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Ordförandeförslag - Avsiktsförklaring avseende etablering av friskola
(KS20/49)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avsiktsförklaringen med exploatören.
_____
Avvaktar med ställningstagande
Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med
ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
_____
Sammanfattning
Ekerö står inför en ny utvecklingsfas där en ökad befolkning leder till ökade behov av
kommunal verksamhet. De kommande åren kommer byggnationer runt om i
kommunen kräva planering och genomförande av utbyggnaden för det kommunala
ansvaret när det gäller skola, vård och omsorg.
Ett område som är viktigt att planera för både vad det gäller volymer och kvalité, är
skola. Ekerö kommun har en hög andel barn och ungdomar vilket även kommer att
vara fallet i framtiden. Ekeröalliansen har i sin politiska plattform för
mandatperioden ett mål om att öka valfriheten inom skolområdet. Vi har redan idag
en stor andel av våra elever som reser till andra typer av skolor utanför kommunen då
utbudet av skolor i Ekerö kommun är begränsat. Som ett led i att uppfylla vår
politiska plattform och vallöfte vill vi nu genom denna avsiktsförklaring, möjliggöra
för en friskola i Ekerö kommun.
Efter utvärdering av olika möjliga lösningar ser vi nu att en avsiktsförklaring med en
specifik exploatör kommer att ge största möjliga nytta för pengarna. De avser
tillskapa lokaler för en ny friskola, samtidigt som de tillvaratar en av våra existerande
friskolors behov av nya lokaler. Vi möjliggör därigenom både en nyetablering samt en
expansion av friskolor på Ekerö. Vi tillgodoser ett behov av elevplatser som kommer
att öka och vi ger fler möjligheten att välja skola.
Beslutsunderlag
 Ordförandeförslag - Avsiktsförklaring avseende etablering av friskola
 PM - Skollokaler för fristående verksamhet Ekebyhov
 Avsiktsförklaring gällande fastighetsöverlåtelse av fastigheten Ekebyhov 1_39
- 200314

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

