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Kompetensnämnden

Dnr 2018/101
Kompetensnämnden utser skolchef enligt ny bestämmelse i skollagen
Förslag till beslut

1.

Kompetensnämnden utser förvaltningschefen för kompetensförvaltningen till
skolchef för kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning.

Ärendet i korthet

Den 1:e juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft som innebär att varje
skolhuvudman ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att tillse att de
föreskrifter som gäller för utbildningen inom skolväsendet följs (2 kap. 8 a §
skollagen).
Idag är rektorerna inom komptensförvaltningen direkt underställda
förvaltningschefen som närmast biträder huvudman. Förvaltningens bedömning är att
förvaltningschefen idag har de uppgifter som skolchefen enligt skollagen ska ha.
Därför föreslår förvaltningen att förvaltningschefen utses till skolchef för
kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning.
Handlingar

1.

Kompetensförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-10-03

Bakgrund

Den 1:e juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft som säger att varje skolhuvudman
ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att tillse att de föreskrifter som
gäller för utbildningen inom skolväsendet följs (2 kap. 8 a § skollagen).
Bakgrunden till förslaget är att skolkommissionen anser att ansvarsfördelningen
inom skolhuvudmännens organisation behöver tydliggöras. Man har sett att
kommuner i vissa fall tolkar nationella krav och mål mer som ambitiösa visioner än
som direkt styrande och att de då riskerar att underordnas den kommunala
prioriteringen. Det bör därför förtydligas att det i huvudmannens organisation alltid
ska finnas en skolchef som aktivt ska verka för att de nationella bestämmelserna för
verksamheten uppfylls, inklusive arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.
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Det införs inte någon ny ansvarsnivå genom bestämmelsen utan huvudmannen har
alltjämt det övergripande ansvaret för att utbildningen uppfyller författningarnas
krav. Syftet med bestämmelsen är att synliggöra den chefsfunktion som i praktiken
oftast redan finns i kommunen (prop. 2017/18:182).
Överväganden

Idag är rektorer inom komptensförvaltningen direkt underställda förvaltningschef
som närmast biträder huvudman. Förvaltningen bedömer utifrån detta att
förvaltningschef är tillika skolchef inom komptensförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet berör elever inom gymnasieskolan.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Förvaltningen bedömer att det inte blir någon skillnad i det avseendet.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Ärendet har beretts av förvaltningen. Som en del i nämndprocessen kommer
förvaltningen att träffa elevrådsrepresentation från Järfälla gymnasiums elevråd där
ärenden inför nämnden tas upp och synpunkter kan lämnas.
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