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Produktionsförvaltningen     Till Produktionsstyrelsen  
Datum  2018-10-05 
Dnr  PS 2018/0113-600 

 
Huvudmannen utser skolchef/skolchefer 
 
 

Sammanfattning 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef eller flera skolchefer som 
ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar 
alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.  
 
Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsens beslut 
Godkänna beslutsförslaget och utse verksamhetscheferna inom utbildning till skolchefer.  
 
 
Bakgrund 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. 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 tillse att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska 
kvalitetsarbetet. Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. Istället inrättas 
en ny funktion hos huvudmannen. Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till 
vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om 
skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att 
informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte 
finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Ansvaret för att 
utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan 
alltid på huvudmannen.  I Prop. 2017/18:182 återfinns Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.  
 
Skälen för regeringens förslag 
Skolkommissionen framhåller att det behövs insatser för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
skolhuvudmännens organisation. Bakgrunden till detta är problem med kvalitetsbrister inom den 
svenska skolan. Statens skolinspektion och statens skolverk har konstaterat att kommuner i vissa fall 
tolkar nationella krav och mål mer som ambitiösa visioner än som direkt styrande förutsättningar för 
sin skolverksamhet. I praktisk handling riskerar de statliga kraven då att underordnas den 
kommunala prioriteringen.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Produktionsförvaltningen föreslår mot bakgrund av lagändringen Produktionsstyrelsen att utse 
verksamhetscheferna inom utbildning till skolchefer.  
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