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BAKGRUND  OCH  YRKANDEN

Skolnämnden  i Sala kommun beslutade den 12 december 2018 om

bidragsbelopp för 2019 till Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

avseende deras verksamhet iVästerås (skolan). I beslutet angavs bl.a. föl-

jande. Grundbeloppet för 2019 är fastställt exklusive lokalkostnader. Ersätt-

ning för lokalkostnader grundas på huvudmannens egen budgeterade kost-

nad för 2019. Skolan uppmanas att sända in uppgift om den egna budgete-

rade lokalkostnaden.

I  bilaga till beslutet anges bl.a. att kommunen avser att för 2019 vid beslut

om ersättning till fristående huvudmän med grundskola samt fritidshem an-

vända utförarens lokalkostnad, dock högst kommunens genomsnittliga kost-

nad. Detta grundar sig på 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185).

Nämnden har i beslut den 12 februari 2019, vilket ersätter tidigare beslut,

specificerat beslutet till skolan med uppgiften om att beslutet om lokalkost-

nader grundar sig i att kommunen åberopar som särskilt skäl att kommunen

har investerat i nya lokaler.

Skolan yrkar att nämnden åläggs att ersätta skolan för lokalkostnader beräk-

nade enligt huvudregeln för lokalkostnadsersättnjng enligt 14 kap. 6  §  skol-

förordningen. Till stöd för sin talan anför skolan bl.a. följande. Av kommu-

nens beslut n'ån december 2018 &amgår inte om det finns särskilda skäl för

kommunen att frångå huvudregeln för beräkning av lokalkostnadsersättning

i skolförordningen. Efter överklagandet har kommunen fattat ett beslut där

det anges som särskilt skäl att kommunen investerat i nya lokaler. I beslutet

saknas emellertid underlag för investeringarna. Kommunen väljer dessutom

att använda sig av regeln för beräkning av lokalkostnadsersättning vid sär-

skilda skäl på ett sätt som inte motsvarar skrivningen i skolförordningen.

Kommunen anser att skolans faktiska kostnader är för höga och att det där-

för är billigare att istället ersätta skolan med kommunens genomsnittliga lo—
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kalkostnad istället för faktisk kostnad. Detta förfarande motsvarar inte skriv-

ningen i skolförordningen. De förutsättningar som ges enligt skolförord-

ningen är att den fristående skolan, om det firms särskilda skäl, ska ersättas

med faktiska lokalkostnader ”om dessa är skäliga”. Kommunen har inte vi-

sat att skolans lokalkostnader inte är skäliga. Vidare har kommunen inte in-

kluderat lokalkostnadsersättningen i grundbeloppet vilket är det krav enligt

skollagen och skolförordningen. Istället har kommunen krävt att skolan pre-

senterar underlag för sina lokalkostnader för att överhuvudtaget betala ut er-

sättning till skolan avseende kommunens elever inskrivna vid skolan. Detta

förfarande strider mot likabehandlingsprincipen och bestämmelserna om er-

sättning till fristående verksamheter. Elever i kommunala skolor fick genom

kommunens agerande en högre Skolpeng jämfört med elever i fristående

skolor.

Nämnden anför i yttrande bl.a. följande. Beslutet innebär inte att lokalkost-

nadsersättning uteslutits från grundbeloppet. Då kommunen inte hade någon

uppgift om skolans egen lokalkostnad utformades beslutet så att skolan

skulle inkomma med uppgiften för att ersättningsbeloppen kunde fastställas.

Detta framgår av bilagan till beslutet, avsnitt Iokalkostnad. Huvudregeln en-

ligt skolförordningen är att kostnaden för lokalersättningen ska motsvara

kommunens genomsnittliga kostnad per elev i motsvarande verksamhet. Det

stämmer att kommunen inte redovisade de särskilda skälen i beslutet fi'fin

december 2018. Vid nästkommande beslut ändrades texten så att nämnden

numera uppfyller kravet. Kommunens lokalkostnad understiger, trots lokal-

investeringar, skolans lokalkostnader, varför skolan erhåller ersättning mot-

svarande kommunens genomsnittliga kostnad per elev i motsvarande verk-

samhet.
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SKÄLEN FÖR  AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 10 kap. 37 § skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvud-

mannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp

enligt 38 § och i vissa fall av ett tilläggsbelopp enligt 39 §.

Enligt 10 kap. 38 § skollagen ska grundbeloppet avse ersättning för under-

visning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och

lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som

hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundsko—

lan.

I  14 kap. 6  §  skolforordningen anges att ersättning för lokalkostnader enligt

4  § 7  ska motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn

eller elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska ersätt-

ningen fdr lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde huvudman-

nens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns

särskilda skäl ska hänsyn tas till om skillnaden mellan hemkommunens

genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska

kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya lokaler,

renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid pröv-

ningen får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild

huvudman kan etableras.

