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Barn- och
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Beslut om att utse skolchef
Dnr BUN18/202
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Chef barn och utbildning till skolchef i Ekerö
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8§). För att öka medvetenheten i
huvudmännens organisation om vad de statliga kraven innebär införs från och med 1 januari
2019 en statligt reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av
regler.
Barn- och utbildningsnämnden ska därför enligt den nya bestämmelsen i skollagen
(2010:800) utse en skolchef. Bakgrunden är att regeringens proposition 2017/2018:182
Samling för skolan föreslog förändringar som berör Barn- och utbildningsnämnden
avseende:
”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten” (2 kap. 8 a § skollagen).
I propositionen Samling för skolan framgår att det övergripande och yttersta ansvaret för
regelefterlevnaden även fortsättningsvis ska ligga hos huvudmannen, men att det ska finnas
minst en tjänsteman hos varje huvudman som har i uppgift att vaka över regelefterlevnaden i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet och att denna även har i uppgift att vidta
åtgärder för att se till att författningarna följs. Syftet är att synliggöra den chefsfunktion som i
praktiken oftast redan finns i skolvärlden (prop. 2017/18:182 s. 39).
Skolchefen ska ha kompetens inom relevanta områden. Det är huvudmannens uppgift som
ytterst ansvarig att se till att skolchefen har den kompetens som bedöms nödvändig för
uppdraget. Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till något författningskrav
ska skolchefen åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Som chef inom
huvudmannens organisation med ett ansvar för hela eller delar av skolväsendet förutsätts att
skolchefen aktivt kommer att delta i detta arbete. Slutligen är det alltid huvudmannens
ansvar att se till att nödvändiga åtgärder faktiskt vidtas. Skolchefen ska således förutsättas ha
en god inblick i verksamheterna och bör kunna upptäcka om utbildningen inte lever upp till
författningskraven i vissa avseenden. Skolchefen ska spela en viktig roll i det systematiska
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kvalitetsarbetet och i att skapa goda förutsättningar för rektorerna i deras uppdrag.
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