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NÄMNDREDOVISNING
1

SAMMANFATTNING

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar ett överskott med 5,6 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag är högre
än budgeterat och kostnader har inte ökat i samma omfattning. Gymnasieverksamheten inklusive
gymnasiesärskola har högre nettokostnader än budgeterat med 2,5 mnkr orsaken till detta är framför allt köp och
sälj av elevplatser som visar ett underskott på 5,9 mnkr men som vägs upp av ett positivt resultat på De la
Gardiegymnasiet med 3,4 mnkr. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott med 4,3 mnkr. Det beror till största del
på högre ersättningar per utbildningsplats inom yrkesvux men även ett visst överskott inom yrkeshögskola och
komvux. Arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med flyktingmottagning genererar ett överskott med 1,3 mnkr
vilket även här förklaras med externa medel där planerade insatser ryms inom EU-projekt.
Utifrån målen i styrkortet går Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden åt rätt håll. Ett av sju verksamhetsmål (14
%) har en negativ utveckling. Två av sju verksamhetsmål (29%) har oförändrat värde och fyra av sju
verksamhetsmål (57 %) har positiv trend. Arbetet med att stärka näringslivskontakten sker på många ställen inom
förvaltningen t.ex. yrkeshögskolans utbildningar och Campus och Co. Näringslivet uttrycker i dialoger att de är
nöjda med samarbetet. Det är något som tyvärr inte avspeglar sig i Svenskt Näringslivs ranking. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden har en hög andel behörig personal inom verksamheterna. Men för att möta kommande
kompetensförsörjningsbehov är ett samarbete med högskolor och universitet initierade för att utveckla
lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning. Arbetsmarknadsenheten har infört Trelleborgsmodellen vilket
skapar lika förutsättningar för individer i Lidköpings kommun med ekonomiskt bistånd att nå arbete/studier. Detta,
liksom gymnasiets arbete med att eleverna ska nå gymnasieexamen, är en förutsättning för att invånarna har en
god och jämlik hälsa.
Coronapandemin har påverkat våra verksamheter på olika sätt. Omställning till distansarbete och
distansundervisning har gått fort och verksamheterna har klarat det mycket väl! Det finns många lärdomar att ta
med sig från denna tid in i det fortsatta arbetet. Eleverna har dock något lägre genomströmningsgrad inom
komvux och tiden för att genomgå en kurs inom SFI har ökat. På DLG har man kunnat se att
distansundervisningen lett till ett kunskapstapp hos eleverna och en ökad psykisk ohälsa.
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STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden.
Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.
Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet
under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen.
Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om
kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.
Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller
indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).
Lidköping en välkomnande och hållbar kommun
Strategiska mål
Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000
Lidköpingsbor.
Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta
sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus
KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län
Trend
Försämrad
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Kommentar:
RESULTAT
Under året har en dialog mellan huvudman/förvaltningsledning initierats med näringslivet. Dialogen har gått
långsammare än planerat beroende på den utmanande situationen med pandemin. Det finns också en
upparbetad dialog mellan flera av våra verksamhetsområden och näringslivet sedan tidigare. Tidigare år har man
i resultatet redogjort för näringslivsrankingen kopplat till ”Skolans kontakt med det lokala näringslivet”. Denna
skattning gäller hela skolområdet i Lidköpings kommun och inte specifikt Utbildning & Arbetsmarknads område.
Därför uppfattas denna inte korrekt för att fungera som ett resultat på vår nivå. Dessutom är detta en av de
rankingfrågorna som Svenskt Näringsliv kommer plocka bort från enkäten när de reviderar den kommande år.
GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har en omfattande kontakt med de delar av näringslivet
som bedriver verksamhet som går att koppla till utbildningsutbudet inom nämndens ansvarsområden. Campus
Västra Skaraborg arbetar aktivt genom särprofileringen Campus & Co med att kartlägga behov
kompetensförsörjning inom näringslivet. Under året har några få riktade kompetenshöjande kurser genomförts för
företags personal. Näringslivet påverkar utbildningsutbudet för Yrkeshögskoleutbildningar (YH) och till viss del
även utbudet för gymnasiala utbildningar på Campus Västra Skaraborg (CVS) och De la Gardiegymnasiet (DLG).
Samverkan sker löpande i ledningsgrupper (YH-utbildningar), på programråd (gymnasiala utbildningar på
gymnasiet och vuxenutbildningen) och i lärlingsråd (gymnasiala utbildningar och kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning). Samverkan sker även i samband med att elever på gymnasiet och vuxenutbildningen har
arbetsplatsförlagt lärande (APL) respektive lärande i arbetslivet (LIA) för yrkeshögskolestuderande.
Enhetschef inom Arbetsmarknadsenheten (AME) samverkar med Näringslivsenheten och deltar i gemensam
utbildning och skapar på så sätt kontakter. Kontakt finns även med näringslivsföreningen för att planera
kommande satsningar. Handläggarna har ständigt kontakt med enskilda företag.
PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Dialogen som är påbörjad mellan näringslivet genom huvudman/förvaltningsledning behöver intensifieras och
prioriteras.
Indikatorer
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)

