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Sammanfattning
Med utgångspunkt i en genomlysning av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens befintliga resursfördelningsmodell för
gymnasieskolorna föreslås förändringar i flera delar av modellen. Ett syfte är
att i högre grad fördela resurserna utifrån elevers behov så att de skolor och
program som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget
också ges bättre ekonomiska möjligheter till det. Ett annat syfte är att öka
transparensen i resursfördelningen.
Nationella program
Utifrån jämförelser med kommuner inom samverkansregionen, andra
storstäder och riksprislistan konstaterar utredningen att programpriserna i
Malmö är relativt låga för yrkesprogram och motsvarande relativt höga för
högskoleförberedande program. Utifrån elevernas måluppfyllelse, som är högre
på högskoleförberedande program, går det inte att finna anledning till fortsatt
ekonomisk prioritering av högskoleförberedande program över yrkesprogram i
Malmö. Därtill är det önskvärt att programpriserna i Malmö uppfattas som
rimliga i relation till övriga kommuner i samverkansregionen.
Justerade programpriser
Utifrån slutsatserna ovan föreslås att de interna programpriserna justeras enligt
nedan:


Fordons- och transportprogrammet: + 10%



Fordons- och transportprogrammet inriktning transport: + 10%



Vård- och omsorgsprogrammet: +10%



Barn- och fritidsprogrammet: +1,5%



Estetiska programmet: - 1%



Estetiska programmet inriktning musik: - 5% (-5% 2022 och -5% 2023)



Samhällsvetenskapsprogrammet: -0,5%



IB och IB-CP: -0,5%

Kompensatorisk resursfördelning
Elevers meritvärde från årskurs nio är det vanligaste måttet på strukturell nivå
som används för att visa var man finner grupper av elever med större behov av
stöd och kompensatoriska åtgärder än andra grupper av elever. Meritvärdet
visar kunskapsnivå i betygsatta ämnen och samvarierar starkt med de
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socioekonomiska variabler som statistiskt hänger samman med risken att inte
nå gymnasieexamen (SOU 2019:40, SOU 2020:28, OECD 2015, PISA 2018).
I den befintliga modellen ges extra resurser till skolor som tar emot elever med
meritvärde under 200 på högskoleförberedande program och under 160 på
yrkesprogram. Elevers rätt att även på yrkesprogram läsa för
högskolebehörighet har förtydligats och utredningen kan inte se något skäl att
behålla det lägre gränsvärdet för yrkesprogram. Resursen baseras enbart på
antalet ungdomar folkbokförda i Malmö. Detta är problematiskt eftersom både
huvudman och rektor ansvarar för likvärdighet och det kompensatoriska
uppdraget för samtliga elever. Eftersom den summa som skolan får i ersättning
för låga meritvärden i den befintliga modellen beror på elevantal är resursens
storlek svår att förutse för skolledare.
De olika ekonomiska stödresurserna föreslås samlas i en strukturersättning
som utgår för elever år 1 på nationella program och fördelas till Malmös
kommunala skolor oberoende av om eleverna är folkbokförda i Malmö.
Strukturersättningen föreslås vara en summa som höjs i tre steg beroende på
elevernas meritvärde.
Förutsättningarna för att få strukturersättning föreslås vara desamma på
yrkesprogram och högskoleförberedande program; alltså utgår ersättning för
elever på yrkesprogram med meritvärde under 200. Nivån på ersättningen/elev
föreslås vara fast. Förändringen får flera effekter:


Resurser som fördelas utifrån elevgruppers behov ökar



Yrkesprogrammen (där eleverna har lägre måluppfyllelse än på
högskoleförberedande program) gynnas



Ersättningen beräknas på skolans samtliga elever i år 1



Ersättningen blir förutsägbar i och med att strukturersättningen för en
elevgrupp är fast och därmed går att räkna ut samtidigt som elever
antas till en utbildning



Resursfördelningsmodellen får färre delar vilket gör den mer
transparent och lättare att kommunicera, se bild nedan
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Introduktionsprogram
Med anledning av att introduktionsprogrammen är utformade för att möta
strukturella behov på elevnivå är bedömningen att det inte är relevant med
strukturersättning motsvarande den som föreslås inom ramen för de nationella
programmen.
Tre av fyra introduktionsprogram (programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion och språkintroduktion) har ett fastställt programpris. Vad
gäller introduktionsprogrammet individuellt alternativ har ett flertal varianter
och priser utvecklats efterhand som skolor och huvudman identifierat
elevgrupper med varierande stödbehov. Då har tillskapandet av en
programvariant ibland blivit ett alternativ till tilläggsbeloppshantering för en
grupp av elever. Individuellt alternativ var också det introduktionsprogram
som omfattade flest elever enligt internbudget 2020.
För att tillgängliggöra fler utbildningsvägar för elever med stora stödbehov
föreslås att den förstärkning som idag enbart ges till individuellt alternativ
definieras som separat resurs som skulle kunna användas även för andra
utbildningar. Förstärkningen föreslås vara en summa som motsvarar en extra
lärartjänst i en grupp om 8–10 elever och som kan läggas till ett program.
För att stärka möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden för elever som ej
når en gymnasieexamen föreslås en höjning av priset på yrkesintroduktion med
11 procent för att stärka kvaliteten på utbildningen och göra den mer attraktiv
för gymnasieskolor att organisera.
För att uppnå tydlighet och ökad transparens föreslås enhetlig benämning och
prissättning på individuellt alternativ vilken innebär en nedjustering av det
interna programpriset för IMA-BV med 8 procent och en höjning av IMA-B
med 14 procent.
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Gymnasiesärskola
En jämförelse med den prissättning utifrån elevgruppsbehov som finns på
grundsärskolan visar att det finns skillnader i definitioner av elevbehov och
prisgrupper på ett sätt som kan försvåra mottagande av elever i
gymnasiesärskolan avseende placering i prisgrupp (A - E). Ofta placeras elever
från en prisgrupp på grundsärskolan i en annan behovs- och prisgrupp inom
gymnasiesärskolan.
Jämförelsen visar också att grundsärskolans prisnivåer är mer komprimerade.
Det lägsta priset ligger på en högre nivå och det högsta på en lägre nivå än
gymnasiesärskolans priser. Utifrån en analys av antalet elever/program och
skillnaderna i definitioner och prisnivåer föreslår utredningen att:


Definitionerna av elevernas funktionsnedsättning anpassas till
grundskolenämndens definitioner.

