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 NÄMNDREDOVISNING 

1 SAMMANFATTNING  
Gymnasieverksamheten har de senaste åren haft sjunkande nettointäkter avseende skolpeng, interkommunala 
ersättningar. Detta fortsätter även i år där prognosen netto är 2 000 tkr sämre än budget. De la Gardiegymnasiet 
har högre personalkostnader med 500 tkr och högre lokalkostnader med 500 tkr än budgeterat. 

Vuxenutbildningen ser ett högre behov och möjlighet till kombinationsutbildningar där eleven läser en 
yrkesutbildning och SFI samtidigt. Prognosen för denna intäkt är 1 600 tkr högre än budget. Även 
lärlingsersättning ser ut att bli högre än budgeterat med 500 tkr. Prognosen för etableringsschablonen är höjd 
med 300 tkr. Personalkostnader är sänkta med 300 tkr p g a effektivisering i organisationen. 

Arbetsmarknadsenheten beräknas ha lägre kostnader för åtgärdstjänster med 200 tkr. Individer har avslutat tjänst 
och det finns ett glapp där nya individer inte har nått den progression som krävs för att gå vidare till att prova på 
arbetslivet. 

Feriepraktiken har i år skapat möjlighet till 450 platser, det finns 429 sökande varav 80 är årkurs 9. Prognosen för 
hur många platser som kommer att nyttjas är 350 st. Ungdomar får i år reguljärt sommarjobb i mycket högre 
utsträckning än tidigare, behovet är stort inom Social Välfärd men även i den privata sektorn. 

Ledning och administration har i prognosen överförda medel från 2021 med 500 tkr avseende 
etableringsersättning som kan fördelas i verksamheten. 

Totalt är prognosen +650 tkr för år 2022 i första delårsrapporten. 

Verksamheten har haft vissa förberedelsekostnader för att ha en beredskap för eventuellt behov av boende för 
flyktingar från Ukraina, det finns en osäkerhet kring vilka kostnader som ersätts från stat och region. Eventuella 
insatser som kan komma att behöva göras under sommaren och hösten är inte medräknat i denna prognos då 
läget är så pass osäkert. Verksamheten arbetar dock med en beredskapsplan. 

2 EKONOMI 

2.1 Driftredovisning 
Utfall drift, ackumulerat 

Ansvar: Utbildn- o arbetsmarknadsnämnd    Konto: RR    Verksamhet: Verksamhetsstruktur     

 



  3 

Nettokostnad, nämnd 
tkr Utfall jan-mars 

2022 
Utfall jan-mars 

2021 
Budget helår 

2022 
Prognos 

helår 2022 
Avv. mot 

budget 

Intäkter 36 692 38 924 148 240 148 000 -240 

Kostnader -107 156 -105 140 -396 993 -396 103 890 

Nettokostnad -70 464 -66 216 -248 753 -248 103 650 

Nettokostnad per verksamhet 
tkr Utfall jan-mars 

2022 
Utfall jan-mars 

2021 
Budget helår 

2022 
Prognos 

helår 2022 
Avv. mot 

budget 

Gymnasium 50 892 49 502 172 665 175 665 -3 000 

Gymnasiesärskola 3 363 2 195 11 172 11 172 0 

Vuxenutbildning 8 475 8 099 33 702 31 002 2 700 

Arbetsmarknad och flyktingmottagning 4 398 4 248 13 495 13 295 200 

Studie- och yrkesvägledning 1 989 1 902 7 140 7 040 100 

Kommunalt aktivitetsansvar 507 521 1 891 1 891 0 

Feriepraktik 33 -497 2 704 2 454 250 

Ledning och administration 807 246 5 984 5 584 400 

Nettokostnad 70 464 66 216 248 753 248 103 650 

Kommentarer driftredovisning 

Gymnasieverksamheten har de senaste åren haft sjunkande nettointäkter avseende skolpeng, interkommunala 
ersättningar. Detta fortsätter även i år där prognosen för intäkter är 500 tkr lägre och kostnaderna 1 500 tkr högre 
än budget. Det är något färre elever under våren från annan kommun och fler elever till annan huvudman, 
orsaken är byte av skola och/eller ändring av folkbokföring. De la Gardiegymnasiet har högre personalkostnader 
med 500 tkr och högre lokalkostnader med 500 tkr än budgeterat. 

Vuxenutbildningen ser ett högre behov och möjlighet till kombinationsutbildningar där eleven läser en 
yrkesutbildning och SFI samtidigt. Statsbidraget för dessa platser är väldigt mycket högre än för endast 
yrkesutbildning och prognosen för denna intäkt är 1 600 tkr högre än budget. Även lärlingsersättning ser ut att bli 
högre än budgeterat med 500 tkr. Prognosen för etableringsschablonen är höjd för samverkanskommunerna med 
300 tkr. Personalkostnader är sänkta med 300 tkr p g a effektivisering i organisationen. 

