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Övriga deltagande Lisbeth Kromnow, tf bildningschef, föredragande 
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Utses att justera Christer Rydén, M 
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen tisdagen den 10 november 2015 
plats och tid  

 
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer 

Sekreterare       Paragraf 111  

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   

 
Sören Bondesson                       
 

 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Christer Rydén  
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Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen i Torsås 

 
 

   lol 

Underskrift Hanna Grahn 
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Övriga deltagare 
 

 Deltagare Närvarande § 

   

Torsten Karlsson, ekonom 111  

Hans Gustafsson, V, ej tjänstgörande ersättare 111  

Anna Olausson, KD, ej tjänstgörande ersättare 111  

Lina Jonsson, S, ej tjänstgörande ersättare 111 

Johanna Fors, rektor 111 

Lena Lindblad, förtroendevald Lärarnas Riksförbund 111  

Lena Sandgren Swartz, tillträdande bildningschef 111 
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BIN § 111/15 12/BIN0136 
AU § 138/15  
Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Ärendebeskrivning 
I tjänsteskrivelse presenterar bildningsförvaltningen hemställan gällande tillägg 
i gymnasieförordningen alternativt förändring av förordning 2011:682 om 
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås 
kommun. 
 
Torsås kommun hade tidigare, enligt förordning 1992:1261 om 
distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås, en icke tidsbegränsad möjlighet att 
erbjuda elever, som av olika anledningar hade behov av ett alternativ till den 
traditionella skolan, distansstudier. I samband med antagandet av den nya 
skollagen 2010:800, granskades den dåvarande förordningstexten och 
ändringar infördes som innebar att verksamheten tidsbegränsades, samt att den 
skulle utvärderas.  
 
2011 gjordes en statlig utredning som resulterade i betänkande 2012:76 
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. I detta betänkande 
föreslås att distansutbildning för gymnasieelever inte längre ska kunna bedrivas 
i den utsträckning och på det sätt som den gör på Korrespondensgymnasiet 
(SOU 2012:76).  
 
Den tidsbegränsade förordningen medgav i sin orginallydelse antagning till 
distansutbildning till och med höstterminen 2013. Torsås kommun har sedan 
dess erhållit förlängd tidsfrist vid två tillfällen och nuvarande lydelse, som 
återfinns i förordning 2011:682 om försöksverksamhet med distansundervisning i 
gymnasieskolan i Torsås kommun, medger antagning till och med höstterminen 
2016. 

 
Torsås anordnar distansutbildning (nätbaserad utbildning) på 
Korrespondensgymnasiet. Bakgrunden till utredningens rekommendationer 
kan delvis stå att finna i bristfälliga resultat i form av låg genomströmning av 
elever vid Korrespondensgymnasiet under 2000-talets första decennium. Flera 
åtgärder har vidtagits för att förbättra resultaten och genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete har genomströmningen under de senaste fyra åren mer än 
fördubblats. Genomströmningen ligger idag (20150808) på 50 % och 
förbättringstrenden är tydlig även för kommande år.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 111/15, Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
 
Korrespondensgymnasiet är viktigt såväl nationellt, för de elever som har ett 
behov av ett alternativ till den reguljära gymnasieskolan, som regionalt och 
lokalt, genom att erbjuda en möjlig utbildningsväg för ungdomar i Torsås 
kommun.  
 
Idag fullföljer ca 76 % av landets ungdomar en gymnasieutbildning (på fyra år 
eller mindre). 1 av 4, alltså ca 25 000 elever i varje årgång lämnar 
gymnasieskolan utan examen (Öppna jämförelser, SKL, 2014). Det finns en 
klar korrelation mellan icke fullföljd gymnasieutbildning och 
etableringssvårigheter i samhället, alltså ett utanförskap (Nilsson, 2010). En 
majoritet av de elever som söker till Korrespondensgymnasiet ligger i 
riskzonen för skolmisslyckanden och har i många fall misslyckade 
skolupplevelser bakom sig. 
Korrespondensgymnasiet har under de senaste 5-10 åren upplevt ett ökat 
söktryck till utbildningen, vilket tyder på att behovet av en alternativ 
studieform ökat. 
 
Till tjänsteskrivelsen bilades förslag på Hemställan till 
Utbildningsdepartementet. 

 

Arbetsutskottets behandling 2015-10-27: 
Johanna Fors, rektor, informerar att i dagsläget kommer sista antagning till 
Korrespondensgymnasiets utbildning att ske hösten 2016. I presenterad 
hemställan till Utbildningsdepartementet yrkar Torsås kommun på tillägg i 
gymnasieförordningen alternativt förändring av nu gällande förordningstext. 
Båda alternativen innebär att Torsås kommun blir huvudman för utbildningen 
och att samarbetet med Hermods avslutas. 
 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta: 

att bilagt förslag till hemställan skickas till utbildningsdepartementet för 
behandling. 
 

Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilagt förslag till hemställan skickas till utbildningsdepartementet för 

behandling. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning BIN § 111/15, Korrespondensgymnasiets fortlevnad 

 

Bildningsnämnden föreslår 2015-11-10 kommunfullmäktige 
besluta: 

att bilagt förslag till hemställan skickas till utbildningsdepartementet för 
behandling. 

--------- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Johanna Fors, rektor 

 
 


