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Beslut om att utse skolchef för vuxenutbildningen  

Sammanfattning 

I oktober 2018 fattade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett beslut om att utse 

utbildningschefen i Täby som skolchef för nämnden med ansvar för gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Från och med den 1 september 2020 kommer vuxenutbildningen 

organisatoriskt att flyttas till en nybildad arbetsmarknadsenhet som är placerad under 

kommunledningskontoret. I och med detta kommer ansvaret för vuxenutbildningen att flyttas 

från utbildningschefen till chefen för den nybildade arbetsmarknadsenheten, som även är 

rektor för KCNO.  

Mot denna bakgrund behöver ett nytt beslut fattas där chefen för arbetsmarknadsenheten från 

och med den 1 september 2020 utses till skolchef för gymnasie- och näringslivsnämnden när 

det gäller vuxenutbildningen. Det behöver även vid samma datum fattas ett beslut om att 

utbildningschefens uppdrag som skolchef för vuxenutbildningen upphör. Utbildningschefen är 

fortsatt skolchef för nämnden när det gäller gymnasieskolan. 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att från och med den 1 september 2020 

utse chefen för arbetsmarknadsenheten, tillika rektor för KCNO, att fullgöra funktionen 

som skolchef för nämnden när det gäller vuxenutbildningen, i enlighet med 2 kap 8 a § 

skollagen.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utbildningschefens uppdrag som 

skolchef för vuxenutbildningen upphör från och med den 1 september 2020.  

3. Gymnasie- och näringslivsnämnden fattar besluten i punkt 1 och 2 under förutsättning 

att kommunfullmäktige i juni antar ett nytt reglemente för gymnasie- och 

näringslivsnämnden och att den nya organisationen med en ny arbetsmarknadsenhet 

träder ikraft som planerat den 1 september 2020. 

Ärendet 

Enligt 2 kap. 8 a § 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.  Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 

skolchefer för delar av verksamheten. 
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Av förarbeten1 till paragrafen framgår att benämningen skolchef även ska användas för 

personer inom huvudmannens organisation med ansvar för verksamheter som vanligtvis inte 

betecknas som ”skolor”, dvs. fritidshemmet och skolformerna förskola, kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Dessa verksamheter utgör dock enligt 

skollagen en del av skolväsendet, vilket är ett tillräckligt skäl för att benämningen skolchef ska 

användas i skollagen.  

Benämningen rektor ska vara förbehållet den som har en anställning som rektor. Samma sak 

gäller dock inte för skolchefen. Av förarbetena framgår att t.ex. en kommundirektör ska kunna 

fullgöra funktionen som skolchef, men ändå ha titeln kommundirektör. Hur uppdraget ska 

fullgöras är vidare upp till varje huvudman att själv avgöra utifrån regelverkets ramar och 

lokala förutsättningar och behov. I propositionen framhålls att det är viktigt med flexibilitet 

utifrån de lokala förutsättningar som råder. 

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att 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 till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) 

och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 

utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 

I oktober 2018 fattade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett beslut om att utse 

utbildningschefen i Täby som skolchef för nämnden med ansvar för gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Från och med den 1 september 2020 kommer ansvaret för 

vuxenutbildningen att organisatoriskt vara placerad inom en ny arbetsmarknadsenhet som 

tillhör kommunledningskontoret, och kommer därmed inte längre vara utbildningschefens 

ansvar. Chefen för arbetsmarknadsenheten kommer även ha rollen som rektor för KCNO. Mot 

denna bakgrund behöver ett nytt beslut fattas där chefen för arbetsmarknadsenheten från och 

med den 1 september 2020 utses till skolchef för gymnasie- och näringslivsnämnden när det 

gäller vuxenutbildningen. Det behöver även fattas ett beslut om att utbildningschefens 

uppdrag som skolchef för vuxenutbildningen upphör från och med samma datum. 

Utbildningschefen är även fortsättningsvis skolchef för nämnden när det gäller 

gymnasieskolan. 

Ekonomiska aspekter 

Beslutet föranleder inga ekonomiska överväganden.   

 

 

Maria Assarsson   Ann-Charlotte Mann   

Utbildningschef   Chef verksamhetsstöd och utveckling 

                                                        
1 Proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sid 34 ff. 


