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Plats och tid Via Google Meet, fredagen den 14 maj 2021 kl. 08:00-11.00. 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), ordförande 

Niklas Johansson (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Linus Lännhult (M) 

Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande 

Öyvind Höiberg (S) 

Johnny Andréasson (SD), deltar ej från kl. 10.40 

  

Övriga närvarande Anna Andersson, förvaltningschef FOKUS 

Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare 

Jonas Månsson, programansvarig NB Utsiktens gymnasium 

Maria Eriksson, förvaltningsekonom FOKUS 

Justerare Jan-Stefan Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, FOKUS kansli, fredagen den 14 maj kl. 11.30. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 49 

 Eva-Britt Falander Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Jan-Stefan Karlsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-14 Datum då anslaget tas ned 2021-06-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Eva-Britt Falander Fröding  
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§ 49 Dnr 2020-000073 612 

Utbildningar - Utsiktens gymnasium 

Sammanfattning av ärendet 

Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2021-04-28 beslutades att inte starta 

upp NB21 då sökantalet inte uppnått minst 11 sökande utan endast uppgick 

till åtta elever.  

 

FOKUS-nämndens ordförande kallade till ett extrainsatt sammanträde  

2021-05-03 med anledning av att verksamheten indikerat att sökantalet ökat 

till 10 elever. Man fattade då beslut att kalla till ytterligare ett extra 

sammanträde den 14 maj för att på nytt göra en avstämning av aktuellt 

sökantal. Samt att till mötet begära in ett ekonomiskt underlag utifrån att 

intag görs med 10 elever.  

 

Programansvarig NB Utsikten Jonas Månsson presenterar dagens aktuella 

sökantal, som uppgår till åtta elever inom Fyrbodals sökmotor samt två 

elever som uppgett att de ska göra omval.  

 

Förvaltningschef Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria Eriksson 

presenterar nytt ekonomiskt underlag 

 

FOKUS-nämndens ledamöter ajournerar sig för överläggning.      

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll 2021-05-03 § 148.      

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-12 § 40.        

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar: 

 

- Att intagning inför läsåret 2021/2022 inte görs för programmet NB. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam effektiv 

organisation där de olika verksamheterna, kommunala vuxen-

utbildningen, gymnasie- och gymnasiesärskola på bästa möjliga sätt 

samordnas. 
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Forts. § 49 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag att i ett långsiktigt perspektiv utreda 

förutsättningarna för Utsiktens framtida programutbud. Genomlysningen 

ska ske i samverkan mellan förvaltning och extern aktör. Frågor som 

bland annat ska genomlysas är programutbud, 

personaltillgång/kompetensförsörjning, ekonomi samt baskrav för 

elevantal per program, lokaldisposition, ledningsorganisation etc. 

Kommunen och skolans behov av utveckling ska ske i symbios, så att 

kommunen som helhet utvecklas. 

- Att genomlysningen ska presenteras för FOKUS-nämnden under hösten 

2021 då främst för NB-programmet.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Tf rektorer Utsikten 

Utsikten programansvarig NB 

Förvaltningschef FOKUS 

Förvaltningsekonom FOKUS 

Kommunstyrelsen                                                          