Priset på nationellt program höjs med ca 9 procent, för att bli mer ekvivalent
med grundsärskolans lägsta priser.

Fortsatt arbete för ökad likvärdighet
Utredningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förtydligar
styrningen och utvecklar uppföljningen med indikatorer utifrån mål om större
likvärdighet.
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1. Inledning
En relativt stor andel av gymnasieeleverna når inte målen för sin utbildning
och strukturerna är tydliga; elever till högutbildade föräldrar lyckas generellt
bättre än elever till lågutbildade, flickor lyckas bättre än pojkar och elever med
utländsk bakgrund har generellt sämre resultat och genomströmning än
gymnasieelever totalt sett. Genomströmningen är högre på de
högskoleförberedande programmen än på yrkesprogrammen och lägst på
introduktionsprogrammen (SOU 2016:77). Problembeskrivningen är baserad
på nationella data och analyser av bakgrundsvariabler som grundskolenämnden
i Malmö gör.
Som ansvarig för resursfördelningen åligger det kommunen att styra och
fördela resurserna så att alla elever får lika tillgång till utbildning av lika hög
kvalitet. I denna likvärdighetsambition ligger också det kompensatoriska
uppdraget: att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.
2014 gjordes det ett förtydligande i skollagen om att kommuner och rektorer
ska fördela resurser inom skolväsendet efter barns och elevers olika
förutsättningar och behov. Sedan dess har många kommuner förändrat sättet
de fördelar resurser, framför allt inom grundskolan. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) har genomfört en genomlysning av kommuners olika modeller
för resursfördelning och föreslår i denna hur en större andel av resurserna kan
fördelas till skolan utifrån bland annat socioekonomiska variabler (SKR 2018).
Grundskolenämnden i Malmö har till exempel ökat andelen av resurserna som
fördelas utifrån socioekonomiska mått.
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Flera utredningar, bland annat Skolkommissionens slutbetänkande (SOU
2017:35), har påpekat att det är dags att även resursfördelningen inom
gymnasieutbildningen blir mer kompensatorisk. Skolinspektionen har i en
granskning av kommuners styrning (Skolinspektionen 2018) konstaterat brister
gällande bevekelsegrunderna för resursfördelning och uppföljning av
gymnasieskolornas resultat. Lärarnas riksförbund har engagerat sig i frågan och
fört fram önskemål om att likvärdighetsaspekten ska vägra tyngre vid
resursfördelning till gymnasieskolan (LR, promemoria LRUND171PM).
Styrningen inom området kan därtill komma att förändras och skärpas. Redan
2015 rekommenderade OECD, som på uppdrag av regeringen granskat det
svenska skolsystemet, en starkare nationell styrning av resursfördelningen med
mer riktade resurser till skolor och elever med ogynnsamma förutsättningar
(OECD 2015). Elever ska kunna nå målen för utbildningen inom respektive
program eller introduktionsprogram.
Enligt direktivet till den nu aktuella utredningen Planering och dimensionering av
gymnasial utbildning (SOU 2018:01) ska utredaren ”föreslå vid behov en
finansieringsmodell för gymnasieskolan som i högre grad tar hänsyn till skolors
varierande förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning utifrån en analys
av dagens finansiering.” Utredningen presenterade sitt slutbetänkande i juni
2020 och innehåller förslag på ett slags strukurersättning på mellankommunal
nivå. Det finns fler aktuella exempel. I det förslag till statlig
kvalitetsuppföljning som skolmyndigheterna i år gemensamt tagit fram på
uppdrag av utbildningsdepartementet (U2020/00734/S) föreslås bland annat
att frågor ska ställas om huvudmannens och rektorns resursfördelning i
förhållande till barnens och elevernas förutsättningar och behov.
Utifrån Skolkostnadsutredningen (SOU 2016:66) föreslås i en lagrådsremiss att
systemet för bidrag till enskilda huvudmän ska ändras så att ersättning ska ges
med grundbelopp, strukturbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. I utredningen
definieras strukturbidraget som ett belopp där alla de resurser som fördelas
utifrån elevers olika förutsättningar och behov ingår med undantag för sådana
resurser som fördelas enligt reglerna om tilläggsbelopp.
Det finns också en regional aspekt som bör nämnas redan inledningsvis.
Parallellt med denna utredning har Skånes kommuner, fd Kommunförbundet
Skåne, tillsatt en utredning som genomlyser de interkommunala priserna som
kommuner betalar till varandra när elever inom samarbetsregionen väljer en
utbildning i en annan kommun.
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1.1 Uppdraget
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2020 uppdrar
nämnden åt förvaltningen att ta fram alternativ till den befintliga
resursfördelningsmodellen som gäller för gymnasieskolorna i staden.
Bakgrunden är bland annat att man konstaterat betydande resultatskillnader
mellan olika gymnasieskolor och program och att en orsak till detta kan vara att
kvaliteten inte är likvärdig inom nämndens verksamheter. Syftet med en
förändrad resursfördelningsmodell är att bättre kunna fördela de ekonomiska
resurserna utifrån elevgruppers olika förutsättningar och förkunskaper.
Likvärdighetsperspektivet, det vill säga alla elevers rätt till en utbildning av hög
kvalitet, är en utgångspunkt. Det är av betydelse att målen kan nås på olika sätt
beroende på behov och förutsättningar, samt att undervisningen anpassas till
varje elevs förutsättningar.
En omarbetad resursfördelningsmodell ska också vara tillgänglig och
transparent i relation till både kommunala och fristående skolhuvudmän. Detta
är en viktig princip eftersom alla skolor oavsett huvudman, enligt skollagen, har
gemensam reglering med samma rättigheter och skyldigheter.
Målsättningen är att en ny modell för resursfördelning till gymnasieskolorna
ska vara kostnadsneutral och kunna genomföras i ett första steg i och med
Nämndsbudget 2021.
Större ekonomiska resurser till en skola leder inte med automatik till att fler
elever klarar sina studier. Men rätt använda kan ett ekonomiskt tillskott bidra
till att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. För att ge effekt behöver
resursfördelningssystemet därför hänga samman med skolans övriga styrning.
Av denna anledning har föreliggande utredning en bredare ansats än den strikt
ekonomiska.
Genomförande av uppdraget
En utredare (Katarina Falk, strateg på GVF) har huvudansvaret för att
genomföra utredningen med stöd av budgetansvarig controller (Charlotta
Ostréus). Därtill har delar av utredningen gjorts i samarbete med VIS,
Vetenskap i skolan (Maria Brännström). Utredningen har haft en styrgrupp
bestående av utbildningschef för gymnasieskola, ekonomichef och kvalitetsoch utvecklingschef samt förvaltningsdirektör. Fackliga organisationer har
hållits informerade om utredningens genomförande i dialogmöten och i
förvaltningsråd. Avstämning har genomförts med representanter för
Helsingborgs kommun, Lunds kommun, Storstockholm, Göteborgsregionen,
Södertälje kommun och SKR.
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Det har varit viktigt att involvera gymnasieskolornas skolledare i arbetet. Flera
referensgrupper av gymnasierektorer har bidragit i arbetet med att ta fram
förslag på förändringar utifrån de problembeskrivningar som görs i
utredningen.
Avgränsningar
Programpriserna räknas inte om från grunden utan justeras utifrån jämförelser
med andra storstäder och kommuner inom samarbetsregionen Skåne. Detta är
den form av översyn som är vanligast inom kommunerna när programpriser
justeras.
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2. Likvärdighet
De PISA-undersökningar som genomförs var tredje år visar att svenska elevers
kunskapsresultat återhämtat sig och är tillbaka på den nivå man hade fram till
2006 innan resultaten började sjunka. PISA gör bedömningen att Sveriges
resultat är genomsnittliga när det kommer till likvärdighet men vid en nordisk
jämförelse är det svenska skolsystemet mindre likvärdigt. Till grund för denna
slutsats ligger statistik rörande bland annat läsförståelse och kopplingen till
socioekonomiska variabler liksom mönster för skolsegregation (Skolverket
2019).
Begreppet likvärdighet kan uppfattas svårfångat eftersom innebörden kan växla
beroende på sammanhang och ideologisk/politisk hemvist hos den som
använder begreppet. Likvärdighet kan exempelvis associeras med jämlikhet,
rättvisa, enhetlighet eller kvalitet och måluppfyllelse. Denna utredning utgår
från hur begreppet likvärdighet används i skolans styrdokument:
Enligt skollagen ska alla elever, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Utbildningen ska vara likvärdig inom
varje skolform oavsett var i landet den anordnas (Skollagen 1 kap. paragraferna 4, 8 och 9).