Utfall 2020

Utfall 2021

253

269

Trend
Inget värde angivet

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa
Trend
Oförändrad

Kommentar:
RESULTAT
Fullföljd gymnasieutbildning är en förutsättning för god hälsa. Läsåret 20/21 nådde 89,3 % av avgångseleverna
gymnasieexamen. Det är en något lägre andel än de två föregående åren (19/20 nådde 92,9 % samt 92,2 % läsår
18/19). En förklaring kan vara att undervisningen till stor del varit på distans under 2021. En kortare tids
distansundervisning fungerar för våra elever, eftersom det inte gick att utläsa nedåtgående trend under 19/20.
Däremot går det nu att se en nedåtgående trend. AME arbete med att införa Trelleborgsmodellen har gett resultat
för att fler med ekonomiskt bistånd ska komma i arbete eller studier.
GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
Den förvaltningsgemensamma organisationen Vägvisaren har varit igång sedan 1 jan 2021. Syftet är att stödja
individens väg till självförsörjning via gymnasiet till vuxenutbildningen så optimal som möjligt utifrån de behov och
förutsättningar som individen har. Utbildningsvägen ska tydliggöras så att individen ser vilka olika steg som
behöver tas för att bli självförsörjande. Vägvisaren har under året uppmärksammats av SKR som ett nationellt
gott exempel samt av Regeringskansliet.
DLG arbetar man aktivt med att ge förutsättningar för elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Bland annat arbetar
man med utbildningskonceptet trygghet och studiero tillsammans med B&S och Skaraborgs kommunalförbund.
Arbetet går utgår från Hélène Jenvéns arbete kring trygghet och studiero i skolan och DLG har främst fokuserat
på att skapa arbetslagsöverenskommelser för att arbeta gemensamt mot kränkningar m.m. För att arbeta med
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pandemins konsekvenser hade DLG under höstterminen 2021 möjligheten att upprätta ett antal tjänster som
resurslärare som stöttar eleverna med uppkomna brister i lärandet efter perioden med distansundervisning.
AME införande Trelleborgsmodellen vilket skapar lika förutsättningar för individer i Lidköpings kommun med
ekonomiskt bistånd att nå arbete/studier. Egenförsörjning hos föräldrar genererar mindre barnfattigdom. Modellen
utvecklas kontinuerligt i samverkan med ekonomiskt bistånd. Inflödet har under hösten har varit stor och AME
hade 393 deltagare inskrivna 31 december 2021. Under året 2021 har kommunalt aktivitetsansvar (KAA) avslutat
25 deltagare som gått till studier och 9 deltagare var inför årsskiftet aktuella för KAA och i studier. Samverkan
inom kommunen sker även inom ramen för social hållbarhet. Det finns även en organisation för vårdsamverkan
med kommun och region. Att vara självförsörjande är en förutsättning för god och jämlik hälsa. I samarbete med
Social Välfärd arbetar arbetsmarknadsenheten med personer som har försörjningsstöd men även med andra
målgrupper med aktiviteter som ska leda till att bli självförsörjande.
PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Prioriterat framöver är att stödja individer att fullfölja studier inom gymnasiet, vuxenutbildningen och den
eftergymnasiala utbildningen med tanke på de konsekvenser coronapandemin medfört inom utbildningsväsendet
och på arbetsmarknaden. Under 2022 har prioriteringar gjorts på att stärka Elevhälsan och specialpedagog
kommer att anställas inom den kommunala vuxenutbildningen samt utökas på DLG. Fortsatt satsning med
resurslärare på DLG under vårterminen 2022.
Indikatorer
KF Gymnasieelever med examen inom 4 år,
(avvikelse från modellberäknat värde),
kommunala skolor, %

Utfall 2020

Utfall 2021

1.1%

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Resultat presenteras v.12.

