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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet föreslår att Danderyds sjukhus AB:s tecknande av avtal om
överlåtelse av aktier med aktieägarna i Prima Liv i Danderyd AB godkänns.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Danderyd sjukhus AB:s förvärv av Prima Liv i Danderyd AB
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att utforma bolags ordning
för Prima Liv i Danderyd AB
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att till landstingsstyrelsens
ägarut skott anmäla ny bolagsordning för Prima Liv i Danderyd AB
att utse revisorsgrupp 2 till lekmannarevisorer i Prima Liv i Danderyd AB.

Bilagor
1 Avtal
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 Skrivelse från Danderyds sjukhus AB

2004-08-19
2004-08-16
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 oktober 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2004.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- och fp-ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M- och fp-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå
Danderyds Sjukhus AB förslag att förvärva Prima Liv i Dand eryd AB.
Den passiva ägarstyrning som kännetecknar hanteringen av ärendet är
olycklig. Enligt vår mening ska Stockholms läns landsting vara en aktiv
ägare. Mot gällande ägarpolicy för bolag i Stockholms läns landsting har
Danderyds Sjukhus AB förvärvat aktier i ett annat bolag.
I strid mot kommunallagen har Danderyds Sjukhus AB köpt Prima Liv i
Danderyd AB, innan fullmäktige i Stockholms läns landsting fått ta ställning
till om förvärvet skall genomföras eller inte.
I avtalet om överlåtelse av aktier (punkten 7.2) framgår att ett sammanträde
mellan parterna hållits den 11 mars 2004. Avtalet skrevs under den 1 juli i
år. Mellan dessa aktiviteter hade det funnits möjlighet att ge landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning till förvärvet vid tre olika tillfällen.
Aktieöverlåtelseavtalet borde ha innehållit en klausul, som villkorade avtalet
med fullmäktiges ställningstagande.
Vi finner det anmärkningsvärt att Danderyds sjukhus i ett överlåtelseavtal
för in klausuler (punkten 17.2), som strider mot lagen om proportionella val.
Det är fullmäktige som utser ledamöter i bolag, som ingår i Stockholms läns
landsting. Rimligen borde då också fullmäktige varit den församling, som
givits tillfälle att yttra sig i frågan.
Avsikten för Danderyds Sjukhus AB att förvärva Prima Liv i Danderyd AB
uppges vara att förbättra Danderyds Sjukhus AB:s egenskap som eventuell
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generalentreprenör för hela vårdkedjan kring mödravården och förlossningsvården.
Den kunskap som finns inom Prima Liv har byggts upp genom en väl
fungerande och sund konkurrens mellan olika mödravårdscentraler. Vår
uppfattning är att den processen i framtiden påverkas negativt, när Prima Liv
nu blir en del av Stockholms läns landsting.
Vi ser inga konflikter mellan Danderyds sjukhus möjligheter att fungera som
generalentreprenör i en vårdkedja å ena sidan och förekomsten av många
fristående underleverantörer å den andra sidan. Tvärtom borde vid
bedömningen av en generalentreprenörs förutsättningar att klara ett vidare
uppdrag vägas in förhållandet och relationen till flera underleverantörer. En
fungerande och sund konkurrens mellan flera underleverantörer till en
generalentreprenör leder till ökad kvalitet och större flexibilitet, något som
förbättrar vården för medborgarna.
Vi anser att det är olyckligt att fungerande privata och från landstinget
fristående vårdgivare köps upp av Stockholms läns landsting och dess bolag.
Det minskar mångfalden och påverkar valfriheten negativt för patienterna.”