Utbildningen ska utformas i en strävan efter att uppväga skillnader i elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. I läroplanen för
gymnasieskolan knyts det kompensatoriska uppdraget till begreppet
likvärdighet:
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att
skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och
kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (LGY 2019:2).

Utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) konstaterar:
I grunden handlar det om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte systematiskt ska bero på
elevens familjebakgrund, var i landet eller vid vilken skola hen går.

I samma utredning fördjupar Björn Åstrand förståelsen för begreppet
likvärdighet och visar att det kommit att få tre betydelser i skolan. För det
första ska varje elev ha lika tillgång till utbildning oavsett i vilket sammanhang
det föds in i. För det andra måste kvaliteten vara lika hög för alla elever och för
det tredje ska alla elever ha lika möjligheter att lyckas med sina studier. Skolans
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kompensatoriska uppdrag fordrar en utbildning som anpassas efter individens
behov och ”ett stort mått av rättvisa för alla och envar”.
Åstrand använder sig av engelsk terminologi för att åskådliggöra
ambitionsnivån i likvärdighetsuppdraget: equality och equity. Equality betyder
huvudsakligen ”göra lika” samt att ha ”lika tillgång”. Equity ställer däremot
krav på en utbildning som medger lika möjligheter för alla att lyckas och
därmed olika utformad. Bilden nedan illustrerar innebörden i begreppen:

En likvärdig skola i realiteten ställer höga krav då den är mer krävande vad
gäller kostnader, uppföljning och styrning samt särskilt hög kompetens hos
både rektor lärare. Den är kostnadskrävande för att individuella lösningar
kräver mer resurser än standardiserade. Uppföljningskrävande då det utifrån ett
likvärdighetsperspektiv är komplext att systematiskt följa upp genomförda
insatser i gymnasieskolan och hur dessa stödjer elevers kunskapsutveckling.
Uppföljningen kräver samtidigt att adekvata åtgärder kan sättas in som stödjer
elevers eventuella ”tillkortakommande och underskott i kunskapstillägnelse”
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under gymnasietiden. Den är styrningskrävande då utgångspunkten för en
kompensatorisk skola med höga ambitioner är flexibilitet. Styrningen innebär
förmågan att fatta beslut på olika nivåer och att handla på olika sätt beroende
på vad skolutfallen och uppföljningarna av dessa visar. En likvärdig skola
kräver ett sofistikerat ledarskap. Kompetenskrävande i synnerhet för rektorer
och lärare vilka förväntas förverkliga skolans uppdrag att vara både likvärdigt
och kompensatoriskt.
Åstrand illustrerar med bilden nedan hur skolans likvärdighet kan belysas med
hjälp av tre dimensioner. Inledningsvis analyseras ofta utfallet (output) då
bland annat meritvärden och vidare behörigheter synliggörs. Uppdagas
tillkortakommanden och bristande likvärdighet flyttas blicken till
förutsättningarna (input) och åtgärder sätts in. Men den tredje dimensionen,
process, synliggörs inte alltid. I dimensionen återfinns processkvaliteterna som
består av enskilda personers kompetens vars uppgift är att förverkliga både
kvalitetsmål och kraven på likvärdighet. Förutsättningen för fungerande
arbetsinsatser inom ramen för den tredje dimensionen är att förutsättningarna
(input), såsom tillgång till utbildning och resurstillgångar, är på plats.

Åstrand lyfter problematiken med resursmässiga begränsningar som medför
prioriteringar i basverksamheten där skolan ibland försätts i närmast omöjliga
situationer. Målsättningen att säkerställa alla elevers största möjliga utveckling i
samklang med ett kompensatoriskt uppdrag kan genom politiska beslut bli
oförenligt. Motstridiga målsättningar samt omfattande prioriteringsbehov är
ofrånkomliga men denna typ av dilemman måste mötas med både resurser,
hög kompetens och ett explicit professionellt friutrymme, inom vilket lärares
och rektors autonomi värnas (SOU 2020: 28 s. 79).
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De tre dimensionerna är starkt avhängiga av varandra och visar hur både input
som output modelleras av processkvaliteterna där professionernas kompetens
blir oundgänglig. Professionerna förväntas ta ett personligt ansvar med
utgångspunkt i uppdrag, kunskapsbas och etik. De förväntas också genomföra
uppgifterna på bästa sätt och efter bästa omdöme. Möjligheten för de
professionella att bära uppdraget är avhängigt professionens friutrymme.

2.2 Likvärdighet inom resursfördelning
Hur kan då fördelningen av de ekonomiska resurserna bidra till en utveckling
där elevernas möjligheter att lyckas i skolan inte systematiskt hänger samman
med elevernas familjebakgrund?
Forskning visar att det är för de yngsta barnen som riktade ekonomiska
resurser och mindre elevgrupper/fler pedagoger ger störst resultat (SOU
2017:35). Det är de barn med svagare socioekonomiska bakgrund som gynnas
mest av dessa riktade ekonomiska resurser.
Men även om resursernas möjliga påverkan avtar med elevernas ålder går det
inte bortse från att ekonomiska tillskott till gymnasieskolor med stora
utmaningar påverkar möjligheterna att till exempel rekrytera eftertraktad
kompetens.
En annan aspekt som OECD pekar på i sina återkommande granskningar av
nationella utbildningssystem är att resursfördelning som sker per elev och/eller
utifrån elevernas bakgrund möjliggör tydligare ansvarsutkrävande; ett ansvar
som delas av huvudman och rektor.
Att fördela en större andel av de ekonomiska resurserna utifrån elevers behov
på strukturell nivå är ett sätt för en kommun att ta ansvar för det
kompensatoriska uppdraget även på gymnasienivå. För att identifiera
gymnasieelevers skilda behovsnivåer på en strukturell nivå använder sig
kommuner av två typer av mått; socioekonomiska variabler eller elevers
meritvärde från grundskolan, ibland i kombination. Modeller baserade på
socioekonomiska variabler är betydligt vanligare för grundskolan än för
gymnasieskolan (SKR, 2018; Skolinspektionen, 2018). Båda modellerna utgår
från de faktorer som statistiskt påverkar risken för att eleven inte når
gymnasiebehörighet alternativt gymnasieexamen.
Föräldrars utbildningsnivå är till exempel en faktor som slår igenom i hela
utbildningssystemet; från grundskola genom gymnasiet och utbildningsvalen
inom högre utbildning (SCB 2016) En återkommande undersökning av
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Skolverket (Skolverket 2018) konstaterar att trenden är att socioekonomiska
faktorer får ett allt större genomslag för grundskoleresultaten. Men vilka
variabler som får störst genomslag skiftar över tid. För utlandsfödda elever har
den socioekonomiska bakgrunden fått en kraftigt ökad betydelse, samtidigt
som den gruppen har vuxit genom ökad invandring. Skolverket konstaterar att
av de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna är det föräldrarnas
utbildningsnivå som har den största betydelsen för betygsresultaten, men
utbildningsnivåns betydelse har inte ökat över tid. Däremot har föräldrarnas
inkomst blivit allt viktigare och framstår som den centrala förklaringen till den
ökade betydelsen av socioekonomisk bakgrund för betygsresultaten i
grundskolan.
I en utredning som konsultbolaget SWECO gjort på uppdrag av Stockholms
läns gymnasieregion inför införandet av strukturersättning, gjordes en analys av
elevresultaten i regionens grundskolor och den statiska sannolikheten för de
olika elevgrupperna att nå gymnasieexamen. Den visar att ett lågt meritvärde
efter grundskolan är den faktor som har det absolut starkaste sambandet med
att inte nå målen i gymnasieskolan. Till exempel har den elev som har ett
meritvärde på mellan 120 och 159 en 32 gånger så hög risk att inte nå en
högskoleförberedande examen som en elev med ett meritvärde på 280 eller
över. Elever med vårdnadshavare med enbart förgymnasial utbildning löper
enligt samma statistik 1,4 gånger så hög risk att inte nå examen som en elev
med högskoleutbildade vårdnadshavare. I en jämförande undersökning i
samma utredning konstaterades att det enbart blir marginella skillnader mellan
skolor när strukturtillägget fördelas utifrån elevernas meritpoäng från årskurs
nio jämfört med de viktigaste socioekonomiska bakgrundsfaktorerna, som till
exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund (se bilaga x).
Inom ramen för Långtidsutredningen görs en liknande modellering med
socioekonomiska data för närmare 500 000 elever. Diagrammet nedan visar
överensstämmelse mellan predikterade och verkliga värden. Den diagonala
röda linjen visar var en punkt skulle ligga om överensstämmelsen vore perfekt
mellan predikterat och verkligt värde. Kommuner/skolor som ligger under den
röda linjen presterar bättre än vad prediktionerna säger och kommuner/skolor
som ligger över den röda linjen presterar sämre än vad prediktionerna säger.
Variablerna i denna modell är vårdnadshavarnas utbildningsnivå, invandring,
vårdnadshavarnas inkomst, ekonomiskt bistånd, familjestruktur, antal syskon
och bostadsområdets socioekonomiska status.
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Predikterad och verklig andel obehöriga till gymnasiet på kommunnivå

