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Mål  371-19 Enhet 2

__ Ange detta vid kontakt med domstolen
SALA KOMMUN
Barn  &  Utbildning

Ink. 2mg '02" 20 Sala kommun, Skolnämnden

Box 304
Dlarlenr W  733 25 Sala

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB ./ . Sala kommun, Skolnämnden

angående tillämpning av skollagen

Yttrande 1' malet

Ni ska yttra er över innehållet i de handlingar som bifogas. Yttrandet ska vara
skriftligt och ges in till domstolen.

Yttrandet ska ha kommit in senast den  5  mars 2019. När tiden har gått ut kan

domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.

Att skicka handlingar till domstolen

Kom ihåg att alltid ange målnumret  371-19  och vem som är avsändare.

Domstolen tar gärna emot inlagor via epost. Handlingar som skickas via e-post

behöver inte samtidigt skickas på annat sätt.

Mer information

Allmän information finns på domstolens webbplats. Kontakta gärna domstolen per
telefon eller e-post om ni har frågor.

Andrietta Classon

Telefon  018—431  63 00

Bifogade aktbilagor: 8

Dokld  270553 Sida  1  (1)

Besöksadress Postadress Telefon Fax Öppettider

Smedsgränd 22 Box 1853 018431  63 00 018—10 00 34 måndag—fredag

Webbplats 7'5148 Uppsala E—post 08:0[L16:00

unvw.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se fonraltningsratteniuppsala©dom.se
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annonsen:—smetas:

ängelska Skolan ENKOM: 2019-02-12
nama: 371—19
AKTBIL: 8

Internationelia Engelska skolans yttrande  i  mål mot Sala kommun rörande tillämpning av skollagen

Mål nummer 371—19

Yrkande:

Internationella Engelska skolan  i  Sverige yrkar att förvaltningsrätten ålägger Saia kommun att i

skolpengsbeslut för 2019 ersätta Internationella Engelska skolan för lokalkostnader enligt de

bestämmelser som återfinns i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185)

Gru nd för överklagandet:

Sala kommun anger isitt beslut rörande bidragsbelopp 2019, fristående skolhuvudman förskoleklass

och grundskola, Internationella Engelska skolan iVäSterås att man fastställer grundbeiopp 2019 för

förskoleklass och grundskola för fristående huvudman exklusive lokalkostnader. Ersättning för

lokalkostnader grundas på huvudmannens egen budgeterade kostnad för 2019.

Enligt skolförordningen 14 kap. 1 § ska bidraget för elever i enskilda skolor grunda sig på

hemkommunens budgeterade kostnader för motsvarande verksamhet. Det framgår alltså klart att

bidragets storlek inte ska grunda sig på den fristående skolans kostnader.

Av bestämmelserna i14 kap. 4  §  framgår vilka kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet som

lämnas i bidrag tiil 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 kostnader för 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 elevi motsvarande verksamhet.

Av andra stycket samma paragraf framgår 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 till om skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga

lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostader är betydande på grund av

kommunens invastering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan

omständighet.

;

å



Av det beslut som Sala kommun delgett Internationella Engelska skolan framgår inte

1) om det finns särskilda skäl för kommunen att frångå huvudregeln för beräkning av

lokalkostnadsersättning i skolförordningen.

2) vilke särskilda skäl det i så fall skulle röra sig om

3) om skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde

huvudmannens (IES) faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya

lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang yrkar Internationella Engelska skolan att

förvältningsrätten ålägger Sala kommun att i grundbeloppet i skolpengsbeslut för 2019 ersätta

Internationella Engelska skolan också för lokalkostnader beräknade enligt huvudregeln för beräkning

av lokalkostnader presenterade i skolförordningen 14 kap.  6  § första stycket.

För Internationella Engelska Skolan iSverige AB

W
va An ersson, skoljurlst

Bilagor:

Skolnämnden i Salas beslut av den 2018—12—12

Skrivelse från Internationella Engelska skolan rörande tillkomsten av ny lydelse av 14 kap. 6 § andra

stycket skolförordningen.



i

-  !

SALA
KOMMUN

SKOLNÄMNDEN

DELEGATIONSBESLUT

MW} Zelsllz o

Mulclr; Z  :l/lzw

1(Sl

2018-12-12

DIARIENR: 201311678

DELEGATI ONSBESLUT

lt? Plew—.

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

Västerås

[ enlighet med gällande lagstiftning ska hemkommunen lämna bidrag till fristående

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

av .grundbeiopp 2019  för förskoleklass och grundskola för fristående huvudman och

  

,. ., :kalkostnaden eniigt ;" i

 

   
Eftersom kommunfullmäktige ännu inte beslutat om  2019  års budget för

Skolnämnden, utgår beslutet från  2018  års bldragsbelopp (minus lokalkostnad) och

gäller tills Skolnämnden fattar nytt beslut för  2019.