Kd-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Trots att avtalet om förvärvet inte föregåtts eller villkorats av beslut i
landstingsfullmäktige bör förvärvet kunna godkännas av landstingsstyrelsen
och dess ägarutskott och därefter landstingsfullmäktige. I förvaltningens
synpunkter erinras tydligt om de villkor som gäller utifrån ägarpolicy,
kommunallagen etc.
Det bör klarläggas vilka motiv som ligger bakom noteringen i aktieöverlåtelseavtalet att sjukhuset ’av tidsskäl inte haft möjligheten att avvakta en
sådan behandling,’ dvs. den normala hanteringen i landstingsfullmäktige.
Huruvida ett helägt dotterbolag skulle vara förutsättning för väl fungerande
vårdkedjor kan diskuteras. Ytterst torde det vara en fråga som avgörs utifrån
sjukvårdspolitikens beställarkompetens. Kan det vara så att den politik som
planeras kring mödravården och förlossningsvården, avisering om upphandling av vårdkedjor etc., beskrivits på ett så oklart sätt att sjukhuset
ansett den aktuella affären nödvändig?
Kristdemokraterna stöder förvaltningens förslag till beslut i ärendet.”
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Ärendet och dess beredning
Ägarutskottet har den 28 september 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Danderyd sjukhus ABs förvärv av Prima Liv i Danderyd AB,
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att utforma bolagsordningen för Prima Liv i Danderyd AB i enlighet med vad som framgår av
detta tjänsteutlåtandet, att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att
till landstingsstyrelsens ägarutskott anmäla ny bolagsordning för Prima Liv i
Danderyd AB, att utse en lekmannarevisor i Prima Liv i Danderyd AB.
M- och fp-ledamöterna reserverade sig.
”Vi reserverar oss till förmån för avslag mot ägarutskottets beslut att i
efterhand godkänna Danderyds sjukhus AB:s förvärv av Prima Liv i
Danderyd AB. Våra skäl är följande:
- Den passiva ägarstyrning som kännetecknar hanteringen av ärendet är
olycklig. Enligt vår mening ska Stockholms läns landsting vara en aktiv
ägare.
- I strid med gällande ägarpolicy för bolag i Stockholms läns landsting har
Danderyds sjukhus AB förvärvat aktier i ett annat bolag.
- I strid med kommunallagen har Danderyds sjukhus AB förvärvat Prima
Liv i Danderyd AB innan Stockholms läns landstings fullmäktige fått ta
ställning till om förvärvet skall genomföras eller ej.
- I Avtalet om överlåtelse av aktier, punkten 7.2, framgår att sammanträde
mellan parterna hållits den 11 mars. Avtalet skrevs under den 1 juli. Mellan
dessa tidpunkter har funnits möjlighet att ge landstingsfullmäktige tillfälle
att ta ställning vid tre olika tillfällen. Några förmildrande omständigheter
avseende behovet av en snabb hantering finns därmed ej.
- Aktieöverlåtelseavtalet borde innehållit en klausul som villkorade avtalet
med fullmäktiges ställningstagande.
- Vi finner det anmärkningsvärt att Danderyds sjukhus i ett överlåtelseavtal
för in klausuler (punkten 17.2) som strider mot lagen om proportionella
val. Det är fullmäktige som utser ledamöter i bolag som ingår i Stockholms läns landsting. Rimligen borde då också fullmäktige varit den
församling som givits tillfälle att yttra sig i frågan.”
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M- och fp-ledamöterna lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Avsikten för Danderyds sjukhus AB att förvärva Prima Liv i Danderyd AB
uppges vara att förbättra Danderyds sjukhus AB:s egenskap som eventuell
generalentreprenör för hela vårdkedjan kring mödravården och förlossningsvården.
Den kunskap och förståelse som finns inom Prima Liv i Danderyd AB har
byggts upp tack vare en väl fungerande och sund konkurrens mellan olika
mödravårdscentraler. Vår uppfattning är att den processen i framtiden
påverkas negativt när Prima Liv nu blir en del av Stockholms läns landsting.
Vi ser inga konflikter mellan Danderyds Sjukhus möjligheter att fungera
som generalentreprenör i en vårdkedja å ena sidan och förekomsten av
många, fristående underleverantörer å den andra sidan. Tvärtom borde vid
bedömningen av en generalentreprenörs förutsättningar att klara ett vidare
uppdrag vägas in förhållandet och relationen till flera underleverantörer. En
fungerande och sund konkurrens mellan flera underleverantörer till en
generalentreprenör leder till öka kvalitet och större flexibilitet, något som
förbättrar vården för medborgarna.
Vi finner det olyckligt att fungerande privata och från landstinget fristående
vårdgivare köps upp av Stockholms läns landsting och dess bolag. Det
minskar mångfalden och påverkar valfriheten negativt för patienterna.”
Kd-ledamoten lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Trots att avtalet om förvärvet inte föregåtts eller villkorats av beslut i
landstingsfullmäktige bör förvärvet kunna godkännas av landstingsstyrelsen
och dess ägarutskott och därefter landstingsfullmäktige. I förvaltningens
synpunkter erinras tydligt om de villkor som gäller utifrån ägarpolicy,
kommunallagen etc.
Det bör klarläggas vilka motiv som ligger bakom noteringen i aktieöverlåtelseavtalet att sjukhuset ’av tidsskäl inte haft möjligheten att avvakta en
sådan behandling,’ dvs. den normala hanteringen i landstingsfullmäktige.
Huruvida ett helägt dotterbolag skulle vara förutsättning för väl fungerande
vårdkedjor kan diskuteras. Ytterst torde det vara en fråga som avgörs utifrån
sjukvårdspolitikens beställarkompetens. Kan det vara så att den politik som
planeras kring mödravården och förlossningsvården, avisering om upphandling av vårdkedjor etc., beskrivits på ett så oklart sätt att sjukhuset
ansett den aktuella affären nödvändig?
Kristdemokraterna stöder förvaltningens förslag till beslut i ärendet.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 augusti 2004 bifogas (bilaga).
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Bilagor
Avtal

