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Yttrande i laglighetsprövning om kvalitetspeng
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att yttra sig i kammarrättens mål 672021 i enlighet med det som framgår av Yttrande i mål nr 6760-21 angående
laglighetsprövning enligt kommunlagen, daterat den 8 april 2022.

Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun beslutade den 16 september
2020, § 68, att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret
2019/2020. Förvaltningsrätten beslutade i dom den 27 augusti 2021, mål nr
21766-20, att upphäva beslutet på grund av att detta ansågs stå i strid med 2 kap.
8 b § skollagen (2010:800).
Nämnden har den 15 september 2021, § 88, beslutat om att överklaga
förvaltningsrättens dom till kammarrätten, utveckling av grunderna skedde
genom nämndens beslut den 20 oktober 2021, § 99. Kammarrätten har meddelat
prövningstillstånd. Klagandena har yttrat sig varefter kommunen getts möjlighet
att yttra sig.
Nämnden lämnar in ett kort yttrande. I huvudsak hänvisar yttrandet till vad som
tidigare framförts. Kommunens uppfattning är att det som kommunen tidigare
har anfört visar varför förvaltningsrättens upphävande var felaktigt och att det
klagandena nu anför i huvudsak redan har bemötts.

Ärendet
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun beslutade den 16 september 2020
att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret 2019/2020, § 68.
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Nämndens beslut överklagandes till förvaltningsrätten med hänvisning till att
beslutet 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 i Stockholm
beslutade i dom den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20, att upphäva beslutet på
denna grund.
Nämnden har genom beslut den 15 september 2021, § 88, överklagat
förvaltningsrättens dom till kammarrätten där det yrkas att Täby kommun ska få
prövningstillstånd samt att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom
och fastställa barn-och grundskolenämnden i Täby kommuns beslut den 16
september 2020 § 68. Nämnden utvecklade grunderna för överklagandet genom
beslut den 20 oktober 2021, § 99, se bilaga 3.
Kammarrätten har den 28 januari 2022 meddelat prövningstillstånd varefter
klagandena har yttrat sig, bilaga 2. Klagandena anför i huvudsak att
förvaltningsrättens dom inte ska ändras eftersom de uppgifter som ingår i syftet
med kvalitetspengen redan ingår i skolans uppdrag, att pengen är orättvis på det
sätt som förvaltningsrätten anger och att indikatorerna är godtyckliga.
Kommunen har fått anstånd till och med den 29 april 2021 med att inkomma
med yttrandet.
Nämnden föreslås inlämna ett kort yttrande, bilaga 1. I huvudsak hänvisar
yttrandet till vad som tidigare framförts. Kommunens uppfattning är att det som
kommunen tidigare har anfört visar varför förvaltningsrättens upphävande var
felaktigt och att det klagandena nu anför i huvudsak redan har bemötts.

Ekonomiska överväganden
Beslutet föranleder inga ekonomiska överväganden.

Maria Assarsson
Utbildningschef
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Bilagor
1. Yttrande i mål nr 6760-21 angående laglighetsprövning enligt
kommunlagen, daterat den 8 april 2022
2. Underrättelse från Kammarrätten i Stockholm daterad den 18 mars 2022
inklusive handlingar från de klagande
3. Av nämnden tidigare beslutat yttrande innehållande utvecklingen av
grunderna för överklagandet, daterat den 20 oktober 2021

Expedieras
Kammarrätten i Stockholms län, avd 01, kammarrattenistockholm@dom.se
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