FGRSKOLEKLASS OCH G_RUNDSI{0LA
(kr)
Gru ndresurs

Ledningsresurs

Elevvård

Rörlig resurs

Vaktmästare

Måltider

Kvalitetsstöd

Lö neökningar

Totalt  grundbelopp

Antal elever

Grundbelopp/elev

Administration 3 %

Moms 6  %

Bidragsbelopp

Förskoleklass

8704 000

659 000

235 000

269 000

209 000

2  948 000

0

147 000

13 169 000

269

49 047

1 471

3  031

53 550

Åk 1-2

15 514 000
1445 000
1 559 om
1 833 000

454 000
5 473 om

2 460 ooo
328 000

31 971 om

590

52 707

1 581

3  257

57 546

Åk 3-5

42 940 ooo

2 600 ooo

2 804 man

3  297 000

824 000

11 533 ooo

934 009

799 000

65 885 090

1 050

62 156

1 865

3  841

67 861

"HZ

Åk 7-9

23 560 ooo

1  558 000

5  454 ons

2  309 ooo

544 000

6  216 one

o

536 000

45 678 ooo

701

65 207

1 956

4  030

71 193

«W

?

%
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x



I

SALA
KOMMUN

Skolnämnden

Detta  beslut  är fattat av undertecknad på delegation i enlighet med
Delegati onsordning för Skolnämnden  i  Sala kommun, punkt B12 [avseende
förskoleklassen) och punkt 516 (avseende grundskola].

gälla;
Peter Molin

Ordförande  i  Skolnämnden

Föredragande  i  detta ärende har varit verksamhetscontroller Mikaela ]aredal.

' . I  ärendets slutliga handläggning har verksamhetscontroller Daniel Ahlin och

? handläggare skoljuridik Jakob Fjellander deltagit.

?

a
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KOMMUN

Skolnämnden
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Bilaga till delegationsbeslut om bidragsbelopp

0M BESLUTET
Är ni  missnöjd  med baslutet? Beslutet kan  överklagas  hos förvaltningsdomstolen enligt
skollagen 28 kap.  5  §, 132. 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 tt  : .se  M  i etsbe  0  erkl

sammma
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 månadsdebitering: 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 avstämningen i
september.

Lokalkostnad
Sala kommun avser att för  2019  vid beslut om ersättning till fristående huvudmän
med grundskola samt fritidshem använda utförarens lokalkostnad, dock högst
kommunens genomsnittliga kostnad. Detta grundar sig på Skolförordningen 14 kap.
6§.

För att ni ska kunna få ersättning för iokalkostnad, ber vi alltså er meddela er
budgeterade lokalkostnad per elev för  2019  till bouQsalase. 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

Refnr:  5003

Frågor besvaras av:
Mikaela Iaredal
Verksamhetscontroller
E—post: ikaela 'ar la se

Telefon:  0224  — 74 72  12
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Engelska skolan

Bilaga till mål nummer 371-19

Internationella Engelska skolan anser att andra stycket skolförordningen 14 kap. 6  §  inte tillkommit

på korrekt sätt.

Den  1  mars 2018 ändrades lydelsen av skolförordningen 14 kap. 6  §  enligt nedan:

Ändring i skolförordningen från  1  mars  2018
6  §/ Upphör att gälla  [1:2018-03—01/  Ersättning för lokalkostnader enligt 4  §  7  ska motsvara
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller 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 skälighetsprövningen ska
intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet med enskild huvudman kan
etableras beaktas.
6  åäö-daler i krafi I: 201 8-03-01/  Ersättning för lokalkostnader enligt 4  § 7  ska motsvara
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den
enskilde huvudmaimens 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 prövningen får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en
enskild huvudman kan etableras. Förordning (20183).

Förändringen av förordningstexten är av avgörande betydelse. Regeringskansliet har uttalat att

förändringen grundat sig på det bemyndigande som återfinns i 29 kap. 26 § första stycket skollagen
enligt viiken regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet av bidrag till

fristående huvudman. Avsikten är att regeringen med stöd av bemyndigandet, inom ramen för de
poster som ingår i grund— och tilläggsbelopp, ska kunna precisera de kostnader som ligger till grund
för beräkningen. ] förevarande fall handlar det dock varken om en precisering eller ett förtydligande
då endast en särskild utvald de! av förarbetena (prop 2008/09:171 och prop 2009/101157) har
omtolkats samt lyfts in i förordningarna.

Regeringen har omtolkat och ändrat lydelsen av förordningstexten utan att detta varit föremål för
särskild utredning. Därmed kan bestämmelsen inte anses vara förankrad i riksdagen. Det är därför
anmärkningsvärt att förändringen framställts som ett förtydligande utan ändring isak.

I Regeringsformen  7  kap 2  kap stadgas: ”Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga

upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.” ! det nu aktuella fallet har eniigt
Utbiidningsdepartementets egna uppgifter inga sådana upplysningar inhämtats. inget besked har



(

från utbildningsdepartementet lämnats med vilket stöd man frångått regeringsformens stadgande av

hur en förordningsändring bör beredas.

internationella Engelska skolan hävdar mot bakgrund av ovanstående beskrivning att

förordningsändringen inte tillkommit i behörig ordning och därför inte kan ligga till grund för beslut
om förändringar rörande lokalkostnadsersättning.