AVTAL OM ÖVERLåTELSE AV AKTIER
MELLAN

DANDERYDS SJUKHUS AB
OCH

SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL
AVSEENDE

PRIMA LIV I DANDERYD AB

2004-07-01
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MELLAN
1. Danderyds Sjukhus AB, 556575-6169 (nedan kallat “Köparen”) med
adress 182 88 Stockholm och
2. Aktieägarna i Prima Liv i Danderyd AB, 556499-6857, närmare angivna
i Bilaga 1 till detta avtal (nedan kallade ”Säljarna ” eller ”Säljare ”)
har denna dag träffats följande aktieöverlåtelseavtal (nedan kallat
”Avtalet”). Parterna anges nedan gemensamt ”Parterna ”.
1.

BAKGRUND

1.1.

Säljarna äger vardera etthundra (100) aktier i Prima Liv i Danderyd
AB, 556499-6857 (nedan kallat ”Bolaget”) med adress Danderyds
sjukhus, 182 88 Stockholm. Bolaget bedriver mödrahälsovård för
mödrar bl.a. i Danderyds kommun och Vaxholms stad.

1.2.

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kr, fördelat på 1 000 aktier
(nedan kallade ”Aktierna ”) med ett nominellt värde om 100 kr per
aktie.

1.3.

Parterna är medvetna om att Köparens ägardirektiv anger att frågan
om förvärvet av Aktierna och verksamheten i Bolaget formellt skall
behandlas i landstingsfullmäktige, men att Köparen av tidsskäl inte
haft möjligheten att avvakta en sådan behandling.

2.

ÖVERLÅTELSE

2.1.

Säljarna överlåter härigenom denna dag ”Avtalsdagen” vardera
etthundra (100) aktier, motsvarande samtliga 1 000 Aktier i
Bolaget, till Köparen och Köparen förvärvar härigenom Aktierna,
på i detta Avtal intagna villkor.

2.2.

Aktierna tillträds i samband med undertecknandet av detta Avtal
och erläggandet av köpeskillingen enligt punkt 3.2 nedan. Det
noteras att några aktiebrev inte utfärdats av Bolaget.

2.3.

Överlåtelsen grundas bl.a. på reviderat årsbokslut per den 30 april
2004, nedan kallad ”Bokslutsdagen”.

3.

KÖPESKILLINGEN OCH DESS BETALNING

3.1.

Köpeskillingen för Aktierna uppgår till ett belopp om tremiljonertvåhundrasjuttiotusen (3 270 000) kr.
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3.2.

Köpeskillingen enligt punkt 3.1 skall erläggas senast den 2 juli 2004
genom inbetalning till av respektive Säljare anvisat bankkonto.

