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Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S)
- Har

Österåker en hög eller låg skolpeng?

Sammanfattning

I sin interpellation ställer interpellanten fyra frågor med anledning av den värdering av fastigheten

6:35 som ska göras inför en kommande försäljningsdialog.

7) I din räxtjö'r/ê/arz'ng KS protokoll 7 I / 7 anger du att en bög Jkøábeng böjer värdetpå J/éøyøzstngeten medam en låg

Jkoábeng It'iméer värdet. Har ÖJterâ/éer, cin/lg! din bedáwm'ng, en hög eller en låg sko/peng? På vilket :ätt ser du att

detta hängen/9012) meøz'pn'yet/ör marken?

2) Menar du att Arn/add Kommmg/Ãutâg/JeterAB 4'ka [mpmm värde! aL'_/2lengeten ;tig/Mn kommune/IJ' J'zéoábeng?

Hur tänker du dig att det .med (gå till?

3) Vaglå'r /mr inte/*70421 aktörer än [ESjätl lämna iii/rena_fb'r'jlzJ'tnge/en.9 Eli/lg! zzppng/ bar/ler in/reJ'Jen/er /yá'r/ :w

såg till kommunen varför har z'm'e den uppgå/Zen redovzb'a/J'? Hur menar du att konkurrenmeu/m/[tet råder när m' 1'

(ll/121mm pâfö'r/Jdnd zz/Jett huvudmannen [ES/ör den kommande sko/verksamheten?

4) .?amhä/Ãv/gvggmzziyå'ma/tnz'ngen har köpt värdering av marken Bag/z 6:35. enligt_fmêløtrnmn med en .mmm/ni
tala/t 62 725 kr. Dem värderingar ap marken har vi /ea'amá'ter/ bes/lttijzltczre begärt attfå ta de! av. Något som du

50/72 [(50 barjå'migmt om' ledamöter. Vad är ditt :bil till att du ;om kommumgyre/yem* ordförande genom [My/m*

bidragit till denna märk/ägm'ng av md marken är värderad till .9

Svar:

1) Österåker har en konkurrenskraftig nivå på skolpengen i förhållande till andra jämförbara

kommuner. Vi ligger i en del fall över andra jämförbara kommuners pengnivåer. Armada
förutsätts göra alla eventuella försäljningar på marknadsmässiga villkor. En fastighets Värde

bestäms utifrån marknaden. Värdet är beroende av en rad faktorer, Vilka bland annat är:

fastighetens detaljplanemde ändamål, skick och läge samt hyresnivåer och möjliga intäkter

för att nämna några. Skolpengens nivå bildar stommen i intäktsdelen och utgör en del av en

större helhet. Den är knappast allena avgörande för en eventuell affär men kan så klart inte

helt bortses från i en värderingsprøcess.
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2) Armada förutsätts göra alla eventuella försäljningar på marknadsmässiga villkor. Värdet är

som jag belyste i svaret på 1) beroende av en rad faktorer som Oberoende värderingsföretag

Väger in i sin bedömning.

3) Det har endast inkommit tvâ kompletta förslag att ta ställning till, varav det som utgjorde

Kommunstyrelsens rekommendation bäst bedömdes motsvara de utmaningar som denna
fastighet ur olika aspekter innebär. Skulle något annat företag inkomma med ett förslag

under processen har Armada möjlighet att ta även det under beaktande.

4) Att värderingarna, som jag själv inte sett, inte har tillgängliggjmts utgår från gällande

lagstiftning, Offentlighets- och sekretesslagen, som innebär att det enligt förvaltningen råder

sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse, framför allt enligt OSL 19 kap. 1 §

och att värderingarna inte heller ingick i något av de ärenden som var en del av

dagordningen på I<SAUZS möte 2021-01-27. I övrigt hänvisar jag till förvaltningens skrivelse,

daterad 2021-01-29, diarienummer KS 2021/0016.
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