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Försäljningen av fd Gubbängens gymnasium och Gubbängshallen till
privatskolekoncernen Internationella Engelska skolan
Vid kommunfullmäktige den 31 januari yrkade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Fi
på återremiss av ärendet kring försäljning av fd Gubbängens gymnasium samt
Gubbängshallen. Yrkandet bifölls.
Under en längre tid har olika namninsamling i protest mot köpet startats och vid ovan
nämnda kommunfullmäktige lämnas över 7000 namn in från två olika insamlingar. Att
stoppa försäljningen är något som är angeläget för många stockholmare.
Köparen av de två byggnaderna är IES (Internationella engelska skolan), som driver skola
i lokalerna sedan 1998. Det är ett separat fastighetsbolag som köper byggnaderna. Att ett
separat fastighetsbolag köper skolan kan ses som en förberedelse för möjliga
vinstregleringar för friskolorna. Det blir enkelt för fastighetsbolaget att höja hyrorna och
på det sättet blir det också enkelt att föra över pengar så att fastighetsbolaget går med
vinst i stället för IES. I ett scenario där IES inte längre vill bedriva skola kan det rent
infrastrukturellt bli komplicerat för stadsdelen. Det finns en funktionell skolbyggnad på
plats, men den kan inte användas eftersom staden inte själva äger den eller har rådighet
över den. Det finns också tankar från IES att bygga och starta en ny grundskola, vilket
skulle påverka hela infrastrukturen i Farsta vad gäller skolutbudet. Någon analys över
utbud och elevantal framöver samt stadsdelens skolinfrastruktur generellt har inte gjorts
överhuvudtaget.
Vad gäller Gubbängshallen så är det en mycket viktig anläggning för det fyrtiotal
föreningar samt Gubbängsskolan som nyttjar den. I synnerhet i en stad där
Idrottborgarrådet larmat om att det saknas närmare 30 hallar. Det är också oroande att
Idrottsborgarrådet inte i dagens läge kan säga något om hur hög hyran blir efter en
försäljning. Hon anser att det är något som får diskuteras efter försäljningen. Vi anser att
det är oerhört naivt och ansvarslöst att agera på ett sådant sätt. I värsta fall kan det bli så
att hyran blir mycket hög och detta betyder att Idrottsförvaltningen måste stå för denna
om man fortsatt ska hålla nolltaxa för föreningarna. Fortsatt nolltaxa garanterade
idrottsborgarrådet i talarstolen den 31/1. I ett värsta scenario kan det betyda kraftigt ökade
hyreskostnader för idrottsförvaltningen och det betyder mindre pengar för verksamhet.
Denna typ av analyser saknas helt i det underlag som de blågröna presenterat.
Att låta privata aktörer äga och kommuner hyra in sig har blivit lite av en trend som både
Riksgälden och Kommuninvest är kritiska till. På sikt, ca 30 år, kommer hyrorna
fördubblas för de kommunala verksamheterna enligt Kommuninvest. Det är alltså inte ett
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klokt sätt att hushålla med stockholmarnas skattepengar, vilket den blågröna majoriteten
vill hävda.
Stadsbyggnadsborgarrådet uttrycker det som att det privata näringslivet ”vill hjälpa till”.
Vad privata aktörer gör är inte att ”hjälpa till” i första hand utan man har upptäckt att detta
är en bra affär. Att driva skola, med ett konstant tillflöde av ”kunder”, är en rysligt bra
affär, vilket också visat sig i de i miljardklass stora vinter vissa koncerner gör. Ett
aktiebolag ska tjäna pengar så att de kan ge utdelning till sin ägare, det är reglerat i lag.
Det finns inget som kan tvinga ett aktiebolag att göra samma saker som vi eller ha samma
perspektiv vad gäller ansvar. För det är som med fabeln om grodan och skorpionen.
Skorpionen lovar att inte sticka men sticker ändå. För det ligger i dess natur.
Avslutningsvis så vill vi säga att Stockholm är en rik kommun som har råd att bygga, äga
och förvalta lokaler. Det ger oss rådighet över lokalerna och vi kan säkerställa
verksamheten.
Frågor:
1. Har förvaltningen varit remissinstans gällande dessa försäljningar då de är belägna i
stadsdelen?
2. Finns det något lokalt trygghetsarbete IES är deltagande i?
3. Har förvaltningen fått någon information hur försäljningen av Gubbängshallen
påverkar de lokala idrottsföreningarna?
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