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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tor Andersson

2020-01-20

Dnr BIN 2020-88

Bildningsnämnden

Beslut om skolchef enligt skollagen
Förslag till beslut
1. Förvaltningschef Anders Jolby utses 2020-04-01till skolchef enligt
skollagen för att biträda nämnden med att se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i nämndens verksamhet inom skolväsendet.
2. Nämndens tidigare beslut 2018-12-12 § 112, Beslut om skolchef
Dnr BOU 2018-745, upphävs 2020-04-01.
Ärende
Enligt en bestämmelse i skollagen 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.
Under hösten 2019 fick Actea Consulting i uppdrag av kommundirektören i
Linköpings kommun att genomföra en genomlysning av dåvarande
Utbildningsförvaltningens förvaltningsorganisation. Syftet med
genomlysningen var att säkerställa förvaltningens förmåga till att bereda och
verkställa nämndernas beslut och i övrigt serva nämndernas beslut och att vid
behov säkerställa samordning mellan nämndernas ansvar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Mot bakgrund till de slutsatser som beskrivits i ovan nämnda genomlysning tog
Actea fram ett antal rekommendationer på utvecklingsåtgärder för att
säkerställa förvaltningens förmåga att verkställa nämndernas beslut och i övrigt
serva nämnderna i deras uppdrag. Rekommendationerna förväntas också leda
till att säkerställa samordning mellan nämndernas ansvar, styra leda och följa
upp förvaltningen samt nyttja de synergieffekter som en samordnad förvaltning
ger förutsättningar för.
En av rekommendationerna var att utse utbildningsdirektören till skolchef
enligt skollagen med utgångspunkt i att detta medverkar till att säkerställa
helhetsperspektiv, tydliggör ansvar och mandat inom förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Beslut om skolchef enligt skollagen (feb -20).docx
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Bakgrund
Enligt en bestämmelse i skollagen 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.
2 Kap. 8 a § Skollagen
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. Lag (2018:608).
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för
utbildningen. Sådana föreskrifter finns främst i skollagen och anslutande
författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567). Regeringens proposition 2017/18:182
Samling för skolan sid 89
Huvudmannen ska alltså utse en skolchef för hela verksamheten eller flera
skolchefer för delar av verksamheten. I Linköpings kommun har i december
2018 utsetts två skolchefer, en för barn- och ungdomsnämndens verksamheter
och en för bildningsnämndens verksamheter.
Under hösten 2019 fick Actea Consulting i uppdrag av kommundirektören i
Linköpings kommun att genomföra en genomlysning av dåvarande
Utbildningsförvaltningens förvaltningsorganisation. Syftet med
genomlysningen var att säkerställa förvaltningens förmåga till att bereda och
verkställa nämndernas beslut och i övrigt serva nämndernas beslut och att vid
behov säkerställa samordning mellan nämndernas ansvar.
Mot bakgrund till de slutsatser som beskrivits i ovan nämnda genomlysning tog
Actea fram ett antal rekommendationer på utvecklingsåtgärder för att
säkerställa förvaltningens förmåga att verkställa nämndernas beslut och i övrigt
serva nämnderna i deras uppdrag. Rekommendationerna förväntas också leda
till att säkerställa samordning mellan nämndernas ansvar, styra leda och följa
upp förvaltningen samt nyttja de synergieffekter som en samordnad förvaltning
ger förutsättningar för.
En av rekommendationerna var att utse utbildningsdirektören till skolchef
enligt skollagen med utgångspunkt i att detta medverkar till att säkerställa
helhetsperspektiv, tydliggör ansvar och mandat inom förvaltningsledningen.
Det införs inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan i stället regleras
en funktion inom huvudmannen. Uppdraget att tillse att alla föreskrifter för
utbildningen följs ska även ses i ljuset av skolchefens naturliga roll inom det
systematiska kvalitetsarbetet. Regeringens proposition 2017/18:182 Samling
för skolan sid 39
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Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav
ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om
skolchefens befogenheter inte är tillräckliga, t.ex. för att tillräckliga medel
saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, ansvarar han eller
hon för att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig.
Regeringens proposition 2017/18:182 Samling för skolan sid 39.
Länkar
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/4f4067042e684574b6eccdc7c
8c9c6a2/samling-for-skolan.pdf
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2020-01-21. Förhandlingen
avslutades i enighet.
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