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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att utse kontorschef för
kultur- och folkhälsokontoret till skolchef för skolformerna inom kultur- och
folkhälsonämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den första juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen. Enligt bestämmelsen ska
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan i ställe inrättas en
ny funktion hos huvudmannen. Bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en eller
flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten. Bestämmelsen omfattar alla skolformer från förskola till särskild utbildning för
vuxna, och fritidshemmet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-28 att genomföra organisationsförändringar inför 2020.
Arbets- och näringslivsnämnden kommer från och med 2020-01-01 att få ett utökat ansvar
vilket bland annat innefattar vissa skolformer. I samband med att organisationsförändringen
genomförs byter nämnden namn till kultur- och folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-11-28 att minoritetsåterremittera ärendet om organisationsförändring. Det har
aviserats att det troligen kommer att bli ett kommunfullmäktigesammanträde under december
månad. Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut
om organisationsförändring tas i kommunfullmäktige.
Arbets- och näringslivskontorets förslag är att kontorschefen utses till skolchef för nämndens
verksamhet. Samma funktion är skolchef inom barn- och ungdomsnämnden.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller
för utbildningen följs. Här avses alla bestämmelser i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Föreskrifterna finns i första hand i
skollagen och anslutande författningar men även i till exempel arbetsmiljölagen och
diskrimineringslagen. Även det systematiska kvalitetsarbetet ingår. Om skolchefen upptäcker
att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna
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inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig.

Handlingar i ärendet
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