Nyckeltal

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Invånare med bra självskattat
hälsotillstånd (kvinnor), %

67%

67%

Inget värde angivet

Trend

KF Invånare med bra självskattat
hälsotillstånd (män), %

76%

77%

Inget värde angivet

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet
Trend
Oförändrad

Kommentar:
RESULTAT
Av de läroplaner som är aktuella för förvaltningens verksamhetsformer framgår att undervisningen ska förmedla
ett respektfullt förhållningssätt för vår gemensamma miljö.
GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
Resor till möten och utbildningar har minskat till förmån för digitala alternativ. Den digitala utvecklingen har
bidragit till att dessa verktyg används i större utsträckning för möten och utbildningar.
Ett samarbete med kostenheten sker på gymnasiet i syfte att minska matsvinn vid skolluncher.
PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Inom nämndens ansvars område ska kommunens nya Hållbarhetsprogram implementeras. Dessutom sker ett
antal läroplansförändringar under sommaren 2022 där hållbarhetsfrågorna stärks. Under hösten arbetar
verksamheterna med att implementera dessa i verksamheten.
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens
insatser för att kommuninvånarna ska kunna
leva miljövänligt

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada.
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i
kommunens verksamhet, %

Inget värde angivet

Kommentar:
Vi har i dagsläget inte någon metod för att mäta detta. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla
verksamheter.
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel,
som har inhandlats till verksamheterna i
Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg
CO2-ekvivalenter per kg livsmedel

2.5

1.8

Förbättrad

Kommentar:
Utfall läggs in per nämnd om möjligt.

En organisation i framkant
KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och
servicegrad
Trend
Förbättrad

Kommentar:
RESULTAT
Mot bakgrund av att andelen elever med gymnasieexamen är hög liksom genomströmningen av elever inom
vuxenutbildningen, kan slutsatsen dras att tjänster levereras med hög kvalitet. Under året har merparten av
undervisningen skett på distans på grund av coronaviruset, något som varit utmanande gällande kvalitén men
som har fungerat bra sett till genomförandet. Under hösten 2021 var det närundervisning, men hög frånvaro både
bland elever och personal.
Flera uppdragsutbildningar har genomförts inom Lidköping och samverkanskommunerna, framförallt inom
äldreomsorgen. Elever som genomgår yrkeshögskoleutbildningar får i hög grad arbete som är kopplad till sin
utbildning, även om andelen sjunkit jämfört med föregående år enligt myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
Från 1 januari 2021 ingår AME inkl flyktingmottagandet i nämndens ansvarsområde. Organisationsförändringen
och närheten till CVS har lett till ett ökat samarbete framför allt med studie- och yrkesvägledarna (SYV).
Pandemin har dock påverkat möjligheten för olika aktiviteter som har uteblivit; gruppverksamhet, gruppträning
samt begränsade möjligheter att träffa deltagare.
GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
En ständig översyn sker av hur verksamhetens resurser används i syfte att det ska ske på ett så ändamålsenligt
sätt som möjligt. Det finns en struktur för systematiskt kvalitetsarbete där varje rektor redogör för resultat och
analyserar dessa. Även Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som
dokumenteras.
Det finns utarbetade och väl fungerande digitala kontaktytor internt och externt. För att elever och personal ska ha
tillgång till ett lättillgängligare SYV samt IT-stöd Microsoft Booking-sidor skapats där det går att boka in sig för
bland annat individuell handledning. E-tjänster används när så är möjligt. CVS har som enda skola i Sverige varit
inbjudna att betatestat den nya AI-tjänsten Reading Progress tillsammans med Microsofts egna amerikanska
utvecklingsteam. Den är nu släppt i skarp version och används idag av elever som studerar engelska samt SFI.
För att lyckas med att intensifiera arbetet med att vara drivande i utvecklandet av digitala lösningar och arbetssätt
har en dialog och samarbete med Göliska IT bidragit till att det nu finns samverkan som bygger på en gemensam
utvecklings-och organisationsmodell.
Samarbete sker även med övriga verksamheter inom kommunen, framförallt sektor Social Välfärd och Barn &
Skola, i syfte att öka servicegraden och kvalitén på kommunens tjänster.
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PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Från 1 januari 2022 kommer även YH, feriepraktiken samt AME att ha en struktur för systematiskt kvalitetsarbete
som ska analyseras och dokumenteras.
Under 2022 kommer en förvaltningsgemensam e-tjänst för prövningar inom gymnasiet och den kommunala
vuxenutbildningen att lanseras som ”en väg in för medborgaren”.
Indikatorer
KF Andel verksamhetsmål med positiv
utveckling, %