3.3.

Vardera Säljaren skall erhålla en tiondel (1/10) av köpeskillingen.

4.

PERIODEN MELLAN BOKS LUTS- OCH AVTALSDAG
Såvitt avser Bolagets verksamhet mellan Bokslutsdagen och
Avtalsdagen garanterar Säljarna, i den mån inte annat framgår av
Avtalet och dess bilagor, att
a)

Bolagets verksamhet bedrivits enligt tidigare av Bolaget
tillämpade principer och att Bolagets avtal och förbindelser
ingåtts på för branschen sedvanliga villkor;

b)

Bolaget inte avhänt sig eller förvärvat anläggningstillgång;

c)

Bolaget inte (med undantag för sedvanliga leverantörskrediter) upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet
för egen eller annans förbindelse; samt

d)

Utdelning eller därmed jämförlig utbetalning eller åtgärd
inte beslutats eller verkställts.

5.

BYTE AV STYRELSE

5.1.

Omedelbart efter undertecknandet av detta Avtal och när
köpeskillingen enligt punkt 3.2 till fullo erlagts, skall hållas en extra
bolagsstämma i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter och
revisor.

5.2.

Säljarna svarar för att nuvarande styrelseledamöter ställer sina
platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget för det
räkenskapsår som inleds den 1 maj 2004 och att dessa styrelseledamöter inte utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya
styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

5.3.

Köparen skall tillse att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma i
Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för tiden
från Bokslutsdagen till Avtalsdagen under förutsättning att Bolagets
revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

5.4.

Säljarna skall intill dess den nya styrelsen registrerats tillse att
generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer
Köparen anvisar.
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6.

ANSTÄLLDA ETC

6.1.

I Bilaga 2 härtill har upptagits Bolagets samtliga anställda med
angivande av löner och samtliga förmåner per Avtalsdagen.

6.2.

Det antecknas att Parterna är överens om att Bolagets styrelse skall
få i uppdrag att utarbeta ett system för rörlig lönedel. Den rörliga
delen skall dock max få uppgå till 120 000 kr per kalenderår.
Utvärdering av systemet skall ske vid utgången av år 2005.

7.

INFORMATION OM BOLAGET; GARANTI

7.1.

Köparen har före undertecknandet av detta Avtal beretts tillfälle att
genomföra en genomgång av Bolaget i form av en s.k. due diligence.

7.2.

Säljarna har även lämnat viss efterfrågad information vid ett
sammanträde den 11 mars 2004. Över detta sammanträde fördes
protokoll, som undertecknades av representanter för båda Parter och
bifogas Avtalet som Bilaga 3.

7.3.

Säljarna har därutöver lämnat följande information:
a)

Reviderade bokslut per den 30 april 2003 samt per
Bokslutsdagen, Bilaga 4.

b)

Förteckning över aktieinnehav och -transaktioner från
Bolagets grundande m.fl., Bilaga 5.

c)

Brev från Märta Klöver, avseende tidigare utställd option
att förvärva aktier, Bilaga 6.

7.4.

Säljarna garanterar att av Säljarna och Bolaget lämnad information
enligt punkt 7.2 och 7.3 ovan är, såvitt respektive Säljare känner
till, korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan
i denna bestämmelse innehåller, såvitt respektive Säljare känner till,
all information om Bolaget och dess verksamhet som rimligen kan
bedömas väsentlig för Köparen.

8.

BOLAGETS AKTIER; GARANTI
Säljarna garanterar att
a)

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kr fördelat på
1 000 aktier;
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9.

b)

Ovan omnämnda Aktier utgör samtliga av Bolagets aktier
och att dessa till fullo betalts;

c)

Säljarna innehar Bolagets samtliga aktier med full
äganderätt och att dessa inte graveras av panträtt,
optionsrätt eller andra belastningar, dock att det i
bolagsordningen finns en hembudsklausul;

d)

Alla Bolagets aktier har samma rätt; samt

e)

Beslut inte fattats om utgivande av nya aktier
(inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s k split),
konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

SKATTER OCH AVGIFTER; GARANTI
Säljarna garanterar att

10.

a)

I bokslutet per Bokslutsdagen har skett erforderliga
avsättningar för skatter, avgifter och andra pålagor;

b)

Bolaget inte är eller kommer att bli föremål för
eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder
med avseende på verksamheten fram till Avtalsdagen;
samt

c)

Bolaget löpande har fullgjort och intill Avtalsdagen
kommer att fullgöra betalningar avseende skatter, avgifter
och andra pålagor på föreskrivet sätt.

