Ärende 7

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-15
Utbildningskontoret

1 (3)

Utbildningsnämnden
Kommundelsnämnderna
Arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen

Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje
kommun
Dnr: UN 18/116, ALN 18/052,
KS 18/355
Sammanfattning av ärendet

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8 §). För att öka medvetenheten i
huvudmännens organisation om vad de statliga kraven innebär införs från och med första
januari 2019 en statligt reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av
regler. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden, kommundelsnämnderna samt
arbetslivsnämnden tillstyrker att kommunstyrelsen utser utbildningsdirektören till skolchef för
samtliga skolformer i Södertälje kommun. Vidare föreslår förvaltningen att nämnderna
tillstyrker att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att till
Kommunstyrelsen reglemente, avsnitt om Övrig förvaltning 7 § ”Uppgifter enligt
speciallagstiftning”, läggs en punkt – Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2
kapitlet 8 §.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-15
Kommunstyrelsen reglemente reviderat med föreslaget tillägg
Ärendet
Bakgrund

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8§). För att öka medvetenheten i
huvudmännens organisation om vad de statliga kraven innebär införs från och med första
januari 2019 en statligt reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av
regler. En sådan befattning ska leda till förbättringar inom området, vilka i sin tur kan leda till
en stärkt likvärdighet mellan olika skolor och huvudmän. Staten och skolhuvudmännen har ett
gemensamt ansvar för skolan och det behövs åtgärder som kan förbättra samspelet mellan de
statliga kraven och deras effekter i verkligheten.
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Skolchefens uppgift

Det finns ett behov av att tydliggöra skolchefernas roll inom skolväsendet och markera vikten
av uppgiften. För att förtydliga att skolchefen inte ska ta över huvudmannens ansvar förtydligas
i skollagen att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till
att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Formuleringen
tydliggör att det övergripande och yttersta ansvaret för att regelverket följs även fortsättningsvis
ska ligga hos huvudmannen. Det ska dock finnas minst en tjänsteman hos varje huvudman som
har i uppgift att vaka över att reglerna följs och att denna även har i uppgift att vidta åtgärder om
regelverket inte följs. Skolchefen ska ha kompetens inom relevanta områden. Det är
huvudmannens uppgift som ytterst ansvarig att se till att skolchefen har den kompetens som
bedöms nödvändig för uppdraget.
Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till något författningskrav ska skolchefen
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 huvudmannen som är ytterst ansvarig.
Uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ska även ses i ljuset av
skolchefens naturliga roll inom det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen ska enligt
skollagen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen utifrån de
nationella mål som finns för utbildningen. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på
annat sätt, kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att
nödvändiga åtgärder vidtas (4 kap. 5 och 7 §§ skollagen). Som chef inom huvudmannens
organisation med ett ansvar för hela eller delar av skolväsendet får det förutsättas att skolchefen
aktivt kommer att delta i detta arbete. Slutligen är det alltid huvudmannens ansvar att se till att
nödvändiga åtgärder faktiskt vidtas. Skolchefen ska således förutsättas ha en god inblick i
verksamheterna och bör kunna upptäcka om utbildningen inte lever upp till författningskraven i
vissa avseenden. Skolchefen ska spela en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och i att
skapa goda förutsättningar för rektorerna i deras uppdrag.
En skolchef med ett utpekat ansvar att vaka över att regelverket följs ska finnas oavsett
huvudman och skolform. Samtliga huvudmän inom skolväsendet omfattas av bestämmelsen om
skolchefens ansvar. Det gäller således både kommuner och enskilda, men även landsting och
staten i de fall som dessa är huvudmän. Det omfattar alla skolformer inom skolväsendet, från
förskola till särskild utbildning för vuxna, samt fritidshemmet.
Huvudmän inom skolväsendet ska även i fortsättningen ha en stor frihet att besluta om sin
organisation. Det är viktigt med flexibilitet utifrån rådande lokala förutsättningar. Rektorns roll
är reglerad och ändras inte av förslaget om skolchef.
Skolchef i Södertälje kommun

Inom Södertälje kommun är utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna ansvariga för
förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidshem inom sina respektive geografiska
ansvarsområden. Vidare är utbildningsnämnden ansvarig för den kommunala gymnasie- samt
gymnasiesärskolan. Arbetslivsnämnden är ansvarig för vuxenutbildningen. Samtliga
verksamhetsområden ligger under Utbildningskontorets ansvarsområde i
förvaltningsorganisationen.

Förslag till komplettering av reglemente för kommunstyrelsen, § 7
§7
Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 § (2010:800).
Efter hörande av berörda facknämnder och kommundelsnämnder utfärdar kommunstyrelsen
för grundskolan riktlinjer om rätt till skolskjuts och för val av skola.
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslag (2013:460).
Kommunstyrelsen svarar vidare för kommunens uppgifter och åtaganden beträffande
bostadspolitiska bidrag.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Södertälje kommun enligt arkivlagen och svarar för
kommunens centralarkiv.
Kommunstyrelsen svarar enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för vissa särskilda uppgifter.
Kommunstyrelsen har därutöver de uppgifter enligt samma lag som inte ankommer på
tekniska nämnden.

