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Verksamhetsberättelse (2017) utbildningsnämnd (UTN 2018/13)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för år 2017 för
överlämnande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildning informerar om verksamhetsberättelse för 2017 och lämnar kommentarer kring
analys av styrkort, sammanvägda indikatorer, ekonomi och nyckeltal/verksamhetsmått.
Viktiga händelser och resultat under 2017










Nya förordningar som påverkar vuxenutbildningen: bl.a. skärpt lagstiftning vad
gäller rätten till behörighetsgivande studier och därmed fler studerande samt ett
informationsansvar där kommunen har en skyldighet att informera invånare om
möjlighet till studier.
Utvecklad samverkan inom vuxenutbildningen tillsammans med Essunga, Grästorp,
Götene, Lidköping och Vara.
Campusverksamheten har utökat sin lokalyta med anledning av ett ökat antal
studerande.
Ett kontinuerligt arbete sker på gymnasiet med att ge eleverna förutsättningar för att
fullfölja sina studier. Under året har Utbildning tillsammans med Barn & Skola
intensifierat arbetet genom att delta i satsningen "Fullföljda studier genom trygghet
och studiero". Satsningen genomförs med stöd av Skaraborgs kommunalförbund och
leds av forskaren Hélène Jenvén. Hon har på vetenskaplig grund utarbetat en
systematisk metod för hur skolan kan arbeta med dessa frågor.
Fortsatt satsning på kollegialt lärande för lärare, rektorer och chefer.
o Flera delar av vår verksamhet har beforskats under året i samverkan med
Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. På temat
digitalisering har en pilotstudie genomförts på De la Gardiegymnasiet i syfte
att kartlägga och analysera användandet av digitala system som används med
intentionen att stödja utbildningsarbetet - när fungerar systemen som stöd
och när skapar de störning? En enhet på De la Gardiegymnasiet har deltagit i
ett forskningsprojekt för att kartlägga elevers delaktighet och inflytande i
undervisningen. En följeforskare studerar under 2017 och 2018 Ung Arenas
verksamhet för att kartlägga om intentionen med verksamheten ligger i linje
med ungdomarnas upplevelse av densamma.
Utbildningsnämnden har fattat beslut om en ny resursfördelningsprincip för
gymnasiet från och med läsåret 2017/2018.
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Förberedelse för Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Från huvudmannanivå till
lärarnivå har förberedelser skett utifrån det material som Skolinspektionen
tillhandahåller.

Verksamheternas ekonomi, mnkr
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Studie- och yrkesvägledning
Högre studier
Ledning och administration
Kommunalt aktivitetsansvar
Summa

2015
142,1
13,2
24,8
7,2
2,6
6,2
1,3
197,4

2016
130,0
11,4
21,1
7,1
3,4
6,7
-0,5
179,2

2017
140,9
8,3
20,5
8,8
3,5
7,0
2,3
191,3

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Verksamhetsberättelse 2017 utbildningsnämnd
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Budgetavvikelse
-2,8
2,6
4,3
-0,5
0,0
0,0
-0,5
3,1

