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Nedläggning av Skarpängsskolan som kommunal grundskola
– konsekvenser av Kunskapsskolans intresseanmälan
Bakgrund
Valfrihet och mångfald är nyckelord i Täby. Kommunfullmäktige har bestämt att kommunen skall stödja initiativ som medarbetare i verksamheterna
tar till avknoppning. Kommunens inriktning är däremot inte att sälja ut till
exempel skolor till etablerade utbildningsföretag på marknaden.
Underlag för avknoppning av Skarpängsskolan har utarbetats i enlighet med
den av fullmäktige fastställda policyn.
Avknoppningsprocessen avseende Skarpängsskolan startade för mer än ett
år sedan genom att initiativtagarna (rektor och biträdande rektor) tillkännagav avsikten att ansöka hos Skolverket om tillstånd att driva fristående
grundskola. Skolverkets beslut tillkännagavs i slutet av januari 2008. Kommunens policy för avknoppningar är anpassad till slutsatserna i den utredning, som Sveriges kommuner och landsting genomförde under hösten 2007
och offentliggjorde den 28 januari 2008.
Skarpängsskolan har åsatts ett marknadsvärde på 4,1 mnkr, varav marknadsvärdet på inventarier och utrustning bedöms uppgå till 2,3 mnkr och för
goodwillvärdet till 1,8 mnkr. Goodvillvärdet har bedömts genom extern
opartisk företagsvärdering (se kommunledningskontorets tjänstutlåtande
2008-04-23).
Ärendet fanns på kallelsen till sammanträdet den 13 maj 2008 men utgick
på grund av att förhandlingarna enligt MBL inte var avslutade. Avsikten är
att barn- och grundskolenämnden kallas till extra sammanträde.
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Möjliga konsekvenser av Kunskapsskolans intresseanmälan avseende
Skarpängsskolan
Kunskapsskolan inkom så sent som den 13 maj 2008 med en intresseanmälan om att få möjlighet att förvärva Skarpängsskolan och indikerar ett pris
på minst 10 mnkr.
Med anledning av Kunskapsskolans intresseanmälan gör kommunledningskontoret följande bedömning av de juridiska konsekvenser som ”anbudet”
kan få för den pågående avknoppningsprocessen.
Inledningsvis skall påpekas att vi rör oss på obanad juridisk mark; inga
rättsfall finns som kan tjäna till vägledning. Slutsatserna baserar sig därför
huvudsakligen på den utredning som utförts av SKL angående förutsättningar för avknoppning och på den utredning som nyligen utförts av Statskontoret, vilka båda i allt väsentligt innehåller samma slutsatser.
Av utredningarna framgår att det är marknadspris som kan läggas till grund
för det pris som den övertagande skall betala. SKL pekar i sin rapport på två
sätt att bestämma ett ”marknadspris” på en verksamhet som ska avknoppas.
Metoderna är hämtade från EU-kommissionens riktlinjer för försäljning av
allmänt ägda fastigheter. Den ena metoden är att offentliggöra avsikten att
avyttra verksamheten och inhämta anbud från dem som anmäler intresse.
Den andra metoden är att genomföra en opartisk värdering, som bör utföras
av fristående expertis. Täby kommunens riktlinjer för avknoppning baserar
sig på vad SKL rekommenderat. (Statskontorets rapport anger felaktigt att
båda metoderna skall användas samtidigt).
Det högsta budet, givet samma förutsättningar, utgör emellertid alltid marknadspriset. Om en köpare anmäler sig och är beredd att betala mer än vad
värderingen anger, har ju det faktiska budet visat var marknadspriset på
verksamheten ligger.
Kommunen måste därför granska den intresseanmälan som inkommit för att
det med säkerhet skall kunna sägas vad marknadspriset är. Om det därvid
klarläggs att Kunskapsskolan är beredd att betala det pris som indikeras i intresseanmälan, skulle ett beslut om avknoppning av Skarpängsskolan till ett
pris om 4,1 mnkr strida mot kommunallagens regler om förbud mot understöd till enskilda.
Kommunen har tillskrivit Kunskapsskolan i anledning av dess intresseanmälan och begärt besked om bolaget är berett att överta Skarpängsskolan på
de premisser som framförhandlats i samband med den föreslagna avknoppningen. Kunskapsskolan har därvid fått ta del av värderingsutlåtandena och
det föreslagna hyreskontraktet. Kunskapsskolan har den 19 maj återkommit
med ett utförligt e-postmeddelande där man efterfrågar en rad preciseringar
och förtydliganden. Av de handlingar som föreligger i dagsläget går det inte
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att bedöma Kunskapsskolans intresseanmälan. Det finns därför en beaktansvärd möjlighet att värdet av Skarpängsskolan är högre än vad den gjorda
värderingen utvisar, varför Kunskapsskolans intresseanmälan bör utvärderas
mer ingående inför ett slutligt ställningstagande. Någon sådan utvärdering
låter sig inte göras på den korta tid som återstår till dess att ett beslut om
överlåtelse av verksamheten måste fattas, för att möjliggöra att Skarpängsskolans verksamhet skall kunna starta i ny regi till höstterminen 2008. Med
hänsyn härtill bör nämnden nu inte fatta beslut om nedläggning av Skarpängsskolan
Kommunledningskontoret kommer att fortsättningsvis noga följa den fortsatta utvecklingen rörande avknoppning av verksamheter från såväl ett rättsligt som från ett praktiskt perspektiv.
Kommunledningskontorets slutsatser
Mot bakgrund av vad som ovan anförts är det omöjligt att fullfölja den påbörjade processen.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att inte avveckla Skarpängsskolan
som kommunal grundskola.
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