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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut att utse skolchef för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde
Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse verksamhetschef för
gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten till skolchef för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen (2010:800).
Bestämmelsen i 2 kap. 8 a § skollagen syftar till att markera att det ska finnas en eller
flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs.
Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första
hand i skollagen och anslutande författningar, men även i exempelvis arbetsmiljölagen
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).
I uppdraget att säkerställa att föreskrifter för utbildningen följs ingår även det
systematiska kvalitetsarbetet. Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå
inom skolväsendet. 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 för att åtgärda
bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna
genomföras, får det anses ligga inom skolchefens ansvar att informera den del av
huvudmannen som är ytterst ansvarig.
Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs i enlighet med
gällande regelverk ligger alltid på huvudmannen själv, vilket också framgår av 2
kap. 8 § skollagen.
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Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2017:18:182 Samling för skolan) framgår att
den som har en skolchefsfunktion i regel har en omfattande delegation från ansvarig
politisk nämnd med stöd av kommunallagen.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har inga övriga synpunkter.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutet har juridiska konsekvenser i den mening att skolchefen innehar ett ansvar
över verksamheten i enlighet med lagen och rådande förordningar.

Martin de Ron
Tillförordnad gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör

Beslutet ska skickas till
Akten

Patrick Vestberg
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning

