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RÄTTEN
Kammarrättsrådet Catharina Brege, ordförande

Kannnarrättsrådet Gunilla Berendt, referent

FÖREDRAGANDE  OCH PROTOKOLLFÖRARE
Referenten

KLAGANDE
Internationella Engelska skolan i Sverige AB, 556462-43 68

Ombud: Skoljuristen Eva Andersson

MOTPART

Skolnämnden i Sala kommun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den  3  december 2019 i mål nr 371—19

SAKEN
Bidrag enligt skollagen; nu fråga om prövningstillstånd

Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande

BESLUT

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Beslutet får enligt 33 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971 :291)

inte överklagas.
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Skolnämnden  i  Sala kommun

Box 304

733 25 Sala

Internationella Engelska skolan  i  Sverige AB J. Skolnämnden i Sala kommun
angående Tillämpning av skollagen

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom 2019-12-03, mål nr 371-19 har överklagats. Vilken
ändring som begärs i överklagandet framgår av bifogade handling(ar).

Ni ska senast den 31 januari  2020  komma in till domstolen med skriftligt svar på
överklagandet. Om svar inte kommer in, kan målet ändå komma att avgöras.

Ange i svaret om ni godtar eller inte godtar att förvaltningsrättens avgörande ändras på det
sätt som begärs i överklagandet. Om ni inte anser att avgörandet ska ändras, bör ni ange
skälen för detta och vilken bevisning ni hänvisar till.

Domstolen tar gärna emot inlagor med e-post. Handlingar som skickas med e-post behöver
inte skickas på annat sätt. Kom ihåg att ange domstolens målnummer.

Caroline Henriksson

Telefon 08-561 693 80
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Engelska Skolan

Till Kammarrätten  i Stockholm

Box 2302

103 71 Stockholm

Klagande

Internationella Engelska skolan  i  Sverige AB

Nytorpsvägen 5 B

183 71 Täby

Motpart

Skolnämnden  i  Sala kommun

Box 304

733 25 Sala

Överklagat beslut:

Aktbilaga .............

2019 —'lZ— l  7
Målnr.................n........
FÖRVAL'iNINGSRÅ'lTEN l UPPSALA

Kammarrätten
i  Stockholm

Ink. %ZUlQ =lZ= l8

Målar (”lr—56 "((1 R

Sold-tod Si Öl Aktbil

Dom  i  Förvaltningsrätten i Uppsala, 2019-12—03 i mål nummer371—19, Internationella

Engelska skolan AB ./. Sala kommun

Saken

o S";

Beslut om Skolpeng för år 2019, tillämpning av skollagen (2010:800, förvaltningsbesvär enligt

28 kap. 5 & skollagen

Yrkande

Internationella Engelska skolan i Sverige AB, yrkar att Kammarrätten i Stockholm beviljar

prövningstillstånd samt upphäver Förvaltningsrätten  i  Uppsalas beslut att avslå inkommet

överklagande och istället återförvisar ärendet till Sala kommun för nytt beslut om Skolpeng

där lokalkostnadsersättningen beräknats enligt grunderna % skollagen samt skolförordningen.

Grunder och omständigheter för ändring av beslutet

Sala kommun anger  i  sitt beslut rörande bidragsbelopp 2019, fristående skolhuvudman

förskoleklass och grundskola, Internationella Engelska skolan iVästerås att man fastställer

grundbelopp 2019 för förskoleklass och grundskola för fristående huvudman exklusive

lokalkostnader. Ersättning för lokalkostnader ska istället grundas på huvudmannens egen

lokalkostnad för 2019.

Enligt skolförordningen 14 kap.  1  & ska bidraget för eleveri enskilda skolor grunda sig på

hemkommunens budgeterade kostnader för motsvarande verksamhet.
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Av bestämmelserna  i  14 kap. 4 § framgår vilka kostnadsslag som ska ingå  i  grundbeloppet

som lämnas  i  bidrag tili  den  enskilde  huvudmannen. Där anges kostnader för undervisning,

lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, moms och lokalkostnader. Av punkten 7
samma pragraf framgår att med lokalkostnader avses kostnaderför hyra, driftskostnader,

inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock

inte kostnader för amortering.

Av 14 kap. 6 § första stycket framgår att huvudregeln för ersättning av lokalkostnader är att
kostnaden ska motsvara kommunens genomsnittliga kostnad per elev i motsvarande
verksamhet.

Av andra stycket samma paragrafframgår att vid särskilda skäl ska ersättningen istället

högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid

prövningen om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas tillom skillnaden mellan
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska
kostader är betydande på grund av kommunens investering i  nya lokaler, renovering av

befintliga lokaler eller någon annan omständighet.

Sala kommun har också i beslutet om skolpeng för 2019 förtydligat att ersättning för

Iokalkostnad ska motsvara den enskilde huvudmannens egen lokalkostnad maximerad till

kommunens genomsnittliga lokalkostnad.

Kammarrätten i Sundsvall har i två domar 2964-10 samt 1439—10 slagit fast att
skoiskostnadsförordningen inte ger utrymme för att kombinera huvudregeln (genomsnittlig

kostnad) med undantagsregeln (den enskilde huvudmannens egen lokalkostnad) och på
detta sätt maximera användningen av undantagsregeln till att inte överstiga kommunens

egen genomsnittskostnad för lokalersättning.

Mot bakgrund av Kammarrättens i Sundsvall tidigare domar yrkar lnternationella Engelska
skolan att Kammarrätten  i  Stockholm ålägger Sala kommun atti grundbeloppeti
skolpengsb'eslut för 2019 ersätta internationella Engelska skolan för lokalkostnader
beräknade enligt huvudregeln för beräkning av lokalkostnader presenterade i

skolförordningen 14 kap. 6 § första stycket. alternativt ersätta internationella Engelska skolan

för faktiska lokalkostnader i enlighet med undantagsregeln i skolförordningen 14 kap. 6&.

För internationella Engelska Skolan iSverige AB

QELUnEtn/J
Eva Andersson, skoljurist
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