Utfall 2020

Utfall 2021

14%

57%

Trend
Förbättrad

Kommentar:
Ett av sju verksamhetsmål (14 %) har en negativ utveckling. Två av sju verksamhetsmål (29%) har oförändrat värde och fyra av sju
verksamhetsmål (57 %) har positiv trend.
KF Budgetföljsamhet +/-, %

1.8%

2.3%

Oförändrad

Kommentar:
Utfall läggs in per nämnd.
KF Medarbetarengagemang, HME

78

Inget värde angivet

Kommentar:
Ingen medarbetarundersökning görs 2021 varför indikatorn saknar värde.
UTN Avgångselever med examen,
kommunala skolor. Avser samtliga
avgångselever ett visst avgångsår, %

92.5%

87.5%

Försämrad

UTN Gymnasieelver med examen inom 4 år
inkl IM, kommunala skolor, %

77.3%

76.8%

Oförändrad

Könsindelad

Kön

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Sjukfrånvaro, %

Alla

3.2%

4.0%

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
(Sjukfrånvaron avser tillsvidare och tidsbegränsade under perioden december 2020 – november 2021)
Analys:
Jämfört med tidigare år hade Utbildning & Arbetsmarknad en lägre sjukfrånvaro i början av året. Man kan dock se en höjning efter sommaren
jämfört med tidigare där man under augusti, september och oktober har den högsta sjukfrånvaron på fyra år. Går man ner på enhetsnivå så
ser man att det är några enheter där sjukfrånvaron har ökat påtagligt vilket påverkar totalen. Främsta orsaken till sjukskrivningar under hösten
är covidrelaterad. Det finns en viss svårighet i att analysera sjukfrånvaron då möjlighet till hemarbete varierar inom förvaltningen. Förvaltningen
har några långtidssjukskrivningar där flertalet har pågått under en längre tid och det man kan se är att det är korttidsfrånvaron som ökat under
hösten.
KF Sjukfrånvaro, %

Kvinnor

3.5%

4.8%

Inget värde angivet

2.4%

Inget värde angivet

Kommentar:
(Sjukfrånvaron avser tillsvidare och tidsbegränsade under perioden december 2020 – november 2021)
KF Sjukfrånvaro, %

Män

2.7%

Kommentar:
(Sjukfrånvaron avser tillsvidare och tidsbegränsade under perioden december 2020 – november 2021)

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt
Trend
Förbättrad

Kommentar:
RESULTAT OCH GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
Då de externa lokaler som lämnades 2020 även inrymde undervisning inom Hemkunskap för elever inom komvux
som särskild utbildning för vuxna har eleverna från hösten 2021 i stället haft tillgång till lokaler inom
gymnasieskolan. I dagsläget används det inte externa lokaler, förutom för mark- och anläggning inom

6

byggprogrammet samt teknikprogrammet på Rörstrandsområdet. Det är tydligt att vissa program på DLG är extra
trångbodda i lokalerna och de lektionssalar som finns i källaren fungerar inte tillfredsställande som lärmiljöer
under större del av dag.
Från 1 jan 2021 sker ett kunna rymma även samnyttjande av lokaler för verksamhet inom AME/KAA inkl.
flyktingmottagning och utbildning arbetsmarknadsenheten inkl. flyktingmottagandet och det KAA med CVS.
Verksamhet inom AME finns även på Skepparegatan.
PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Lokaler ses ständigt över för att möta verksamhetens behov. En trångboddhet finns i de lokaler som rymmer
Arbetsmarknad & Vuxenutbildning samt gymnasieskolan.
Nyckeltal

Utfall 2020

Utfall 2021

KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i
förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.
KF Avvikelse mellan behov i aktuell
lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %

Inget värde angivet

Kommentar:
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel
Trend
Förbättrad

