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Bokslut för år 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för år 2017 visar på ett resultat på -3 090 000 kronor för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet.
Några händelser och avvikelser under året:
 Under sommaren 2017 erbjöds elever från årskurs 6 i grundskolan och
upp till årskurs 3 på gymnasiet att delta i sommarskola. Totalt deltog 109
elever. Sommarskolan är en frivillig undervisning för elever som har
svårigheter att nå målen för utbildningen, men syftar även till att
överbrygga språk- och kulturbarriärer för elever med annat modersmål
än svenska.
 Ljungby kommun rankades som den bästa skolkommunen i Kronobergs
län av Lärarförbundet. I riket hamnar kommunen på 79:e plats av 290
kommuner.
 Under våren gjordes en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de
är med förskolan. 98 procent av föräldrarna uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda med verksamheten.
 Även för fritidshemmen gjordes under våren en central webbenkät till
alla föräldrar hur nöjda de är med fritidshemmen. 97 procent av
föräldrarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten
och det är en ökning med 10 procentenheter.
 I samma enkät angav 100 procent av föräldrarna att de är nöjda eller
mycket nöjda med verksamheten inom LSS/Planeten.
 Totalt var 78,2 procent av eleverna från de kommunala skolorna
behöriga till yrkesprogrammen på gymnasieskolan läsåret 2017/2018.
 Befolkningen i åldrarna 0-19 år har ökat med 94 fler än
befolkningsprognosen som ligger till underlag för budgeten 2017.
 Kostnaden för de fristående förskolorna har överskridit budgeten med 1
mkr. Lingbygdens förskola i Södra Ljunga har haft fler barn än
budgeterat.
 Två lite större investeringar som har utförts under året är ombyggnation
av Astradskolans aula och Kungshögsskolans samlingsrum till klassrum.
Beslutsunderlag
 Bokslut 2017, 2018-02-14.
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