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Förvaltningsrätten  i  Uppsala

YTTRANDE

Yttrande av Sala kommun, mål  371-19

Vi instämmer i Internationella Engelska Skolans (IRS) yrkande, Aktbilaga 8, att Sala

kommun ska fatta skolpengsbeslut enligt de bestämmelser som återfinns i Skollagen

och Skolförordningen.

HURUVIDA LOKALKOSTNADER SKA  INGÅ I  ERSÄTTNINGEN

Att sådant beslut ska innehålla ersättning också för lokalkostnader räder också

enighet om. Sala kommun har inte hävdat något annat. Sala kommuns beslut  2018-

12—12  innebär att IES ersätts för lokalkostnader, men då Sala kommun vid den

tidpunkten inte hade uppgift om IES egen lokalkostnad, utformades beslutet så att

lES skulle inkomma med uppgiften så att ersättningsbeloppen kunde fastställas.

Detta framgår av bilagan till beslutet, avsnitt "Lokalkostnad".

0M  GRUNDEN  FÖR LOKALKOSTNADSERSÄTTNINGEN

Enighet råder också om att huvudregeln enligt Skolförordningen är att kostnaden

ska motsvara kommunens genomsnittliga kostnad per elev i motsvarande

verksamhet (Grund för överklagandet, fjärde stycket).

OM  SÄRSKILDA SKÄL

Vi instämmer även i femte stycket, om särskilda skäl.

IES har även rätt i sina därpå följande påståenden 1/ +  2/ att de särskilda skälen

inte redovisats. Sala kommun beklagar detta. Vi har därför vid nästkommande beslut

2019-02-12  ändrat texten, så att vi uppfyller dessa krav. Vi bifogar det nya beslutet.

(Bilaga 1]

Angående IBS punkt  3  /, vill vi framhålla att den är riktig. Om IES följt vår anmodan

2018-12-22  och inkommit med sin lokalkostnad, hade vi kunnat genomföra även

detta. Den 14/2  2019  avsände de till Sala kommun faktura för januari månad, där de

ensidigt fakturerar sin egen lokalkostnad. [Bilaga 2) Detta författningsstridiga

tillvägagångssätt medförde dock att de inkom med uppgift om lokalkostnad, varvid

vi kunde pröva punkten med resultatet att Sala kommuns lokalkostnad trots våra

lokalinvesteringar understiger [ES kostnad. Sålunda har vi i mejl meddelat IES vilka

belopp som gäller för faktureringen [Bilaga 3).

OM lES AVSLUTANDE YRKANDE

IES avslutar med att yrka att Sala kommun fattar nytt beslut utifrån huvudregeln.

Sala kommun avvisar detta yrkande, eftersom vi menar att Skolförordningen 14 kap.

6  § andra stycket medger att annan beräkningsgrund för lokalkostnadsersättning

används vid särskilda skäl. Vi skulle eventuellt kunna anses ha genomfört detta på

mindre lämpligt sätt, men vi vidhåller vår rätt att fatta ett sådant beslut.
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För skolnämnden i Sala kommun, i enlighet med Skolnämndens delegationsordning

punkt A06 (Yttrande och svar till myndighet där nämnden ej fattat beslut]

%%.4 W
Hanna Westman
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SKOLNÄMNDEN

DELEGATIONSBESLUT

Beslut om bidragsbelopp 2019, fristående skolhuvudman
förskoleklass och grundskola, Internationella Engelska skolan i

Västerås

I enlighet med gällande lagstiftning ska hemkommunen lämna bidrag till fristående

skolor för kommunens elever, s.k. grundbelopp. Detta beslut innebär fastställande

av grundbelopp 2019  för förskoleklass och grundskola för fristående huvudman

exklusive lokalkostnader och ersätter tidigare beslut [se info]. Beslutet om

ersättning för grundskola samt fritidshem utgår från utförarens lokalkostnad. dock

högst kommunens genomsnittliga kostnad. Detta grundar sig på Skolförordningen

14  kap. 6 §,  i  enlighet med vilken paragraf vi åberOpar som särskilt skäl att

kommunen har investerati nya lokaler.

FÖRSKOLEKLASS  OCH  GRUNDSKOLA

(kr) Förskoleklass Åk  1-2 Åk 3-6 Åk  7—9

Grundresurs 3 704 ooo 16  764  ooo 42 939 ooo 28  560  ooo

Ledningsresurs 659 ooo 1 446 ooo  2  600 000 1  558  ooo

Elevvård 235 000 1 559 000 2 804  000  5  454 000

Rörlig resurs 269 000 1 833 000 3 297 000 2  809 000

Vaktmästare 209 ooo 458 000 324 000 544 000

Måltider 2  953 ooo 6  477 000 11 638 000 6  216 000

Kvalitetsstöd 0 2 460 000 984 000 O

Löneökningar 147 ooo 328 ooo 799 ooo 536 ooo

Totalt grundbelopp 13 174 000 31 326 ooo  65  334 ooo 45 678 000

Antal elever 269 590 1 060 701

Grundbelopp/elev 48 974 53  095 62 155 65 161

Administration  3  % 1  469 1  593 1  865 1 955

Moms 6  % 3  027 3  281 3 341 4 027

Bidragsbelopp 53  470 57  969 67 861 71 143

Detta beslut är fattat av undertecknad på delegation i enlighet med

Delegationsordning för Skolnämnden i Sala kommun, punkt 812 (avseende

förskoleklassen) och punkt B16 [avseende grundskola].

WWW/ä Mr,-
Hanna  Westman

Ordförande i Skolnämnden

Föredragande i detta ärende har varit verksamhetscontroller Mikaela ]aredal.

