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Lokala styrelser med elevmajoritet inom gymnasiesko-
lan och den kommunala vuxenutbildningen m m  
Riksdagen har fattat beslut i enlighet med propositionen om lokala styrelser 
med elevmajoritet (prop 1996/97:109). Propositionen bygger i sin tur på 
Skolkommitténs delbetänkande Inflytande på riktigt - Om elevers rätt till 
inflytande, delaktighet och ansvar (SOU 1996:22). 

Försöksverksamheten gör det möjligt att till en lokal styrelse med elevmajori-
tet överföra frågor som rör driften av skolan samt uppgifter och beslut som i 
dag ligger på nämnd eller rektor enligt gymnasieförordningen 1992:394, 
förordningen 1992:403 om kommunal vuxenutbildning och förordningen 
1994:2 om läroplan för de frivilliga skolformerna. 

I bilagda PM finns en genomgång av förutsättningarna för försöksverksam-
heten, bilaga 1.  

Försöksverksamheten regleras i förordningen 1997:642 om försöksverksam-
het med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vux-
enutbildningen. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 1997. Den gäller 
till utgången av juni 2001. Förordningstexten bifogas som bilaga 2. 

Eftersom de lokala styrelserna utgör sådana självförvaltningsorgan som regleras 
i 7 kap. 18-22 §§ kommunallagen bifogas också dessa regler i bilaga 3.  

Vi bifogar också en checklista för utformningen av en arbetsordning i bi-
laga 4. Syftet med vår checklista är att hjälpa kommunerna med den rent 
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formella utformningen av arbetsordningen. Innehållet bestäms självfallet på 
lokal nivå inom ramen för försöket.  

Den försöksverksamhet som redan införts med lokala styrelser med föräld-
ramajoritet inom grundskolan och särskolan skall enligt regeringens propo-
sition bilda modell för hur de lokala styrelserna med elevmajoritet skall ut-
formas. I vårt cirkulär 1996:101 har vi redogjort för reglerna kring lokala sty-
relser med föräldramajoritet. 

Gymnasieförordningens 4 kap 4 § angående klassråd har enligt förordning 
1997:605 om ändring i gymnasieförordningen, bilaga 5, fått ett tillägg om att 
den närmare utformningen av elevinflytande genom klassråd skall anges i 
skolans arbetsplan. 

Enligt förordning (SKOLFS 1997:13, som är under tryckning) om ändring i 
förordningen 1994:2 om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna har 
rektorn numera ett ansvar även för att skolans arbetsformer utvecklas så att 
ett aktivt elevinflytande gynnas.  

Även de båda sistnämnda förordningarna träder i kraft den 1 augusti 1997. 

Upplysningar med anledning av detta cirkulär. 

Heidrun Kellner och Ingrid Lindskog, sektionen för skola och barnomsorg, 
telefon 08-772 41 00, telefax 08-772 47 17 

Irene Reuterfors-Mattsson och Håkan Torngren, kommunalrättssektionen, 
telefon 08-772 41 00, telefax 08-772 44 65. 
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