TVISTER; GARANTI
Säljarna garanterar att Bolaget inte är inblandat i rättegång,
skiljeförfarande eller annan tvist, och att tvist såvitt Säljarna idag
rimligen kan bedöma inte heller framdeles kommer att uppstå på
grund av omständighet hänförlig till tiden före Avtalsdagen.

11.

BRIST I GARANTI – NEDSÄTTNING AV KÖPESKILLING

11.1.

Har Säljarna i detta Avtal eller dess bilagor garanterat eller framgår
det i övrigt av omständigheterna att Säljarna utfäst sig att svara för
visst förhållande skall, om Säljarna brister i sådan garanti eller
utfästelse, Köparen kompenseras genom nedsättning av köpeskillingen motsvarande bristen, dock högst 400 000 kronor.
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Säljarna äger vid beräkningen av sådan brist tillgodoräkna sig varje
avvikelse som kan anses höja de försålda Aktiernas värde. Till de
delar bristen är skattemässigt avdragsgill för Köparen skall
kompensationen uppgå till 72 procent av bristens värde.
11.2.

Ränta på bristbeloppet skall utgå efter en räntesats som med två (2)
procentenheter överstiger den vid var tid gällande referensräntan
från Avtalsdagen till dess betalning erlagt.

12.

ÖVRIGA PÅFÖLJDER VID BRIST I GARANTI ELLER VID
ANNAT AVTALSBROTT

12.1.

Köparen har vid andra avtalsbrott än garantiavvikelser rätt till
skadestånd av Säljarna. Eventuella skadestånd är dock begränsade
på samma sätt som anges under punkt 11.1.

12.2.

Köparen har inte rätt till andra påföljder för garantibrist eller annat
avtalsbrott än vad som sägs i punkterna 11 och 12.

12.3.

Köparen har inte rätt att påtala brist i garanti eller avtalsbrott för så
vitt omständigheten varit känd för Köparen.

13.

REKLAMATION OCH PRESKRIPTION
Om Köparen fått kännedom om brist i garanti eller annan utfästelse
eller annat Säljarens avtalsbrott, skall Köparen genast göra påföljd i
anledning av avtalsbrottet gällande. Avtalsbrott eller garantibrist
skall under alla omständigheter göras gällande inom ett (1) år från
Avtalsdagen.

14.

KONKURRENS
Säljarna förbinder sig att under en period av ett (1) år efter
Avtalsdagen inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på
annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med Bolagets
nuvarande eller planerade verksamhet. Detta konkurrensförbud
gäller inte om Säljaren lämnat sin anställning till följd av Köparens
eller Bolagets uppsägning av vederbörande Säljare på grund av
arbetsbrist.

15.

SEKRETESS

15.1.

Säljarna förbinder sig att inte för utomstående yppa konfidentiell
information rörande Bolaget och dess verksamhet. Säljarna skall
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tillse, om möjligt, att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos
Säljarna iakttar ovanstående sekretessbestämmelse.
15.2.

Med "konfidentiell information" förstås i denna bestämmelse varje
uppgift - teknisk, kommersiell eller av anna n art - oavsett om
uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som
är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till
allmän kännedom på annat sätt än genom Säljarnas brott mot denna
bestämmelse.

16.

AVSTÅENDE FRÅN HEMBUDSKYLDIGHET
Säljarna avstår härigenom från enligt Bolagets bolagsordning
gällande hembudskyldighet vid överlåtelse av aktier i Bolaget.

17.

ÅTAGANDE FÖR KÖPAREN

17.1.

Köparen utfäster sig att erbjuda samtliga patienter hos Bolaget
förlossningsvård.

17.2.

