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Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Lidköpings kommun under våren 2018.
Intervjuer gällande huvudmannens ansvar genomfördes den 6-9 mars 2018. Detta
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
grundsärskola.
Skolinspektionens tillsyn visar att Lidköpings kommun bedriver ett väl fungerande
systematiskt kvalitetsarbete när det gäller verksamheten i grundsärskola, 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 grundsärskola.

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

X Helena Bo&hius
Enhetschef
Signerat av: Helena Boathius

X Oskar Cliffordson
Föredragande
Signerat av. Oskar Cliffordson
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Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om grundsärskola 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. Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller
utbildning i grundskola, grundsärskola, fritidshem samt förskola. Nämnden fördelar
budgeten inom sitt verksamhetsområde och beslutar om övergripande
verksamhetsfrågor. Till sitt förfogande har nämnden en förvaltning, vilken leds av en
förvaltningschef. Rektorer i grundsärskolan har en verksamhetschef som sin närmaste
chef.
Vid tiden för tillsynen finns 37 elever i grundsärskolan i Lidköpings kommun. De får
sin utbildning vid någon av kommunens två skolenheter för grundsärskola eller som
integrerade i grundskolan. En av enheterna finns vid Stenportskolan. Verksamheten
omfattar elever som huvudsakligen läser ämnen respektive ämnesområden i
årskurserna 1-6 och ämnesområden i årskurserna 7-9. Den andra enheten finns vid
Fredriksdalskolan och tar emot de elever som huvudsakligen läser ämnen i årskurserna
7-9.
Måluppfyllelse

Det finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar resultaten för utbildningen i
grundsärskolan.

