenden där det föreligger delegeringsförbud enligt kommunallagen 6
kapitlet 34 §.

‐

följande två förtydliganden görs i arbetsordningen
Första meningen under rubriken ”Uppgifter”
Den lokala styrelsen ansvarar för att de uppgifter som anförtrotts
styrelsen hanteras i enlighet med de mål…
Under rubriken ”Sammansättning”
Nytt fjärde stycke:
Ledamöterna och ersättarna väljs av barn‐ och utbildningsnämnden.

_____

Beslutsexpediering: Barn‐ och utbildningsnämnden
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