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Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta reviderat reglemente för 

skolnämnd för ISGR.     

Sammanfattning av ärendet 

ISGR (International School of the Gothenburg Region) är ett av GR helägt 

bolag med en internationell och en svensk sektion. Den internationella 

sektionen utgör bolag och styrs av en politiskt tillsatt bolagsstyrelse. GR:s 

skolnämnd för ISGR:s svenska sektion bildades 2012, efter att det framkommit 

att ISGR:s nationella sektion enligt 2 kap. 5 § i Skollagen inte kan drivas som 

en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kommunalförbund.  

Det reglemente som antogs för skolnämnden 2012 har nu reviderats. 

Revidering har gjorts avseende möjlighet för skolnämnden att sammanträda på 

distans om särskilda skäl föreligger (§ 18). 

Tydliggöranden har även gjorts avseende skolnämndens uppgifter och 

personuppgiftsansvar samt GR:s personalpolitiska ansvar.   

Beslutsunderlag 

Reviderat reglemente för skolnämnden 

Tidigare beslutat reglemente för skolnämnden 

 

 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

Skickas till  

ISGR 
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Reglemente för GR:s skolnämnd 
för den svenska sektionen inom 
ISGR  

Inledning  

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om 

verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller större vikt för förbundet. Dess arbetsformer regleras i 

fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat 

föreskrift om skolnämndens verksamhet och arbetsformer.  

Skolnämndens verksamhet, ansvar och 

rapporteringsskyldighet 

§ 1  Skolnämnden för den svenska sektionen inom ISGR (International School of 

the Gothenburg Region) har enligt förbundsordningen till uppgift att bedriva 

internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet samt 

verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning.  

 

§ 2 Skolnämnden ska fullgöra GR:s uppgifter som offentlig huvudman för 

verksamheten inom den svenska sektionen av ISGR, som tillhör skolväsendet och 

omfattar förskoleklass, grundskola med årskurserna 1-9, fritidshem samt öppen 

fritidsverksamhet (fritidsklubb). 

 

§ 3  Skolnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med 

skollagen och övriga skolförfattningar, tillämpliga föreskrifter i kommunallagen 

och andra för verksamheten relevanta författningar samt GR:s direktiv för 

verksamheten i ISGR och detta reglemente. 

 

§ 4 Skolnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i den del av verksamheten som rör myndighetsutövning. 

 

§ 5 GR har personalpolitiskt ansvar för GR:s arbetstagare som verkar inom ISGR:s 

svenska sektion (rektorer och skolchef). Skolnämnden har inte det 

personalpolitiska ansvaret.  

 

§ 6 I anslutning till sammanställning av räkenskaperna för årsredovisning och 

delårsrapport ska skolnämnden till förbundsfullmäktige rapportera om 

förhållanden och händelser som är av större betydelse för verksamheten. 
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Skolnämndens arbetsformer 

Sammansättning och tjänstgöring 

§ 7 Skolnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare som utgörs av de 

förtroendevalda ledamöter och ersättare som valts till ISGR:s bolagsstyrelse. 

Personunion råder likaledes mellan ordföranden och vice ordföranden i 

bolagsstyrelse respektive skolnämnd.  

 

§ 8  Ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i 

överläggningarna och få sin mening i sakfrågan antecknad i protokollet. Vill 

ersättare göra en allmän protokollsanteckning gäller här samma villkor som för 

ordinarie ledamot. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde, oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

  

§ 9 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 

ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång 

under ett sammanträde p g a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om 

ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 10 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 

ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 

kallats in. 

 

§ 11 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 

ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

§ 12 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid träder i första hand vice ordföranden in. I 

andra hand får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden, kallelser och beslutsformer 
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§ 13 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

§ 14 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 

ersättare senast 7 dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

§ 15 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 16 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 17 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska, om inte 

nämnden bestämt något annat, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 

denne av vice ordförande och kontrasigneras av skolchefen. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 

§ 18 Skolnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 

6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda 

mötet. 

Arbetsutskott 

§ 19 Skolnämndens presidium, som består av nämndens ordförande och vice 

ordförande, är även arbetsutskott inom nämnden. 

 

§ 20 Arbetsutskottet har sammanträden på dag och tid som utskottet bestämmer. 

Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 21 De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av 

arbetsutskottet om beredning behövs. 

Ordföranden eller skolchefen överlämnar sådana ärenden till presidiet. 

När ärendet beretts skall presidiet lägga fram förslag till nämndens beslut.  

 

 


