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Förslag till skolchef
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser avdelningschef för förskoleavdelningen till
skolchef för skolformen förskola.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Skollagen har en ny bestämmelse, 2 kap. 8 a §. Den innebär att
huvudmän inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs. Bestämmelsen trädde ikraft den 1 juli 2018 och
ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter
utgången av 2018.
Syftet med den nya bestämmelsen är att främja en ökad nationell
regelefterlevnad och en ökad likvärdighet för barnen. Bestämmelsen
innebär inte att det införs någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser avdelningschefen
för förskoleavdelningen till skolchef för skolformen förskola.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Borgarfjordsgatan 14
16407 Kista
Telefon 08-508 01 509
Växel 08-508 01 000
rinkeby-kista@stockholm.se
www.stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1.-030-2019
Sida 2 (2)

Bakgrund
Skollagen har en ny bestämmelse, 2 kap. 8 a §. Den innebär att
huvudmän inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs. Bestämmelsen trädde ikraft den 1 juli 2018 och
ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter
utgången av 2018.
Ärendet
Syftet med den nya bestämmelsen är att främja en ökad nationell
regelefterlevnad och en ökad likvärdighet för barnen.
Det förutsätts att alla kommuner redan har någon form av
skolchefsfunktion, men det finns behov av att tydliggöra
skolchefens roll och markera vikten av uppgiften.
Bestämmelsen innebär inte att det införs någon ny ansvarsnivå inom
skolväsendet. Huvudmannen har fortsatt ansvar för att utbildningen
genomförs i enlighet med de föreskrifter som gäller för
utbildningen, men det ska finnas minst en tjänsteperson som har i
uppgift att vaka över regelefterlevnaden. 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, ska skolchefen informera huvudmannen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med
förskoleavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Avdelningschefen har ansvar för förskolan och har en god inblick i
verksamheterna och bör kunna upptäcka om utbildningen inte lever
upp till författningskraven i vissa avseenden. Avdelningschefen
spelar en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och i att
skapa goda förutsättningar för förskolecheferna i deras uppdrag.
Avdelningschefen har förutsättningar att åtgärda brister inom ramen
för sina befogenheter. Om befogenheterna inte skulle vara
tillräckliga för att åtgärda bristerna, ska huvudmannen informeras i
enlighet med den linjeorganisation som stadsdelsförvaltningen har.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser avdelningschefen
för förskoleavdelningen till skolchef för skolformen förskola.
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