Köparen skall erbjuda en representant för Säljarna att ingå i
Bolagets styrelse efter övertagande.

17.3.

Köparen skall tillse att Bolagets checkräkningskredit på
Avtalsdagen ersätts med annan finansiering och att nuvarande
borgensåtagande upphör per nämnda dag.

18.

MEDDELANDEN

18.1.

Reklamation och andra meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev till Parternas i ingressen angivna eller senare
ändrade adresser.

18.2.

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda

18.3.

a)

Om avlämnat med bud: vid överlämnandet

b)

Om avsänt med rekommenderat brev: Tre (3) dagar efter
avlämnande för postbefordran.

Adressändring skall meddelas Part på sätt föreskrivs i denna
bestämmelse.
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19.

ÄNDRINGAR
Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande
vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

20.

FULLSTÄNDIG REGLERING
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av
alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga
åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i
detta Avtal med bilago r.

21.

TVIST

21.1.

Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts
Regler för förenklat skiljeförfarande.

21.2.

Skiljeförfarande skall äga rum i Stockholm.
____________

Av detta Avtal har elva (11) likalydande exemplar upprättats, varav vardera
Parten tagit var sitt.
Stockholm den 1 juli 2004
DANDERYDS SJUKHUS AB

_________________________
Carola Lemne

SÄLJARNA
_________________________
Helene Carls

________________________
Thea Nilsson

_________________________
Ingrid Mattson

_________________________
Sigrid Johansson

_________________________
Margareta Wiksten

_________________________
Maria Villard
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_________________________
Catherine Bonnevier

