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 Kammarrätten i Stockholm 

  

Yttrande från Skolnämnden, Sala kommun 

AV MOTPARTEN ÖVERKLAGAT BESLUT 

Dom i Förvaltningsrätten i Uppsala, 2019-12-03 i mål 371-19, Internationella 
Engelska skolan AB ./. Sala kommun 

PARTER 

Skolnämnden, Sala kommun 
Internationella Engelska skolan (nedan kallad IES) 

YRKANDE 

Sala Kommun motsätter sig IES’ överklagande. Sala kommun yrkar att 

Kammarrätten avslår IES’ överklagande på grunden att Sala kommun äger rätt att 

gentemot varje fristående huvudman pröva om undantagsregeln ska användas. 

BAKGRUND 

Sala kommun är en till ytan förhållandevis stor kommun med ett antal 

landsbygdsskolor. 

En av kommunens grundskolor har, för att möta det ökande antalet elever, byggts 

till, med ökade kostnader som följd. Därtill dömdes en annan grundskola ut på grund 

av fuktskador varför en modulskola i hast måste etableras. Modulskolan är en av de 

största i landet. Kommunens kostnader för lokaler skulle, under en period, vara 

orimligt höga och risk fanns att detta även skulle påverka kostnaden för elever hos 

andra huvudmän. 

Sala kommun bedömde därför att det kunde föreligga de särskilda skäl som 

skolförordningens 14 kap 6§ anger för att vid beräkning använda sig av den 

alternativa metoden.  De enskilda huvudmännens lokalkostnader var vid det 

tillfället inte kända eftersom dessa inte är offentliga. Förfrågningar sändes ut några 

månader i förväg, men IES uppgav inte sina lokalkostnader. Sala kommun var därför 

för att kunna använda undantagsregeln tvungen att fatta beslut exklusive 

lokalkostnader där den fristående huvudmannen uppmanades att inkomma med 

lokalkostnad, så att bidrag kunde betalas ut inklusive lokalkostnader. 

ALLMÄNNA SKÄL 

Sala kommun vill anföra generellt att de av IES åberopade domarna från 

Kammarrätten i Sundsvall inte kan anses vägledande. För det första är inte andra 

kammarrätters domar avgivna i högsta instans, varför det här ankommer på 

Kammarrätten att göra en självständig bedömning, för det andra har de avkunnats 

år 2011, i annat rättsligt läge, det vill säga före ändringen av just denna paragraf i 

Skolförordningen, 14 kap. 6§ (Ändring 2018:3, 2018-03-01).  
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SKÄL FÖR YRKANDET  

IES hävdar att en kommun inte får blanda huvudregel och undantagsregel utan att 

kommunen måste tillämpa den ena eller andra grunden mot samtliga fristående 

huvudmän. Formuleringarna i Skolförordningen, 14 kap. 6 § utgår dock från ett 

förhållande med en kommun och en enskild fristående huvudman. Kommunen kan 

pröva gentemot enskild huvudman huruvida det föreligger särskilda skäl. Detta kan 

uttryckligen i paragrafen innebära att kommunen ersätter en fristående huvudman 

som etablerar sig i kommunen med deras [högre] lokalkostnad utifrån kommunens 

intresse av etablering. IES yrkande ska därför avslås. 

  


