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Interpellation rörande försäljningen av Serafens vårdcentral

Efter en tid av oklarhet, om vem som bär det politiska ansvaret för
försäljningen av Serafens vårdcentral m.fl., förklarade sig Torbjörn
Rosdahl, finanslandstingsråd (M), på Landstingsfullmäktige den 14
februari villig att axla det politiska ansvaret.
”För landstingsstyrelsens verksamhet är alltid landstingsstyrelsens
ordförande ytterst ansvarig. Därför tar jag det politiska ansvaret för
vår verksamhet.”
Bakgrunden är den att fem vårdcentraler ”avknoppades” under våren
2008, Serafens vårdcentral, Vallentuna doktorn, Vaxholms
vårdcentral, S:t Erik vårdcentral och Huvudsta vårdcentral.
Framförallt den omdiskuterade avknoppningen av vårdmottagningen
Serafen i Stockholm, har väckt debatt. Där fick en grupp läkare köpa
verksamheten för 700 000 kronor, som de sedan sålde vidare till
riskkapitalfinansierade Capio för minst 20 miljoner.
Turerna har varit många när media försökte få ett svar från ett antal
moderata politiker.
Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt vägrar att svara och låter
sin pressekreterare hälsa.
•
•

”Det handlar inte om sjukvård, det handlar om den finansiella
strukturen i landstinget.”
”Det är bättre att prata med rätt politiker. På samma sätt som
att försvarsministern inte kommenterar socialpolitik”

Landstingsstyrelsens ordförande när Serafen såldes var Chris
Heister. Men inte heller Chris Heister är villig att axla ansvaret
•

”Jag har inget att säga i denna fråga utan hänvisar till
landstinget, skrev Chris Heister i ett mejl till Dagens Industri.”

Hon säger att hon var med och tog principbeslutet om avknoppning
men att priset sattes av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.
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I ett senare skede förklarar Chris Heister att hon som
landstingsstyrelsens ordförande inte varit informerad om sådana
detaljfrågor som priset på enskilda försäljningsobjekt.
Som tur är finns då det nuvarande finanslandstingsrådet, Torbjörn
Rosdahl (M), som visserligen var ledamot av Landstingsfullmäktige,
vid de tillfällen de besluten om ”avknoppning” (försäljning) togs, men
som nu säger sig vara ytterst ansvarig. Torbjörn Rosdahl har gjort
följande uttalanden.
•
•
•
•

”Det var inte så här vi hade tänkt oss avknoppningarna”
”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte
på det sättet”
”Landstingets avknoppningar skedde efter opartiska
värderingar. Några varningstecken känner jag inte till”
”Ansvaret hade utvecklingskansliet på landstingsstyrelsens
förvaltning. Ytterst politiskt ansvarig var landstingsstyrelsens
ordförande.”

Nu säger Torbjörn Rosdahl att han gett landstingsdirektören, i
uppdrag att efterhöra om inte landstinget i efterhand kan få ta del av
vidareförsäljningssumman på 20 miljoner. Kanske
landstingsdirektören känner till detta, då han vid tillfället för
försäljningen var ordförande i SLSO, det bolag som var ansvarigt för
försäljningarna.
Det kan dock inte ha varit okänt för SLSO:s styrelse att Serafens
vårdcentral bedömdes vara kraftigt undervärderad. Det fanns
ledamöter som underkände den värdering som skett vad gäller
Serafens vårdcentral. Två ledamöter med näringslivserfarenhet har
genom en debattartikel i DN framfört att man var starkt kritiska till de
värderingar som tagits fram, som man menade inte tog hänsyn till
vare sig patientstock eller den goodwill, som Serafens vårdcentral
hade vid försäljningstillfället, utan endast gällde de fasta
inventarierna.
Vid tiden för försäljningen rådde det en intensiv debatt, både i media
och politiska församlingar, där samtliga landstingsråd var aktiva i
debatten. Hur någon idag kan hävda att de ingenting visste, eller att
frågan aldrig nådde deras bord, verkar minst sagt osannolikt.

Detta föranleder mig att fråga det ansvariga landstingsrådet Torbjörn
Rosdahl
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1. Hade inte det förra finanslandstingsrådet, Chris Heister
samma politiska ansvar som du nu axlar, när det gäller
landstingsstyrelsens verksamhet?
2. Kan man som landstingsråd, oaktat ansvarsområde, avsvära
sig sitt ansvar för principiellt viktiga frågor, som försäljningar
av landstingsägd verksamhet?

3. Är det möjligt, med tanke på den intensiva debatt som fördes,
att det fanns landstingsråd som inte hade kännedom om de
verkliga förhållanden som rådde runt försäljningen av
Serafens vårdcentral?
4. Vilka är chanserna att få del av vinsterna från
vidareförsäljningen av Serafens vårdcentral?

5. Vilka lärdomar drar du av det sätt på vilket landstinget sålde
Serafens vårdcentral?

Raymond Wigg MP
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