Arbetsmarknadsenheten beräknas ha lägre kostnader för åtgärdstjänster med 200 tkr. Individer har avslutat tjänst 
och det finns ett glapp där nya individer inte har nått den progression som krävs för att gå vidare till att prova på 
arbetslivet. 

Feriepraktiken har i år skapat möjlighet till 450 platser, det finns 429 sökande varav 80 är årkurs 9. Prognosen för 
hur många platser som kommer att nyttjas är 350 st. Ungdomar får i år reguljärt sommarjobb i mycket högre 
utsträckning än tidigare, behovet är stort inom Social Välfärd men även i den privata sektorn. 

Ledning och administration har i prognosen överförda medel från 2021 med 500 tkr avseende 
etableringsersättning som kan fördelas i verksamheten. Utöver det ser kostnaderna ut att bli 100 tkr högre än 
budget. 

Verksamheten har haft vissa förberedelsekostnader för att ha en beredskap för eventuellt behov av boende för 
flyktingar från Ukraina, 150 tkr hittills, det finns en osäkerhet kring vilka kostnader som ersätts från stat och 
region. Eventuella insatser som kan komma att behöva göras under sommaren och hösten är inte medräknat i 
denna prognos då läget är så pass osäkert. Verksamheten arbetar dock med en beredskapsplan. 
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2.2 Investeringsredovisning 
Utfall investeringar, ackumulerat 

Ansvar: 19 - Utbildn- o arbetsmarknadsnämnd     

 

Investeringar, schablonbelopp 
tkr Utfall jan-mars 2022 Prognos helår 2022 Budget 2022 Avv. mot budget 

Inventarier 20 2 600 2 600 0 

DLG larm och lås 0 3 000 3 000 0 

DLG renovering Aula 57 57 235 178 

Summa 77 5 657 5 835 178 

Kommentarer investeringsredovisning 

Inventarieinköp som sker varje år förväntas löpa på som planerat, inköpen sker oftast på hösten. Larm-
/passagesystem samt lås på De la Gardiegymnasiet är under projektering. Eventuellt kommer 
investeringsbeloppet att budgetväxlas till Service då det är mer lämpligt att de är ägare av projektet. 
Renoveringen av Aulan är klar och en slutlig avstämning av kostnader ska göras. 
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2.3 Volymer 
Volymutveckling 

 Budget 2022 Prognos 
2022 

Utfall 2021 Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

      

GYMNASIEUTBILDNING      

Antal elever      

De la Gardiegymnasiet 1 940 1 895 1 910 1 925 1 926 

Från annan kommun, gymnasiet 680 682 700 715 714 

Gymnasieelever hos annan huvudman 192 193 193 174 151 

      

Gymnasiesärskolan De la Gardie 45 45 44 44 45 

Från annan kommun, gymnasiesärskola 19 19 18 21 25 

Gymnasiesärelever hos annan huvudman 3 2 2 2 4 

      

VUXENUTBILDNING EGEN REGI CAMPUS VÄSTRA 
SKARABORG 

     

Antal elever      

Grund- och gymnasial vuxenutbildning 1 596 1 596 1 273 1 381  

varav folkbokförda Lidköping 938 938 704 816  

Yrkesvux 583 583 487 505  

varav folkbokförda Lidköping 259 259 224 225  

Svenska för invandrare (SFI) 370 370 494 450  

varav folkbokförda Lidköping 180 180 277 240  

Särvux 57 57 45 57  

varav folkbokförda Lidköping 43 43 32 43  

Yrkeshögskoleutbildning (YH) 250 250 147 621  

varav folkbokförda Lidköping 115 115 39   

VUXENUTBILDNING VIA ANNAN ANORDNARE      

Antal elever      

Yrkeshögskoleutbildning (YH) 240 240 266   

varav folkbokförda Lidköping 115 115 104   

Högskoleutbildning 165 165 162   

varav folkbokförda Lidköping 85 85 63   

      

ARBETSMARKNAD OCH FLYKTINGMOTTAGNING      

Antal anvisade nyanlända / mottagna anvisningar 42 42 42/42 34/27 42/42 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 340 340 534* 175 148 

Kommentarer volymutveckling 

Prognosen för elever på gymnasiet var för hög i budget då elever för gymnasiesärskolan har inkluderats i antalet 
1 940 elever, 1 897 är rätt budgetsiffra. Elevantalet för gymnasiesärskolan är något osäkert då verksamheten 
eventuellt kommer att ta emot fler elever från annan kommun beroenden på vad den kommunen fattar för beslut 
kring egna verksamheten. Det handlar i så fall om fler elever till individuella programmet. Samtidigt har några 
elever slutat eller har studieuppehåll under våren. 

**534 är antalet ärenden totalt under året, det som skulle redovisas var genomsnittligt antal deltagare per månad 
likt tidigare år. Korrekt antal är 334 för 2021. Budget- och prognossiffra för 2022 är genomsnittligt antal. 


