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Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Lidköpings kommun under våren 2018.
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
gymnasiesärskola.
Skolinspektionens tillsyn visar att Lidköpings kommun bedriver ett väl fungerande
systematiskt kvalitetsarbete när det gäller gymnasiesärskolan och ingenting annat
framkommer än att verksamheten även i övrigt lever upp till författningarnas krav
inom de områden som har granskats.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Lidköpings kommuns ansvarstagande
för utbildningen inom gymnasiesärskola.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lidköpings kommun uppfyller
författningarnas krav inom följande områden.
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

På Skolinspektionens vägnar
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X

Helena Bokhius

Enhetschef
Signerat av: Helena Boethius

X Katrin Söderlind
Föredragande
Signerat a Katdn Söderlind

Skolinspektionen

Beslut
2018-05-14
Dnr 43 - 2017:5409
3 (3)

Allmänt om tillsynen:

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om gymnasiesärskola i Lidköpings kommun
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Fakta om Lidköpings kommun
Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har drygt 39 500 invånare.
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen och där fattas de
övergripande besluten för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar också hur
kommunen ska organiseras, vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas.
Nämnderna bereder fullmäktigeärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut
verkställs. Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller utbildning
i gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Nämnden fördelar budgeten
inom sitt verksamhetsområde och beslutar om övergripande verksamhetsfrågor. Till
sitt förfogande har nämnden en förvaltning, vilken leds av en förvaltningschef.
Rektorerna i gymnasiesärskolan har en gymnasiechef respektive en
vuxenutbildningschef som sina närmaste chefer.
Lidköpings kommun bedriver gymnasiesärskola i en skolenhet av de sju
gymnasieskolenheter som finns i kommunen, så kallade rektorsområden, som leds av
en rektor, och är en del av De la Gardiegymnasiet. Kommunen erbjuder i egen regi de
nationella programmen hantverk och produktion och hotell, restaurang och bageri
samt det individuella programmet. Genom ett samverkansavtal med övriga kommuner
i Skaraborg, Utbildning Skaraborg, erbjuds utbildning på samtliga nationella program
som erbjuds i Skaraborg. Vid tiden för tillsynen finns 58 elever i kommunens
gymnasiesärskola.
Måluppfyllelse

Det finns för skolformen gymnasiesärskolan ingen nationell statistik över elevernas
måluppfyllelse.

