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1 Skolchefsordning i Hedemora kommun 

1.1 Förvaltningschef 
Förvaltningschefen är förvaltningens högsta tjänsteman och innehar rollen 
som myndighetschef för Bildningsnämndens verksamhetsområde. 

1.1.1 Skolchefsansvar:  
Förvaltningschef ansvarar för att Bildningsnämndens får adekvat 
information om samtliga verksamheter för att kunna fatta väl avvägda beslut. 
Förvaltningschefen ansvarar också för att bildningsnämnden får korrekt 
information om gällande lagstiftning vilket också innebär att 
förvaltningschef ska påvisa för nämnden om denne är på väg att fatta ett 
beslut som riskerar att bryta mot rådande lagstiftning eller om 
förvaltningschef inte har tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten 
ändamålsenligt. 

Förvaltningschef ska också vid behov, inom sitt mandat omfördela resurser 
så att samtliga verksamheter kan bedrivas ändamålsenligt.  

Vidare ansvar förvaltningschef för att följa upp, och stödja avdelningschef i 
sitt skolchefsansvar. 

Utöver vad som anges i delegationsordning och befattningsbeskrivning 
ansvar förvaltningschef särskilt för att huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete genomförs på ett lagenligt sätt. 

Förvaltningschef ska dessutom tillse att organisationen följer upp Hedemora 
kommuns barn- och elever hos andra huvudmän samt genomföra tillsyn av 
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg med tillstånd av 
Hedemora kommun 

 

1.1.2 Titulatur:  
Förvaltningschef, alternativt bildningschef 
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1.2 Avdelningschef  
Avdelningschef är rektors närmaste chef och direkt underställd 
förvaltningschef. 

1.2.1 Skolchefsansvar 
Avdelningschef har skolchefsansvar för samtliga skolformer 

Avdelningschefs huvuduppdrag är att följa upp och stödja rektorerna i deras 
uppdrag med särskilt fokus på barn- och elevers trygghet och rektors stöd till 
barn- och elever för att uppnå verksamhetens mål. 

Vidare ska avdelningschef följa upp rektors systematiska kvalitetsarbete och 
vara till stöd i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Avdelningschef ska till förvaltningschef rapportera brister i verksamheten 
samt om denne inte har tillräckliga resurser för att tillse att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt. Som skolchef har avdelningschef även möjlighet att 
framföra detta direkt till huvudman. Avdelningschef ska också vid behov, 
inom sitt mandat omfördela resurser så att samtliga verksamheter kan 
bedrivas ändamålsenligt.  

1.2.2 Titulatur 
Skolchef 
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2 Bakgrund 

2.1 Skolchefens uppdrag enligt lag 
 

I enlighet med Skolchef Skollagen (2010:800) 2 kapitlet 8 a § ska 
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse 
att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet.  

Vidare säger paragrafen att huvudmannen kan utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.  

Enligt propositionen som ligger till grund för införandet av skolchef i 
skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan ska skolchefen bistå 
huvudmannen med den kunskap både gällande relevant lagstiftning och 
verksamhetens drift som huvudmannen behöver för att styra verksamheten. 

I detta ingår att följa upp rektorernas arbete, med särskilt fokus på trygghet 
och stöd till elever för att nå skolans mål. Regeringen ger i proposition även 
uttryck för att skolchefen bör spela en viktig roll i det systematiska 
kvalitetsarbetet och i att skapa goda förutsättningar för rektorerna i deras 
uppdrag.  

Regleringen innebär att huvudmannen kan välja mellan att utse en skolchef 
för hela sin verksamhet inom skolväsendet, eller flera skolchefer som var 
och en är ansvarig för valda delar av denna verksamhet. Hur uppdraget ska 
fullgöras är emellertid upp till varje huvudman att själv avgöra utifrån 
regelverkets ramar och lokala förutsättningar och behov. Som flera 
remissinstanser framhåller är det viktigt med flexibilitet utifrån de lokala 
förutsättningar som råder. 
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