Kommentar:
RESULTAT OCH GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
De verksamheter som köper in livsmedel prioriterar ekologiska och närodlade livsmedel. I utbildningar där mat
tillagas är det prioriterat att använda säsongsvaror för att minska transporter.
PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Att fortsätta göra miljömedvetna val vid inköp av livsmedel.
Indikatorer
KF Andelen miljömärkta livsmedel och
Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i
kr) handlat av grossist, %

Utfall 2020

Utfall 2021

30.9%

31.8%

Trend
Förbättrad

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov
Trend
Förbättrad

Kommentar:
RESULTAT
Under året har förvaltningen, tillsammans med fackliga representanter, arbetat mer aktivt med framtagande av en
långsiktigt och strategisk kompetensförsörjningsplan. Fokusområde under hösten 2021 har varit att utveckla
arbetssätt och strategier för arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter. I samband med
det har man påbörjat ett arbete tillsammans med Högskolan Väst där man planerar att genomföra en
uppdragsutbildning för VFU-handledare. Förvaltningen har även påbörjat ett annat samarbete med Högskolan
Väst som har Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsprofil. AIL bygger på att avancerad kunskap skapas
på många håll i samhället och att teoretisk och praktisk kunskap är lika betydelsefulla. Diskussioner om en
uppdragsutbildning inom AIL har påbörjats. Vidare har ett antal kompetensutvecklingsinsatser bland personal
genomförts under året.
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GENOMFÖRANDE AV POLITISKA PRIORITERINGAR
Förvaltningen har under året tillsatt vakanta tjänster, dock är vissa yrkesgrupper mer svårrekryterade, såsom
lärare inom yrkesämnen samt lärare inom teknikvetenskapliga ämnen, matematik och fysik. Vid rekrytering och
annonsering av mer svårrekryterade tjänster har man, tillsammans med kommunikationsavdelningen, arbetat för
att nå ut bredare i sociala medier.
Under året har förvaltningen, tillsammans med fackliga representanter, arbetat mer aktivt med framtagande av en
långsiktigt och strategisk kompetensförsörjningsplan. Fokusområde under hösten 2021 har varit att utveckla
arbetssätt och strategier för arbetet med VFU lärarstudenter. DLG har under hösten blivit en övningskola för VFUstudenter, vilket kommer att vara ett krav för att ta emot VFU-studenter framöver. I samband med det har man
även påbörjat ett arbete tillsammans med Högskolan Väst där man planerar att genomföra en uppdragsutbildning
för VFU-handledare.
Det är alltid viktigt att problematisera och kritiskt granska sin egen verksamhet. Vad saknar vi kunskap om och
hur kan våra egna förklaringar problematiseras i förhållande till relevant forskning? Med detta som bakgrund har
en satsning på FoU-seminarier inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning gjorts. 7 forskare har engagerats i 5
seminarier där även personal från DLG och Barn- och skola deltagit.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning har under året påbörjat ett samarbete med Högskolan Väst som har AIL som
forskningsprofil. AIL bygger på att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att teoretisk och
praktisk kunskap är lika betydelsefulla. Diskussioner om en uppdragsutbildning inom AIL har påbörjats. Man har
även i samarbete med Foxway Education genomfört en övergripande kompetensutvecklingsinsats inom Campus
Västra Skaraborg i syfte att förbättra undervisningen på digitala ytor. Personal har ven deltagit på
kompetensutvecklingskurser inom digitalisering via Westum.
Inom DLG har man fortsatt arbetat med det kollegiala lärandet på enheterna med fokus på elevhälsoarbete och
ledarskap i klassrummet. Vid uppstarten av nytt läsår fick pedagogisk personal ta del av en föreläsning av Anette
Jahnke ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? DLG har även deltagit på en nätverksdag genom
Utbildning Skaraborg där fokus var på erfarenhetsutbyte och fortbildning inom ämnen och program.
För att möta kommande behov och kompetenskrav arbetar verksamheterna för att lärare ska ges möjlighet att
studera i kombination med arbete. Inom förvaltningen finns det lärare som läser in lärarexamen eller studerar för
att utöka sin behörighet. I övrigt sker individuell kompetensutveckling utifrån identifierade behov. För att öka det
sociala ansvarstagandet genom att anställa funktionsnedsatta eller tillhör andra grupper som har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden arbetar verksamheterna för samarbete med Arbetsförmedlingen och förvaltningens
arbetsmarknadsenhet.
PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Utbildning & Arbetsmarknad kommer fortsatt att prioritera att arbeta med både långsiktiga och kortsiktiga
kompetensförsörjningsinsatser samt genomföra de insatser som man planerat för under året. Förvaltningen
kommer även fortsatt att arbeta för att medarbetare ska ges möjlighet till, för yrket, relevant kompetensutveckling.
Indikatorer
KF Möjligheter till kompetensutveckling för
medarbetarna (index 0-5)

