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Verksamhetsberättelse 2018 utbildningsnämnd (UTN 2019/34)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 2018 för överlämnande
till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Utbildning informerar om verksamhetsberättelse för 2018 och lämnar kommenterar kring
analys av styrkort, sammanvägda indikatorer, ekonomi och nyckeltal/verksamhetsmått för
verksamheten.
Viktiga händelser
Under 2018 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av all skolverksamhet i
Lidköpings kommun. För utbildningsnämndens del visade granskningen ett mycket bra
resultat med endast få förbättringsåtgärder; att utöka utbudet av Campusförlagda studier under
sommaren och kvällstid liksom att en rektor inte hade den pedagogiska utbildning som krävs.
Den 1 januari 2018 infördes utbildningsplikt för den nyanlända som har lägst
utbildningsbakgrund inom etableringsprogram. Campus Västra Skaraborg skapade kursutbud
för målgruppen under 2018. Utveckling av kurser inom utbildningsplikten fortsätter under
2019.
När det gäller KF:s övergripande uppdrag till alla nämnder rörande personalförsörjning, är det
inom utbildningsnämnden en hög andel lärare som har legitimation. Det råder inte heller
någon brist på lärare eller andra yrkeskategorier inom nämndens verksamhetsområden.
Under 2018 startades elva nya yrkeshögskoleutbildningar i Lidköping som finansieras via
statsbidrag.
När det gäller övriga uppdrag till nämnden är det av intresse att kommentera uppdraget om att
alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg och då med fokus på gymnasiet. I SKL:s
Öppna jämförelser för 2018 återfinns De la Gardiegymnasiet bland de 25 procent kommunala
skolor i Sverige med bäst resultat när det gäller andel elever med gymnasieexamen inom både
3 och 4 år.
Ett annat uppdrag till nämnden är att alla elever ska känna trygghet i skolan. Tillsammans
med Barn & Skola deltar De la Gardiegymnasiet i satsningen ’Fullföljda studier genom
trygghet och studiero’. Satsningen leds av lektor Hélèn Jenvén och innebär att all personal
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deltar i föreläsningar kring vad som påverkar trygghet och studiero. Rektorer och elevhälsans
personal har utbildats i metoden sociografisk inventering, en vetenskaplig metod som används
för att kartlägga otrygga situationer i klassrummet. Till och med 2019 har kommunen tillgång
till Jenvén som stöd i arbetet.
Det ekonomiska resultatet för 2018 visar att nämndens tilldelade budget inte har nyttjats fullt
ut. En stor del i detta är att nämnden budgeterade med lägre statsbidrag från Migrationsverket.
Detta till följd av myndighetens nedåtgående prognos om förväntat antal flyktingar och
avisering om stängning av flera boenden för flyktingar i och kring Lidköping. Avflyttningen
skedde inte i förväntad takt och nämnden hade istället fler nyanlända i verksamheten än 2017
samtidigt som det var svårt att rekrytera behörig personal, främst inom verksamheten svenska
för invandrare. En annan bidragande orsak till överskott är högre intäkter för
särskoleverksamheten inom gymnasiet. Under ett par år har gymnasiesärskolan haft en hög
andel elever med annan hemkommun än Lidköping som genererat en skolpeng till
verksamheten.
Vissa av uppgifterna för sammanvägda indikatorer och jämförelserna med tidigare år är inte
fullständiga. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) har inte skickats ut till
kommunerna. En komplett verksamhetsberättelse skickas ut till nämnden så fort samtliga
uppgifter har kommit till förvaltningen.

Expedieras till
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Stab- och ledning Utbildning
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