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om nämnden fastställt lokalkostnadsersättningen till sko-

lan i enligt med bestämmelserna i skollagen och skolförordningen och om

nämnden vid beräkningen av lokalkostnaden handlat i enlighet med likabe-

handlingsprincipen.
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Nämnden har i beslutet från december 2018 angett att grundbelöppet för

2019 är fastställt exklusive lokalkostnadsersättning. Vidare anges att ersätt—

ning för lokalkostnader grundas på huvudmannens egen budgeterade kost—

nad för 2019, dock högst kommunens genomsnittliga kostnad. I beslutet

&ån februari 2019, som ersätter beslutet från december 2018, har det speci—

ficerats att beslutet om lokalkostnader grundar sig i att kommunen åberopar

som särskilt skäl att det har investerats i nya lokaler.

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att grundbeloppet ska bestäm-

mas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av

resurser till den egna grundskolan. Ersättning för lokalkostnader ska enligt

huvudregeln i skolförordningen motsvara kommunens genomsnittliga lokal-

kostnad per barn och elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda

skäl ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde

huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen ska

hänsyn tas till om skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokal—

kostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande

bl.a. på grund av kommunens investering inya lokaler.

Enligt förvaltningsrättens bedömning innebär inte nämndens beslut att

lokalkostnadsersättningen uteslutits från grlmdbeloppet. Det måste anses

vara klarlagt att beslutet anger att ersättning för lokalkostnad ska lämnas och

ingå i grundbeloppet, om än att ersättningen för lokalkostnader grundas på

skolans egna budgeterade lokalkostnader, dock högst kommunens genom-

snittliga kostnad. Nämnden har således tillämpat undantagsregeln i 14 kap.

6 § skolförordningen. Enligt förvaltningsrättens mening måste det anses

vara en brist att nämnden i beslutet &ån december 2018 inte angett vilka sär-

skilda skäl som åberopats till stöd för att &ångå huvudregeln om ersätt-

ningen för lokalkostnader. Utelämnandet av motiveringen innebär emellertid

inte att beslutet är så pass bristfälligt att det finns skäl för att på denna grund

upphäva beslutet. Nämnden har även ersatt beslutet med ett nytt beslut från



Sida 6
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 371-19
I  UPPSALA

februari 2019 där det tydligt anges att kommunen investerat i nya lokaler,

varför lokalkostnadsersättningen påverkas. Nämndens beslut får härmed

anses vara tillräckligt tydligt och specificerat.

När det gäller kommunens tillämpning av aktuell bestämmelse i skolförord-

ningen kan förvaltningsrätten inte se att den har tillämpats felaktigt eller i

strid med syftet med bestämmelsen. Detta då skolförordningen möjliggör

för nämnden att beräkna skolans faktiska lokalkostnader som grund för

ersättningen, om kommunens egna lokalkostnader beräknas vara högre på

grund av t.ex. investering i nya lokaler. Det strider inte heller mot förord—

ningen att, som i nu förevarande fall då skolans lokalkostnader ändå visade

sig var högre än kommunens, besluta i enlighet med huvudregeln att ersätta

skolan för deras lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga

kostnad för motsvarande verksamhet. Skäl för att tilldela skolan en högre

lokalersättning än kommunens genomsnittliga kostnad för motsvarande

verksamhet har inte framkommit och det kan inågasättas om det skulle an—

ses vara i enlighet med likabehandlmgsprincipen. Enligt förvaltningsrättens

bedömning är det i målet således klarlagt att kommunen har agerat i enlighet

med bestämmelserna i skolförordningen och att likabehandlingsprincipen

har beaktats. Vad skolan anför i överklagandet föranleder ingen annan

bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN  ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR—03)

Karin Åsberg

rådman

Nämndemännen Dick Jansson, Anders Rydell och Ann-Charlotte Ågren har

deltagit i avgörandet. Målet har beretts av föredragande juristen Anna

Ljung.
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Hur man överklagar

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga  skriftligt  inom 3  veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datumför beslutet.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit

in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som n'den börjar räknas. Om du exempelvis flck
del av beslutet måndagen den 2mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs—
afton, räcker det att överklagandet kommer in

nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och

målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

FR-03

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillständ längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e—postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också

ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till

förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-

det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för

sent avvisar domstolen överklagandet. Det

innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.
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Prövningstilistånd  i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammar—

rätten tar domstolen först ställning till om

målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra

olika fall.

.  Domstolen bedömer att det finns

anledning att tvivla på att förvaltnings—
rätten dömt rätt.

. Domstolen anser att det inte går att

bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.

. Domstolen behöver ta upp målet för att

ge andra domstolar vägledningi rätts-
tillämpningen.

I  Domstolen bedömer att det finns

synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i

överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på

första sidani beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.

www.domstol.se
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