Utfall 2020

Utfall 2021

3.1

Trend
Inget värde angivet

Kommentar:
Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.

Inom Utbildning & Arbetsmarknad är personalomsättningen och sjuktalen fortsatt låga, vilket är betydelsefullt för
en lyckad kompetensförsörjning.
Förvaltningen har tillsatt vakanta tjänster, dock är vissa yrkesgrupper mer svårrekryterade, såsom yrkeslärare och
lärare inom matematik, IT och moderna språk. Vid rekrytering och annonsering av mer svårrekryterade tjänster
har man, tillsammans med kommunikationsavdelningen, arbetat för att nå ut bredare i sociala medier.
De la Gardiegymnasiet har antalet elevkoordinatorer utökats, vilka har till huvuduppgift är att avlasta lärarna så att
de kan ägna mer tid åt undervisning.
Som en del i kompetensförsörjningsarbetet tar förvaltningen emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda
utbildning, VFU. Genom det ges verksamheterna möjlighet att marknadsföra läraryrket och arbetsplatsen samt att
det blir en viktig del i rekryteringen av framtida lärare. Arbetet med VFU kommer att vara ett prioriterat
utvecklingsområde.
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Det är alltid viktigt att problematisera och kritiskt granska sin egen verksamhet. Vad saknar vi kunskap om och
hur kan våra egna förklaringar problematiseras i förhållande till relevant forskning? Med detta som bakgrund görs
en satsning på FoU-seminarier inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning.
För att möta kommande behov och kompetenskrav arbetar verksamheterna för att lärare ska ges möjlighet att
studera i kombination med arbete. Inom förvaltningen finns det lärare som läser in lärarexamen eller studerar för
att utöka sin behörighet. I övrigt sker individuell kompetensutveckling utifrån identifierade behov. För att öka det
sociala ansvarstagandet genom att anställa funktionsnedsatta eller tillhör andra grupper som har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden arbetar verksamheterna för samarbete med Arbetsförmedlingen och
Arbetsmarknadsenheten.
Utbildning & Arbetsmarknad kommer under hösten 2021 att arbeta tillsammans med fackliga representanter för
att ta fram en långsiktigt och strategisk kompetensförsörjningsplan.