_________________________
Eva Säby

_________________________
Sonia Sidestam

_________________________
Marita Östling
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Enligt den av fullmäktige fastställda ägarpolicyn skall frågor av principiell
art underställas fullmäktige för godkännande innan beslut fattas. Föreskriften grundas på bestämmelse i kommunallagen. Som exempel på frågor av
principiell art pekar såväl kommunallagen som ägarpolicyn ut bl a förvärv
av aktier.
Det förvärv av aktierna i Prima Liv som Danderyds sjukhus AB genomfört
har inte föregåtts av fullmäktiges godkännande. I aktieöverlåtelseavtalet sägs
att sjukhuset ”av tidsskäl inte haft möjligheten att avvakta en sådan behandling”. Varför så har varit fallet framgår inte. Förvaltningen kan ha förståelse
för att frågor av det här slaget, där en snabb hantering kan vara viktig, är
svåra att foga in i landstingets beslutsprocess. Likafullt är det nödvändigt att
upprätthålla principen att det är de ytterst ansvariga, landstingsfullmäktige,
som har att besluta i frågan. Nämnas bör att riksdagen 2002 skärpte lagstiftningen (kommunallagen) på detta område genom föreskriften att fullmäktige
skall få ta ställning i principiella frågor. Tidigare räckte det med fullmäktiges yttrande.
Danderyds sjukhus skulle i det här fallet kunnat ingå ett avtal med ägarna av
Prima Liv som var villkorat av fullmäktiges ställningstagande.
Motiv för förvärvet
Sjukhusets motiv för att köpa Prima Liv är det är en förberedelse inför de
förändringar som landstinget planerar genomföra kring mödravården och
förlossningsvården inom ett eller två år. Förändringarna går ut på att införa
ett mer organiserat samarbete mellan mödravård och förlossningsvård genom upphandling av hela vårdkedjor från s k generalent reprenörer.
Den planerade övergången till upphandling av vårdkedjor innebär att det blir
generalentreprenören som kommer att behöva förhandla fram fungerande
avtal mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Genom förvärvet av PrimaLiv
kommer Danderyds sjukhus i egenskap av eventuell generalentreprenör att
få värdefull kunskap kring och en ökad förståelse för hur vårdkedjan skall
byggas upp.
Ur ett personalperspektiv kommer rotationstjänstgöring mellan sjukhusets
kvinnoklinik och Prima Liv att erbjudas de barnmorskor som så önskar, vilket dels erbjuder möjlighet till variation i arbetet och dels en bredare professionell utveckling och kunskap. Dessutom kommer läkarsituationen på
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Prima Liv att kunna förbättras genom ett fördjupat samarbete med kvinnokliniken.
Bolagsordning
En ny bolagsordning måste antas för Prima Liv. Bl a skall bolagets räkenskapsår, som är brutet, ändras till att avse kalenderår. När det gäller vem
som skall fatta beslut om ny bolagsordning för ett bolag som är dotterdotterbolag till det av landstinget helägda Landstingshuset AB, fullmäktige eller
annat organ, är rättsläget oklart. Praxis inom Stockholms läns landsting har
varit att sådana beslut fattats att bolagets formelle ägare, dvs inte av fullmäktige. Denna ordning bör kunna tillämpas även i detta fall, vilket innebär
att bolagsordningen behandlas av styrelsen för Danderyds sjukhus AB och
därefter konfirmeras på bolagsstämma för Prima Liv..
Fullmäktige bör dock uppdra till styrelsen för Danderyds sjukhus AB att i
den nya bolagsordningen för Prima Liv föra in en klausul om det kommunala ändamålet med verksamheten (verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och den avser fullgörande av landstingets ansvar för mödravården i
länet). I bolagsordningen skall även skrivas in att den inte får ändras utan
fullmäktiges godkännande samt att fullmäktige har att utse en lekmannarevisor för bolaget. Noteras bör att landstingets ägarpolicy, inkl generella ägardirektiv, gäller för Prima Liv.
Styrelse för Prima Liv
Ny styrelse för Prima Liv har redan utsetts av styrelsen för Danderyds sjukhus AB. Förvaltningen kan dock konstatera att rättsläget är oklart vad gäller
vem som skall att utse styrelseledamöter. Praxis inom landstinget är den
dock den nu tillämpade varför förvaltningen inte har några invändningar.
Förvaltningen vill dock – inte minst med tanke på det oklara rättsläget - peka
på det olämpliga i att i avtal föra in klausuler som punkten 17.2 i aktieöverlåtelseavtalet. Erbjudanden av det slaget, dvs att representant för säljarna skall ingå i bolagsstyrelsen, är inte förenligt med principen om proportionella val, en princip som skall kunna tillämpas om fullmäktige skall
utse styrelseledamöter.
Köpeskilling
Köpeskillingen på ca 3,3 mkr grundas på en av extern part genomförd företagsvärdering. Förvaltningen, som tagit del av Prima Livs årsbokslut per den
30 april 2004, har inga invändningar mot köpeskillingen.
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Skrivelse från Danderyds sjukhus AB
Bakgrund till förvärvet
Förvärvet av Prima Liv är ett led i Danderyds sjukhus AB (DS AB)
förberedelser inför de förändringar som Stockholms läns landsting planerar
att genomföra kring mödravården och förlossningsvården från år 2005/2006.
De planerade förändringarna går ut på att landstinget vill införa ett mer
organiserat samarbete mellan mödravård och förlossningsvård. Enligt
förslaget kommer landstinget att upphandla hela vårdkedjor från s.k.
generalentreprenörer. Generalentreprenören tar ansvaret för att förse det
gravida paret med en fungerande och sammanhängande vårdkedja kring
både mödravård och förlossningsvård.
DS AB gör bedömningen att en djupare samverkan av förlossningsvården
vid Kvinnokliniken och mödravården vid Prima Liv kommer att resultera i
en tydligare och effektivare vårdkedja som de blivande föräldraparen
kommer att ha stor nytta av. Utöver de synergieffekter som kommer att
uppnås ur ett vårdperspektiv bedöms det fördjupade samarbetet också kunna
minska de totala kostnaderna i vårdkedjan.
I en oberoende värdering har värdet av aktierna bedömts återfinnas i
intervallet 3-4 Mkr. Mellan parterna överenskommen köpeskilling blev
3 270 000 kronor. Aktieöverlåtelseavtalet undertecknades 2004-07-01.
Förslag till beslut
Verkställande direktören för DS AB förslår på uppdrag av styrelsen för
DS AB:
att landstingsfullmäktige godkänner DS AB:s förvärv av Prima Liv AB

