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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 

2021-09-15 

Överklagande av förvaltningsrättens dom i mål 
om laglighetsprövning  

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att överklaga förvaltningsrättens 

dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20 och anföra det som framgår av 

Överklagande till kammarrätten daterat den 15 september 2021. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras 

omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun (kommunen) beslutade den 16 

september 2020 att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret 

2019/2020. Syftet med införandet av kvalitetspeng var att stimulera skolorna att 

utveckla sin undervisningskvalitet så att fler elever når högre måluppfyllelse. 

Kommunens beslut överklagandes till Förvaltningsrätten i Stockholm med 

hänvisning till att kommunens beslut strider mot 2 kap. 8 b § skollagen 

(2010:800) där det framgår att kommunerna ska fördela resurser till utbildning 

inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Förvaltningsrätten beslutade i dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20 att 

upphäva kommunens beslut. 

Nu föreslås att kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten 

där det yrkas att kommunen ska få prövningstillstånd samt att kammarrätten ska 

upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa barn- och grundskolenämnden i 

Täby kommuns beslut 2020-09-16, § 68, på de grunder som senare kommer att 

anföras. Det begärs anstånd med att inkomma med grunderna för överklagandet 

till den 21 oktober 2021 så att nämnden kan besluta om grunderna för 

överklagandet vid sitt nästkommande sammanträde. 
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Ärendet 

Bakgrund 

 

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun (kommunen) beslutade den 16 

september 2020 att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret 

2019/2020. Kvalitetspengen ska tilldelas skolor som uppnår vissa indikatorer. 

Indikatorerna anges i rapporten Kvalitetspeng i grundskola som utgjort underlag 

för beslutet. Rapporten baseras på forskning om kvalitet i grundskolan, 

Skolinspektionens och Skolverkets rapporter, förordningar och allmänna råd om 

kvalitet i skolan, samt en juridisk rättsutredning. Syftet med införandet av 

kvalitetspeng är att stimulera skolorna att utveckla sin undervisningskvalitet så 

att fler elever når högre måluppfyllelse. 

Kommunmedlemmarna Stefan Andersson, Jan-Eric Boman, Anita Börlin, Eva 

Lindau, Agneta Lundahl Dahlström och Aksel Nordin (klagandena) överklagade 

beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet skulle upphävas. 

Klagandena anförde huvudsakligen att beslutet strider mot 2 kap. 8 b § skollagen 

där det framgår att kommunerna ska fördela resurser till utbildning inom 

skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Som 

stöd för sin talan hänvisade klagandena bl.a. till bestämmelsens förarbeten (prop. 

2013/14:148). 

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade att upphäva kommunens beslut enligt 

de skäl som anfördes i dom den 27 augusti 2021, se bilaga 2.  

Överklagandet 

Det föreslås nu att kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till 

kammarrätten.  

Det krävs prövningstillstånd i kammarrätten. I överklagandet yrkar därför 

kommunen inledningsvis att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd i 

målet. Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska sådant tillstånd 

meddelas bl.a. om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten har kommit till, det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 

att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, eller 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre 

rätt. 
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Vidare yrkar kommunen i överklagandet att kammarrätten ska upphäva 

förvaltningsrättens dom och fastställa barn- och grundskolenämnden i Täby 

kommuns beslut 2020-09-16 § 68 på grunder som senare kommer att anföras. 

Kommunen begär anstånd till och med den 21 oktober 2021 med att utveckla 

grunderna för överklagandet samt skälen för yrkandet om prövningstillstånd så 

att nämnden kan hinna med att besluta om grunderna för överklagandet vid sitt 

nästkommande sammanträde den 20 oktober 2021. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet föranleder inga ekonomiska överväganden. 

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Bilagor 

1. Överklagande till kammarrätten daterat den 15 september 2021 

2. Förvaltningsrättens dom den 27 augusti 2021 i mål nr 21766-20 

Expedieras 

Förvaltningsrätten i Stockholm 
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