3

EKONOMI

3.1

Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd
mnkr

Utfall 2021

Budget 2021

Avv. mot budget

Utfall 2020

171,5

148,4

23,2

156,0

159,7

Kostnader

-407,8

-390,2

-17,6

-375,8

-371,9

Nettokostnad

-236,3

-241,8

5,6

-219,8

-212,2

Intäkter

Utfall 2019

Nettokostnad per verksamhet
mnkr
Gymnasium

Utfall 2021

Budget 2021

Avv. mot
budget

Utfall 2020

Utfall 2019
155,2

167,3

165,3

-2,0

161,0

Gymnasiesärskola

11,1

10,7

-0,5

10,1

8,9

Vuxenutbildning

30,7

35,0

4,3

34,4

30,5

Studie- och yrkesvägledning

6,6

7,3

0,6

6,3

6,2

Kommunalt aktivitetsansvar

1,6

1,9

0,2

1,6

2,7

11,8

13,0

1,3

Arbetsmarknad och flyktingmottagning
Feriepraktik

1,7

2,7

1,0

1,7

1,7

Ledning och administration

5,4

6,0

0,6

4,7

7,1

236,2

241,8

5,6

219,8

212,2

Summa

Kommentarer driftredovisning
Utfallet för nämnden blir 5,6 mnkr lägre i nettokostnad än budget vilket motsvarar en avvikelse på 2,3 procent.
Intäkter är 23 mnkr högre än budgeterat och förklaras av lönebidrag från Arbetsförmedlingen 10 mnkr, statsbidrag
för yrkesvux 3 mnkr, skolmiljard 2 mnkr, statsbidrag lärcentrum vuxenutbildning 2 mnkr samt andra sökta riktade
bidrag motsvarande 4 mnkr och 2 mnkr överförda medel från 2020. Personalkostnader är 10 mnkr högre, vilket
motsvaras av det lönebidrag som avser arbetsmarknadsåtgärder, samt övriga driftskostnader är 8 mnkr högre.
Planerad verksamhet i budget har till viss del kunnat finansieras genom statsbidrag istället för kommunala medel
och därmed blir nettokostnaden lägre.
Kommentarer utfall per verksamhet
Gymnasium: Ett underskott på 2 mnkr där De la Gardiegymnasiet har lägre nettokostnader med 2,5 mnkr jämfört
med budget men där köp och sälj av gymnasieplatser kostar 4,5 mnkr mer än budgeterat. Intäkterna från andra
hemkommuner är 1,3 mnkr lägre och det är också färre elever från annan kommun. Kostnaden för elever på
annan skola är 3,2 mnkr högre än budgeterat, budgeterat elevantal stämmer bra men snittkostnaden per plats är
15 000 kr högre än budgeterat och 10 000 kr högre än år 2020.
Gymnasiesärskola: Ett underskott med 0,5 mnkr. Även här är nettokostnaden högre för köp och sälj av
gymnasieplatser, 1,4 mnkr, men som in sin helhet förklaras av lägre intäkter där det dels är färre elever från
annan kommun men också en lägre snittintäkt. Särskoleverksamheten på DLG har haft lägre personalkostnader
som mildrar underskottet.
Vuxenutbildning: Ett överskott på 4,3 mnkr. Yrkesvux har ett resultat på +2,5 mnkr, statsbidragen per
utbildningsplats har blivit högre med totalt 3,4 mnkr medan kostnaden för köp av platser endast blivit 1 mnkr
högre. Yrkeshögskola genererar ett överskott med 0,7 mnkr och likaså grund-/gyvux och SFI tillsammans.
Personalkostnader är i nivå med budget totalt sett.
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Arbetsmarknad och flyktingmottagning: Ett överskott på 1,3 mnkr. Arbetet med flyktingmottagning har kostat 0,3
mnkr mindre än budgeterat. Även arbetsmarknadsåtgärder har kostat mindre än budgeterat, 0,9 mnkr. En
förklaring här är att åtgärder som redan planerats och avsatts resurser för har kunnat redovisas inom
Samordningsförbundets projekt, Cresco Creare, och därmed har EU-medel finansierat dessa åtgärder. För 2021
uppgår dessa medel till 1 mnkr.

3.2

Investeringsredovisning

Investeringar, schablonbelopp
mnkr

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

Reinvesteringar inventarier

1,6

2,0

0,4

Renovering Aula De la Gardie

5,3

5,5

0,2
0,0

Summa

6,9

7,5

0,6

Kommentarer investeringsredovisning
Renoveringen av De la Gardiegymnasiets aula är i slutskedet, vissa besiktningar och tillgänglighetsanpassningar
sker i början av år 2022. Resterande medel för aulaprojektet förs över till år 2022 för att täcka pågående arbeten.
Avseende reinvesteringar återstår 400 tkr som inte kommer att nyttjas då verksamheten erhållit statsbidrag för
Lärcentrum.

3.3

Volymer

Volymutveckling
Utfall 2021

Budget 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

1 926

GYMNASIEUTBILDNING
antal elever
De la Gardiegymnasiet

1 910

1 940

1 925

Från annan kommun, gymnasiet

700

714

715

714

Gymnasieelever hos annan huvudman

193

191

174

151

Gymnasiesärskolan De la Gardie

44

43

44

45

Från annan kommun, gymnasiesärskola

18

21

21

25

2

4

2

4

1 273

1 520

1 381

704

897

Gymnasiesärelever hos annan huvudman
VUXENUTBILDNING, EGEN REGI CAMPUS VÄSTRA SKARABORG
antal elever
Grund- och gymnasial vuxenutbildning
varav folkbokförda Lidköping
Yrkesvux

487

555

varav folkbokförda Lidköping

224

247

Svenska för invandrare (SFI)