Korrelationskoefficient mellan predikterad andel och verklig andel obehöriga
på kommunnivå: 0,746.
Meritvärdet från grundskolans årskurs nio speglar alltså i hög grad elevernas
socioekonomiska bakgrund. Detta är en av anledningarna till att kommuner
väljer att skapa strukturersättning till gymnasieskolan utifrån elevernas
meritvärde i årskurs nio istället för att bygga modeller baserade på
socioekonomiska variabler. En annan orsak till att kommuner väljer att basera
sin fördelning av strukturersättning på meritvärde är att det kräver mindre
administrativa resurser.
SCB anser sedan september 2019 att uppgifter om skolors elevsammansättning
och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om
fristående skolor. Bakom SCB:s nytolkning ligger bedömningen att enskilda
huvudmän och fristående skolor kan lida skada om informationen direkt eller
indirekt kan härledas till dem. Kammarrätten har i en dom gått på SCB:s linje
vilket kommer att innebära svårigheter för kommuner att fördela resurser till
skolor, fristående och kommunala, efter elevernas olika förutsättningar och
behov. Ett förslag med en tillfällig lösning är på remiss från
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utbildningsdepartementet men innan denna fråga är utredd finns anledning att
vara restriktiv med att bygga upp modeller utifrån socioekonomiska variabler.

3. Nämndens modell för
resursfördelning
Den kommunala gymnasieskolans och gymnasiesärskolans totala resurser
består av centrala resurser inom utbildningskontoret (ex ledning,
administration, utvecklingsresurser, system, försäkringar, företagshälsovård
etc.), en central elevhälsa, det kommunala aktivitetsansvaret,
kapitalkostnadsresurser, hyresresurser samt skolornas interna resursfördelning.
Därtill kommer ett antal stödresurser.
Nämndens budgeterade resurser för gymnasie- och gymnasiesärskolan ligger
även till grund för ersättning till fristående skolor. Enligt
likabehandlingsprincipen ska ersättningen till fristående huvudmän beräknas på
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten av motsvarande slag. Den externa ersättningen ska bestå av
grundbelopp och tilläggsbelopp. Till fristående skolor räknas dock
administrationskostnaden med en schablon på tre procent av grundbeloppet
och en momsschablon på sex procent tillkommer. Ersättningsnivåerna till såväl
fristående skolor som till kommunens skolor gäller per budgetår och justeras
årligen. Utbetalning sker månatligen utifrån antalet elever den aktuella
månaden. På samma vis utgår resurs till kommunens skolor efter antal elever
varje månad.
Gymnasieskolans befintliga modell för intern resursfördelning ersätter skolorna
med ett pris per nationellt program och ett pris per introduktionsprogram.
Modellen och priserna har ursprungligen arbetats fram utifrån att man beräknat
kostnaden per program avseende lärarresurs, andra personalgrupper,
gruppstorlekar, lärverktygsbehov etc. Senaste större översynen av
resursfördelningen gjordes inför gymnasiereformen Gy11. Denna gjordes
tillsammans med andra skolhuvudmän.
De nationella programmens ersättningsmodell följer uppdelningen i
riksprislistan, dvs ingen uppdelning på inriktningar förutom inriktning för
estetisk musik och fordon transport. Ersättningen per program är
differentierad eftersom programmens innehåll och krav är olika. Exempelvis
kräver vissa program halvklassundervisning, dyra lärverktyg mm.
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Introduktionsprogrammens pris skiljer sig också åt på grund av programmens
innehåll. Resursen avser att täcka undervisning med skolledning, studie- och
yrkesvägledning, elevhälsa, lärverktyg med skolbibliotek, skolmåltid, busskort,
fastighetsdrift/städ samt skoladministration.
Utöver nuvarande resursfördelning har det under åren tillkommit ett antal
kompenserande stödresurser för att skolorna ska klara sina uppdrag.
Stödresurserna fördelas till både kommunala och fristående skolor. Följande
stödresurser finns:


En stödresurs som fördelas efter elevernas meritvärden med ett lika
belopp per elev. Beloppet per elev beror på antalet elever då den totala
budgetramen är beslutad. Ersättning utgår för antalet elever i årskurs
ett med meritvärde under 160 på yrkesprogram och för antalet elever
med meritvärde under 200 på högskoleförberedande program. Det är
elevernas meritvärden från grundskolan som fördelningen baseras på.
Den totala budgetramen 2020 är 10 mkr.



En stödresurs som är riktad direkt till vård- och omsorgsprogrammet
med lika belopp per elev. Beloppet per elev är också här beroende av
antalet elever. Stödresursen till vård- och omsorgsprogrammet har
uppkommit för att kompensera för ett för lågt pris i den befintliga
resursfördelningen. Den totala budgetramen 2020 är 2 mkr.



En stödresurs som är riktad till introduktionsprogrammen. Syftet är
kvalitetshöjande åtgärder inom introduktionsprogrammen. Precis som
stödresursen utifrån meritvärde fördelas denna resurs med lika belopp
per elev och beloppet per elev beror på antalet elever då den totala
budgetramen är beslutad. Den totala budgetramen 2020 är 4 mkr.



Tillfällig programförstärkning till el- och energiprogrammet, fordonsoch transportprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet,
teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.
Programförstärkningen tillkom höstterminen 2019 för att stärka
program med behov av ytterligare resurser. Programförstärkningen
avslutas i och med att resursfördelningen ses över. Den totala
budgetramen 2020 är 6,5 mkr.