] ärendets slutliga handläggning har verksamhetscontroller Daniel Ahlin och handläggare

skoljuridik jakob Fjellander deltagit.
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Bilaga till delegationsbeslut om bidragsbelopp

OM BESLUTET
Dettabeslut  ersätter  tidigare beslut för 2019. Om grundbeloppet har  sänkts, gäller

det nya beloppet från februari. Om det har höjts, gäller det för hela året.

Överklagande
Är ni  missnöjd  med beslutet? Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen enligt

skollagen 28 kap.  5  5, p2. Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen men sändas in

till Barn och Utbildning [Box  304, 733 25  SALA) som sedan skickar överklagandet vidare. I

överklagandet ska anges varför beslutet bör ändras och vilken ändring som önskas. Mer

information finns på  - w. stol. e M ndi hets eslut erkla

WEE!

Överklagandet måste inkomma till Barn och Utbildning senast tre veckor efter att ni fick

beslutet.

PRAKTISK INFORMATION
Följande principer gäller för debitering om inte skolhuvudmannen och Sala

Kommun kommit överens om annat:

Skola och fritidshem
Sala Kommun tillämpar mänadsdebitering: Ersättning utgår för varje elev som vid

avstämningstidpunkten är registrerad på verksamheten. Antalet elever på

respektive verksamhet stäms av vid nio tillfällen under året, den  15  /  1, 15 /  2, 15/ 3,

15/4, 15/5, 15/9, 15/10, 15/11  och  15/12.  Ersättningen för juni baseras på
avstämningen i maj och ersättningarna i juli och augusti baseras på avstämningeni

september. '

Lokalkostnad

För att ni ska kunna få ersättning för lokalkostnad, ber vi alltså er meddela er

budgeterade lokalkostnad per elev för  2019  till bou©salase (om ni redan insänt

denna behöver detta inte upprepas]. Inget nytt beslut fattas, utan Barn och

Utbildning bekräftar till er det belopp som kommer att gälla, inklusive lokalkostnad.

Faktureringsadress och referensnummer är:

Sala Kommun
Fakturahanteringen
Box  75
733 21  SALA

Ref nr: 5003

Frågor besvaras av:

jakob Fjellander
Handläggare skoljuridik
E-post: “a bf el a r sala. e
Telefon:  0224- — 74 80 03
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a, Faktura
& Anges vid betalning

Kundnummer Fakturanummer Fakturiatum
N .¥._

g- 1 1931 ll  133524 _ l l2019-02-14
:: Brit sm sränta Förfallodatum

%. l  2,00% ger män] I 2019-03-16

Engelska Skolan

Sala kommun
Fakturahanleringen

Er mim"; "' $327153 I
("får & a .  '  u.JlVlIVlUN
5003 .WMUNSTYHELSEN FÖRVALTNING

Vår  referens

Erik Leffler m 2019 02 l5

Artikel Benämning , Antal  Enhet å  pris _,Summa

300 Skolpeng 6  St 7 124,00 42 744,00

6 st elever årskurs 4-6 Januari månad

2018 års grundheiopp minus Iokalersättning (67861i12) - 5655 krlmån

IES Västerås lokalkostnad per elev och månad 1469 kr

Totalt per elev 7124 kr

300 Skolpeng 10 St 7 402,00 74 020,00

10 st elever årskurs 7-9 Januari månad

2018 års grundbelopp minus lokalersättning (71193l12) - 5933 krlmån

IES Västerås Iokalkostnaci per elev och månad 1469 kr

Totalt per elev 7402 kr

 Moms &, Öresavrundning

Internationella Engelska Skolan i om

Västerås

Adress Kontaktskolekonom

Hörnlorpsvägen 2—6 sevirn.can.vasteras@engelska.se

724 71 VÄSTERÅS Fax Bankgiro

SWEDEN 850-7527

W

116 764,00
 

Org.aF-skatt

SE556462-4368

Säte

Stockholm
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Jakob  F'ellander

Från: Jakob Fjellander

Skickat: den 20 februari 2019 15:05

Till: 'Sevim Can'

Kopia: 'Eva Andersson'

Ämne: Skolpeng

Till lES Västerås,

He] Sevim,

Vi har mottagit kreditfaktura 200499 som tar ut faktura 137177. Tack.

Vi har också mottagit er nya faktura, 138624. Tyvärr är den felaktig, eftersom ni har påfört era lokalkostnader. (Vi

har upprepade gånger bett om att fa uppgift om er lokalkostnad, så att de korrekta beloppen kan fastställas...) Det

är dock bra att ni nu redovisat er lokalkostnad per elev. Eftersom vi nu kunnat konstatera att vår lokalkostnad är

lägre än er, finner vi alltså att följande belopp gäller:

Er Vår Vårt beslut, utan

Period Iokalkostnad Iokalkostnad lokalkostnad Ärsbelopp Per månad

Åk 4-6 Jan (17 628) 12 162 67 861 80 023 6 669

Äk 7—9 Jan (17 628) 13 838 71 193 85 031 7 086

Äk 4-6 Feb-dec (17 628) 12 162 67 861 80 023 6 669

Åk 7-9 Feb-dec (17 628) 13 838 71 143 84 981 7 082

Dessa belopp kommer gälla oavsett utfallet av er överklagan, eftersom det är samma belopp i båda fallen.

Jag föreslår att ni skickar en ny faktura på vilken nl först krediterar faktura 138624 och sedan på samma faktura

debiterar förjanuari och februari. Kan det gå?

Med vänlig hälsning

Jakob Fjellander

Handläggare skoljurldfk

Skolkansliet, Bam  &  Utbildning

'akobfellander sala.se

Direkt/mobil: 0224-74 80 03

Besöksadress

Skolkansliet Rådhus atari 4B 733 30 Sala

SALA  KOMMUN

www.sala.se

Box 304

733 25 SALA
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