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Kommunstyrelsen
§ 52

Försäljning av byggnader Drottningholms skolområde (KS20/90)
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal för marken inom
Drottningholms skolområde.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om försäljning av
byggnaderna till den exploatör som tilldelas kontrakt i upphandlingen av
Hyreskontrakt Drottningholms skolområde.
_____
Särskilt yttrande
Fredrik Ohls (L) inkommer med ett särskilt yttrande.
_____
Sammanfattning
Kommunen har som mål att den nedbrunna Drottningholms förskola ska ersättas
med permanenta lokaler samt att verksamheten utökas till fyra avdelningar (ca 80
barn). Drottningholmskolan har önskemål om att ersätta de tillfälliga lokalerna med
permanenta. Dessutom krävs åtgärder för trafik, parkering och angöring inom
skolområdet, detta berör samtliga verksamheter inom skolområdet.
I juni 2020 avses att annonsera upphandling av en extern fastighetsutvecklare som i
samverkan med kommunen ska tillskapa nya förskole- och skollokaler på fastigheten.
De två nya byggnaderna tillskapas genom att låta en extern fastighetsutvecklare
bygga och äga lokaler för verksamheterna som hyrs ut till kommunen. Kommunen
driver den kommunala förskolan i en byggnad, men hyr ut övriga byggnader i andra
hand till Waldorfskolan respektive Drottningholms Montessoriförskola, dvs samma
förhållande som idag. Kommunen äger inte marken som byggnaderna står på, därför
behövs ett långsiktigt arrendeavtal för att säkerställa rätten att nyttja platsen för skolrespektive förskoleverksamhet. Förslaget som ligger för godkännande innebär ett 25
årigt arrendeavtal med Ståthållarämbetet som motpart. Arrendeavgiften är 400 000
kr /år.
I försäljningen ingår byggnad som förhyrs av Waldorfskolan, byggnad som förhyrs av
Drottningholms Montessoriförskola samt gymnastiksalen. Försäljningsvärdet
fastställs av kommunen och baseras på två av varandra oberoende värderingar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Försäljning av byggnader Drottningholms skolområde
 Anläggningsarrende Drottningholms skolområde 20-06-04
 Bilaga B. Situationsplan
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Särskilt yttrande
Ärende 1
(2020-06-09)

Försäljning av byggnader Drottningholms skolområde (KS20/90)
Vi Liberaler instämmer i hög grad till att det som planeras på Drottningholms skolans område är bra.
Det behövs nya byggnader för Waldorfskolan och den kommunala förskolan. Helhetsplaneringen är
därför önskvärd och brådskande. De tillfälliga byggloven som Waldorfskolan har går ut redan i
augusti. Det är även bra att alla intressenter verkar vara eniga.
Liberalerna är i princip emot att man säljer ut egendom där kommunal kärnverksamhet bedrivs. I
detta fall äger dock inte kommunen marken utan enbart 3 byggnader. Montisoriförskolan och
Waldorfskolan drivs på privat basis. För oss Liberaler kan det vara tänkbart att kommunen bygger
upp dessa byggnader för att hyra ut till Montisoriförskolan och Waldorfskolan samt driva egen
förskoleverksamhet. I och med att kommunen har så många andra åtaganden vad gäller byggnation
av förskolor, skolor och äldreboenden som är högre prioriterade så kan denna utförsäljning
accepteras. Detta under förutsättning att en långsiktig fastighetsägare är intresserad efter
upphandlingsförfarandet.

Liberalerna genom
Fredrik Ohls
Alexander Lind af Hageby
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