Tillägg för elever som läser nationell godkänd idrottsutbildning (NIU). I
Malmö är eleverna som läser NIU samlade på en skola (Malmö
idrottsgymnasium) vilket innebär en sammanhållen planering för eleverna
vilket ger förutsättningar för större ekonomisk effektivitet jämfört med
skolor där enstaka elever eller mindre grupper med elever läser NIU. Av
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denna anledning är tillägget för staden NIU-elever lägre än den nivå som
rekommenderas av SKR. NIU-tillägg för de interkommunala eleverna
fastställs i samverkansavtalet utifrån rekommendation från SKR.
Tillägg för elever som läser introduktionsprogrammet IMV utgår med en
bestämd summa per grundskoleämne som eleven inte är behörig i. Detta följer
Skolverkets föreskrifter.
Gymnasiesärskolans befintliga modell för intern resursfördelning ersätter
skolorna med ett pris för nationellt program (samma pris för alla) och ett pris
per individuellt program. Malmö använder samma ersättningsmodell till de
kommunala skolorna som är beslutad på nationell nivå till fristående
gymnasiesärskolor.
Inom de individuella programmen finns fem olika prisnivåer där fyra används
idag. De individuella programmen har mycket stor spridning i pris beroende på
elevgruppernas skilda behov. Resursen avser att täcka undervisning med
skolledning, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa/skolsköterska, lärverktyg
med skolbibliotek, skolmåltid, busskort/skolskjuts, fastighetsdrift/städ samt
skoladministration. Därtill finns en riktad resurs för
specialtransporter/skolskjuts.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd, dvs extraordinära stödåtgärder på individnivå,
kan ansökas om av både fristående skola och kommunal skola och fördelas
efter beslut i enlighet med gällande lagstiftning. Detta gäller såväl
gymnasieskolan som gymnasiesärskolan. Likaså kan tilläggsbelopp ansökas om
och utbetalas för elever som deltar i modersmålsundervisning.
Om kommunen tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under
löpande verksamhetsår ska motsvarande tillskott tilldelas de fristående
skolorna.

3.1 Problem med befintlig modell
Den aktuella resursfördelningsmodellen har utvecklats stegvis utan att helheten
setts över. Strukturer för stödresurser har skapats efter hand som behov har
uppstått och kraven på resursfördelning utifrån elevbehov har förtydligats i
skollagen. Den befintliga modellen är inte dokumenterad eller beskriven
någonstans vilket bland annat innebär risk för att nämnden inte lever upp till
kraven på att såväl fristående huvudmän som kommunens skolor ska förstå
resursfördelningsmodellen och uppleva den som transparent och förutsägbar.
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3.1.1 Gymnasieskola nationella program
Malmös programpriser är generellt höga. En jämförelse mellan riksprislistan
(inklusive måltider) och Malmös grundbelopp visar att Malmös grundbelopp i
genomsnitt är cirka 4 600 kronor högre än riksprislistan (123 520 kr jmf med
117 100 kr) vilken är baserad på samtliga kommuners priser. Det finns inte
någon enkel förklaring till varför Malmös programpriser är relativt höga men
viktiga delförklaringar är kostnader för investeringar i lokaler,
lokalanpassningar och få elever på vissa program.
Ett mönster är att yrkesprogrammen i Malmö har ett lägre pris än motsvarande
program i riksprislistan och att högskoleförberedande program ligger över
riksprislistans nivåer.
Men en jämförelse med enbart riksprislistan blir inte helt relevant eftersom
kommunernas förutsättningar är mycket olika. Malmös prissättning bör också
jämföras med priser på programmen i storstäderna Stockholm och Göteborg
samt i relation till större kommuner i samverkansregionen som Lund och
Helsingborg. Av de 17 program och programinriktningar som omfattas av
riksprislistan och som erbjuds av Malmö stad betalar Malmö högst pris för nio
av programmen och näst högst för sex av programmen. Bara två program;
vård- och omsorgsprogrammet och fordons- och transportprogrammet med
inriktning transport har i jämförelse en låg ersättning i Malmö. Estetiska
programmet och estetiska programmet med inriktning musik utmärker sig med
ett betydligt högre pris än övriga kommuner i regionen. Priset för estetiska
programmet ligger högre i riksprislistan än inom samverkansregionen.
Det finns ett inslag av kompensatorisk resursfördelning i och med den
stödresurs som fördelas till skolor utifrån elevers meritvärde i årskurs nio men
den ges enbart till kommunens skolor för elever bosatta i Malmö vilket gör att
skolor med en hög andel elever från andra kommuner inte får del av stödet
även om man har en hög andel elever med låga meritvärden. Andelen resurser
som fördelas utifrån elevgruppers uppskattade behov är relativt låg. Dessutom
utgår denna stödresurs från budgetramen vilket innebär att summan per elev
varierar mellan budgetåren och är svår att förutse och räkna med för skolorna.
3.1.2 Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen för elever som är obehöriga till gymnasiet är
utformade för att skapa vägar till gymnasiebehörighet genom att möta olika
behov. Det handlar om att möta elevers större behov på strukturell nivå, till
exempel språkintroduktion för nyligen invandrade elever. Det handlar också
om att tillgodose behovet av yrkesutbildning för elever som inte klarar en hel
gymnasieexamen som på yrkesintroduktion. Yrkesintroduktion kan också, i
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likhet med programinriktat val, vara en väg till gymnasieexamen. Programmet
individuellt alternativ utformas utifrån individuella behov.
Inför höstterminen 2019 förändrades skollagen när det gäller gymnasieskolans
introduktionsprogram. Bland annat reglerades elevernas rätt till 23 timmars
undervisningstid i veckan, vilket motsvarar undervisningstiden på
yrkesprogrammen. Utöver detta så förändrades beteckning och
behörighetskraven på de introduktionsprogram som förbereder eleverna för
nationellt program. Enligt skollagen ska huvudmannen fastställa en plan för
introduktionsprogrammen som utbildningen ska följa. Beslut om planen sker
på delegation av verksamhetschefen för gymnasieskolan.
En genomlysning av befintliga programpriser visar att det i dagsläget saknas
tydlig koppling mellan programpriser och plan för utbildning.
Tre av fyra introduktionsprogram (programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion och språkintroduktion) har ett fastställt pris. Vad gäller
introduktionsprogrammet individuellt alternativ har varianter och priser
utvecklats efterhand som skolor och huvudman identifierat elevgrupper med
större stödbehov, då har tillskapandet av programvarianter ibland blivit ett
alternativ till tilläggsbeloppshantering för en grupp av elever. Individuellt
alternativ var också det introduktionsprogram som omfattade flest elever enligt
internbudget 2020.
Andel elever/introduktionsprogram i Malmö stads gymnasieskolor:


Programinriktat val: 16%



Yrkesintroduktion: 9%



Individuellt alternativ: 40%



Språkintroduktion: 36%

3.1.3 Gymnasiesärskola
Nämndens kostnader för gymnasiesärskolan har ökat kraftigt de senaste åren.
En delförklaring som förs fram på skolnivå är att gymnasiesärskolan tagit ett
allt större omvårdnadsansvar för eleverna bland annat genom att ersätta
personliga assistenter som tidigare finansierats av andra nämnder med
egenfinansierade elevassistenter. Parallellt med denna utredning har en
genomlysning gjorts av gymnasiesärskolans organisation och uppdrag i syfte att
utreda om nämnden uppfyller skolförfattningarnas krav och om det görs något
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därutöver. Utredningen konstaterar att det inte utförs större insatser som ligger
utanför nämndens ansvarsområde.
En jämförelse med den prissättning utifrån elevgruppsbehov som finns på
grundsärskolan visar att det finns skillnader i definitioner av elevbehov och
prisgrupper på ett sätt som skulle kunna försvåra mottagande av elever i
gymnasiesärskolan avseende placering i prisgrupp (A - E). Ofta placeras elever
från en prisgrupp på grundsärskolan i en annan prisgrupp inom
gymnasiesärskolan. Bedömningen av elevers stödbehov utifrån
funktionsnedsättning och utvecklingsstörning skiljer sig alltså åt mellan
förvaltningarna i staden.
Jämförelsen visar också att grundsärskolans prisnivåer är mer komprimerade.
Det lägsta priset ligger på en högre nivå och det högsta på en lägre nivå än
gymnasiesärskolans priser. Det är dock svårt att jämföra priser på en detaljerad
nivå eftersom de räknats fram på olika sätt.
En annan skillnad är att enbart elever i grundsärskolans prisgrupp E, för elever
med de största behoven, kan ges tilläggsbelopp. Inom gymnasiesärskolan kan
tilläggsbelopp beviljas för elever i samtliga behovskategorier men dessa söks
oftast för elever i behovsgrupp A som går de nationella programmen och
behovsgrupp E.
3.1.4 Tilläggsbelopp
Redan i ett tidigt skede i utredning stod det klart att rutinerna för beslut om
tilläggsbelopp behövde förändras. Bakgrunden är beslut i förvaltningsrätten
vilka gynnar fristående huvudmän som överklagat beslut om tilläggsbelopp
med motiveringen att bidraget varit för litet i relation till elevens behov. Från
och med höstterminen 2020 görs det av denna anledning en striktare tolkning
av skollagens bestämmelser av rätten till tilläggsbelopp. Detta innebär att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden endast kommer att bevilja
tilläggsbelopp för elever i behov av extra omfattande stöd. De relativt många
lägre beloppen som hittills betalats ut för elever med mindre omfattande behov
slopas från och med höstterminen 2020.
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4. Förändrad modell för större
likvärdighet
Problembeskrivningarna som gjorts under rubrikerna ovan ligger till grund för
de förändringar som föreslås. Likvärdighetsaspekten har varit vägledande i
arbetet liksom ambitionen att öka tydlighet och transparens i modellen.

4.1 Programpris nationella program
Inom ramen för en arbetsgrupp med skolledare och förvaltningens controller
har ett förslag tagits fram där programpriserna justeras utifrån budget 2020.
Syftet är att omfördela resurserna så att de yrkesprogram som har
förhållandevis låga ersättningar, vård- och omsorgsprogrammet samt fordonsoch transportprogrammet, får mer och att de programpriser som avviker uppåt
hålls nere.
Förslaget är kostnadsneutralt och innebär följande förändringar inom den
interna resursfördelningsmodellen:


Fordons- och transportprogrammet: + 10%



Fordons- och transportprogrammet inriktning transport: + 10%



Vård- och omsorgsprogrammet: +10%



Barn- och fritidsprogrammet: +1,5%



Estetiska programmet: - 1%



Estetiska programmet inriktning musik: - 5% (-5% 2022 och -5% 2023)



Samhällsvetenskapsprogrammet: -0,5%



IB och IB-CP: -0,5%

Ett problem med de årliga uppräkningarna av programpriserna är att avvikelser
förstärkts – ett högt pris höjs mer än ett lågt pris. För att komma tillrätta med
den stora avvikelse som priset på det estetiska programmet och estetiska
programmet inriktning musik innebär behöver ytterligare sänkningar av priset
genomföras. Detta behöver ske i flera steg så att verksamheten hinner anpassas
till de förändrade ramarna. För att Malmös priser i högre grad ska
överensstämma med prisernas inbördes storleksordning i riksprislistan och
jämförda kommuners prissättning, föreslås alltså en större sänkning av
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programpriset för estetiska programmet inriktning musik. Ytterligare
sänkningar av programpriset för estetiska programmet krävs kommande år. Att
göra förändringen som är relativt stor för just estetiska programmet i flera steg
underlättar skolornas arbete med att anpassa verksamheten till de nya
ekonomiska ramarna.

4.2 Strukturersättning
I den befintliga modellen finns ingen post som kallas strukturersättning.
Däremot finns stödresurser utifrån elevers meritvärde, programstöd riktat till
olika nationella program och introduktionsprogram. Genom att slå samman
stödresurserna riktade till nationella program ges utrymme att utveckla den
ersättning som fördelas utifrån strukturellt identifierade behov hos
elevgrupperna.
Eftersom samvariationen mellan elevernas meritpoäng från årskurs 9 och
elevernas socioekonomiska bakgrundsfaktorer är hög (se kap 2) föreslås
meritvärde vara den faktor som strukturersättningen bör grundas i.
Med en sådan lösning skapas ingen ytterligare administration som tar resurser
från systemet. Förvaltningen riskerar inte heller att bygga upp en modell som
ifrågasätts utifrån lagen om lika villkor. Ersättningen föreslås fördelas till
skolorna en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Detta för att
det då kräver minst administration.
Strukturersättningen föreslås ha en gräns på 200 meritpoäng som underlag för
fördelning gällande både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Det innebär att gränsen för elever på yrkesprogram höjs från 160 meritpoäng
till 200. Utredningen kan inte se något skäl att behålla en lägre gräns för elever
på yrkesprogram.
Strukturersättningen föreslås utgå för eleverna det första läsåret på nationellt
program och bestå av en bestämd summa per elev. På så sätt blir intäkten
lättare för skolenheterna att estimera inför läsårets start.
Strukturersättningen föreslås vara en summa som sänks i tre steg beroende på
elevernas meritvärde:


