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att anta föreslaget svaromål till kammarrätten i mål 5815-18. 

 

 

Bakgrund 

Kunskapsskolan i Sverige AB (fortsättningsvis Kunskapsskolan) har överklagat 

utbildningsnämndens beslut från den 24 februari 2016 och yrkat att Uppsala kommun 

(fortsättningsvis Kommunen) ska åläggas att utge kompensation till Kunskapsskolan 

motsvarande det underskott som kommunen haft i den kommunala gymnasieverksamheten 

under åren 2012 till 2014.  

 

Ett flertal andra fristående gymnasieskolor i Uppsala har gjort ett motsvarande överklagande. 

Dessa har bifallits av förvaltningsrätten. Uppsala kommun har valt att inte överklaga dessa 

domar till kammarrätten. 

 

Förvaltningsrätten har i sin dom den 20 juni 2018 (mål 1824-16) avslagit Kunskapsskolans 

överklagande. Kunskapsskolan har därför yrkat att kammarrätten i Stockholm meddelar 

prövningstillstånd samt bifaller den av Kunskapsskolans i förvaltningsrätten förda talan.  

 

Kammarrätten i Stockholm har meddelat prövningstillstånd i ärendet (mål 5815-18) och har 

förelagt utbildningsnämnden att inkomma med ett svar på överklagandet där nämnden ska 

ange om de godtar överklagandet eller inte och vad som yrkas i målet. 

 

Föredragning 

Utifrån förvaltningsrättens domar där rätten har bifallit de fristående gymnasieskolornas 

yrkande om kompensation för underskottet i kommunal gymnasieskola, kommer 

utbildningsförvaltningen att beräkna och utbetala ersättningar.  



Utbildningsförvaltningen föreslår att Kunskapsskolan i Sverige behandlas på motsvarande sätt 

som övriga överklagande fristående gymnasieskolor. Därför föreslår förvaltningen att 

nämnden beslutar att godta överklagandet och uttalar att målet återförvisas till nämnden för 

nya beräkningar. Se bilagt förslag till svaromål. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för ersättningarna till de berörda fristående gymnasieskolorna reserverades i 

samband med bokslutet för år 2016.  
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SVAROMÅL 

Klagande: Utbildningsnämnden i Uppsala kommun 

 

Motpart:  Kunskapsskolan i Sverige AB 

 

Mål nr: 5815-18 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Utbildningsnämnden i Uppsala kommun, som förelagts att yttra sig i rubricerat mål, godtar 

överklagandet och medger att målet återförvisas till nämnden för nya beräkningar. 

 

Uppsala, dag som ovan 

 

 

 

Caroline Hoffstedt  Lars Niska 

Ordförande    Nämndsekreterare 
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