494

430

varav folkbokförda Lidköping

277

220

Särvux

45

57

varav folkbokförda Lidköping

32

43

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

147

223

varav folkbokförda Lidköping

39

102

824
57

Vuxenutbildning, via annan anordnare
Yrkeshögskoleutbildning (YH)

266

246

varav folkbokförda Lidköping

104

120

Högskoleutbildning

162

168

63

87

varav folkbokförda Lidköping
ARBETSMARKNAD OCH FLYKTINGMOTTAGNING
Antal anvisade nyanlända / mottagna anvisningar
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder

42/42

42

534

300

Kommentarer volymutveckling
Budgeterad volym för grund- och gymnasial vuxenutbildning var för högt satt, inför 2021 togs hänsyn till fler
parametrar för att få fram relevanta volymer vilket blev missvisande i övergången. De lägre volymtalen för
yrkeshögskola i egen regi förklaras av att utbildningen för Diagnostekniker inte blev beviljad en ny omgång av
Myndigheten för yrkeshögskola, samt att starten av den nya utbildningen Produktionstekniker senarelades p g a
pandemin.
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3.4

Verksamhetsmått
Budget
2021

Prognos
2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Kostnad/elev gy De la Gardie

121 000

121 000

122 659

123 662

121 537

Kostnad/elev gysär De la Gardie

420 000

420 000

454 400

456 300

395 800

82 000

85 000

99 533

82 138

83 394

Kostnad/heltidsstuderande komvux

Beloppen är från databasen Kolada och innehåller verksamhetens direkta kostnader samt del av övergripande
kostnader på förvaltnings- och kommunnivå. Beloppen publiceras i september påföljande år. Kostnad för komvux
per heltidsstuderande ökar väldigt år 2020 jämfört med tidigare år. En förklaring till detta är att kravet om
kommuners medfinansiering för att få statsbidrag för yrkesvuxenutbildningar slopades tillfälligt år 2020 för att öka
utbudet av platser och utbildningar vilket också skedde i Skaraborg. Kostnaden för yrkesvux är dyrare per
studerande än vad teoretiska kurser är vilket gör att kostnaden för en komvuxplats i snitt ökar. Samma ökning
syns även i andra kommuner dels inom Skaraborg men också i övriga landet.

Uppföljning verksamhetsmått
Nyckeltal

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
2022

Avgångselever som uppnått grundläggande högskolebehörighet, kommunala
skolor yrkesprogram, %. Källa: Hypergene

46,5

38,7

31,7

25,1

24,8

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, som slutfört kurs i gymnasial
vuxenutbildning, %. Källa: Skolverkets jämförelsedatabas

56,6

53,4

Publ
juni
2023

Publ
2024

Publ
2025

Examinerade från yrkeshögskoleutbildning i arbete (inom utbildningsområdet) året
efter examen, analysregion Lidköping-Götene, %. Källa MYH

92

96

81

91

Publ
2023

Kundnöjdhet Campus Västra Skaraborg, index 1 (inte nöjd) - 10 (mycket nöjd).
Källa: egen mätning

iu

84

78

85

80

Kundnöjdhet De la Gardiegymnasiet, index 1 (inte nöjd) - 10 (mycket nöjd). Källa:
egen mätning

76

76

77

81

77

Gymnasieelever med examen inom 4 år inkl IM, hemkommun, %. Källa: Kolada
N17461

79,2

74,2

74,3

77,0

i.u

Ungdomar som studerar på högskola/universtiet 2 år efter fullföljd
gymnasiutbildning inkl IM, hemkommun, %. Källa: N17497

35,9

30,6

Publ v
20 2022

Publ
2023

Publ
2024

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 4 år inkl IM, hemkommun, %. Källa: Kolada N17538

68,4

58,9

59,0

58,1

Publ
2023

Företagarnas upplevelse av skolans kontakt med det lokala näringslivet (ny
formulering från 2020, formuleringen 2002 - 2019 var upplevelsen av skolans
attityder till företagande), företagarna i Lidköpings kommun, index 1 (dåligt) - 6
(utmärkt). Källa: https://www.foretagsklimat.se/ranking

3,8

3,7

3,0

3,0

2,9

Kommentarer uppföljning verksamhetsmått
Nöjd kundindex (NKI) går inte att jämföra mellan Campus Västra Skaraborg och De la Gardiegymnasiet då NKI
bygger på olika frågor.
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