Meritvärde 79 – 119 ger 30 000 kronor per elev i årskurs 1 och läsår



Meritvärde 120 – 159 ger 26 000 kronor per elev i årskurs 1 och läsår



Meritvärde 160 – 199 ger 22 000 kronor per elev i årskurs 1 och läsår
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4.3 Övriga tillägg
Tillägg för Nationella idrottsutbildningar (NIU) föreslås vara kvar på samma
sätt som i den befintliga modellen. Eftersom eleverna i Malmö inte läser
utökade program bör summan även fortsättningsvis vara lägre än den
ersättning som SKR rekommenderar och som baseras på att elever ska kunna
läsa NIU på skolor utan idrottsinriktning, vilket är mer kostsamt. Beloppet
föreslås öka med 1000 kronor till 8 000 kronor för Malmös skolor år 2021.
Följande år bör tillägget räknas upp med skolindex. För interkommunala elever
gäller även fortsättningsvis samverkansavtalet baserat på SKR:s
rekommendationer.
Tillägg för IMV föreslås följa Skolverkets riktlinjer som idag.
Tillägg för modersmålsundervisning föreslås fortsätta som i den befintliga
modellen.

4.4 Programpris introduktionsprogram
Med anledning av att introduktionsprogrammen är utformade för att möta
strukturella behov på elevnivå är bedömningen att det inte är relevant med
strukturersättning motsvarande den som föreslås inom ramen för de nationella
programmen.
För att tillgängliggöra fler utbildningsvägar för elever med stora stödbehov
föreslås att den förstärkning som idag enbart ges till individuellt alternativ
definieras som separat resurs som skulle kunna användas även för andra
utbildningar. Förstärkningen föreslås vara en summa som motsvarar en extra
lärartjänst i en grupp om 8–10 elever och som kan läggas till ett program.
För att stärka möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden för elever som ej
når till gymnasieexamen föreslås en höjning av priset på yrkesintroduktion för
att stärka kvaliteten på utbildningen och göra den mer attraktiv för
gymnasieskolor att organisera.
För att uppnå tydlighet och ökad transparens föreslås enhetlig benämning och
prissättning på individuellt alternativ. Ett undantag föreslås för individuellt
alternativ språkintroduktion för elever som inte fått godkända betyg i svenska
men som gått fyra år i svensk skola och därmed inte har rätt att fortsätta inom
ramen för språkintroduktion.
Föreslagna prisförändringar:
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Yrkesintroduktion: +11%



Individuellt alternativ (variant med högst pris): - 8%



Individuellt alternativ (variant med lägst pris): +14%

4.5 Programpris gymnasiesärskola
Definitionerna av prisnivåerna och elevernas behovsnivåer justeras så att de i
högre grad motsvarar grundsärskolans. För att komma närmare
grundsärskolans lägsta priser föreslås lägstapriset det vill säga priset på
nationellt program höjas med ca 9 procent (behovsgrupperna A och B =
nationella program). Resursen tas från tilläggsbeloppsbudget för
gymnasiesärskola.
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5. Implementering
De förändringar som föreslås i utredningen bedöms kunna inarbetas i
internbudget 2021. Utredningens arbetssätt där berörda skolledare aktivt
deltagit i arbetet innebär att man på skolnivå haft tillgång till förslagen i ett
tidigt skede och påbörjat anpassningar i de fall det kommer att krävas.
Förändringen av priset på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ, där
Bellevue gymnasium föreslås ha en gemensam prisnivå med övriga skolor som
ger programmet, innebär behov av en tillfällig och riktad resurs för elever med
meritvärde 1-30 från grundskolan under vårterminen 2021.
Den förändrade tillämpningen av reglerna för tilläggsbelopp redan under den
pågående utredningen 2020 fick begränsade effekter för skolorna under
höstterminen 2020 eftersom nämnden redan i internbudget 2020 förutsåg ett
behov av att kompensera skolor med utbildningar som dittills sökt många
mindre tilläggsbelopp.
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6. Uppföljning av insatserna
Det är önskvärt att kunna följa upp en förändrad resursfördelning för att se
vilka effekter förändringen får. Flera av de kommuner som infört ersättningar
inom gymnasieskolan för större likvärdighet har dock haft svårt att slå fast
eventuella effekter. Det beror bland annat på att strukturersättningen utgör en
mindre del av de resurser som skolorna får. Resurserna är vidare inte riktade till
specifika elever utan används av rektor för att skapa en organisation där elever
med större behov får dessa tillgodosedda och där måluppfyllelsen ökar.
I uppföljningar i Storstockholms kommuner är de tillfrågade rektorerna
positiva till strukturersättningen och uppger att de använder resurserna till
främst större lärartäthet och stärkt elevhälsa. Både huvudmän och rektorer drar
slutsatsen att strukturersättningen bidragit till större måluppfyllelse.
Den förändring som här föreslås för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
berör både programpris och strukturersättning, vilket gör en uppföljning av
enbart den ena förändringen mycket svår att genomföra.
Det finns också risker med att försöka se kausala samband mellan resurser och
resultat. Så enkelt är det sällan. Skolresultat för elever och elevgrupper beror på
mer än nivån på de ekonomiska resurser som tilldelas skolan - som till exempel
organisation av verksamheten, undervisning och elevhälsa (se avsnitt 3.3)
Uppföljningen av resursfördelning och huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete bör istället vara delar i en gemensam process som
återkommande ser över verksamheten. Detta kan utvecklas utifrån frågor om
de förutsättningar (ekonomiska, organisatoriska mm) som skolornas ges och
som undersöker centrala kvalitetsfrågor, som huruvida det stöd som eleverna
får är tillräckligt och varierat och graden av måluppfyllelse för eleverna.
Huvudmannens uppdrag att bedriva en verksamhet som är likvärdig och
kompensatorisk kräver att motsvarande indikatorer formuleras. Ett exempel på
indikatorer att utveckla och analysera är de som på olika sätt bygger på Value
added, alltså skillnader mellan meritvärdet från grundskolan och det slutbetyg
som eleven når under gymnasietiden.
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