INTERPELLATIONSSVAR
Finanslandstingsråd
Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Svar på interpellation 2008:7 av Håkan Jörnehed (v) angående
utförsäljning av Serafens husläkarmottagning och Vallentuna
doktorn
Håkan Jörnehed (v) har i en interpellation ställt följande frågor till mig:
1. Var och vem fattade beslutet om utförsäljning av Serafens husläkarmottagning
och Vallentuna doktorn?
2. Vad blev priset för Serafens husläkarmottagning och Vallentuna doktorn och
vad ingår i köpesumman som de nybildade bolagen fått betala? Pris för
inventarier? Pris för ”goodwill”?
3. Hur beräknades priset för det som brukar benämnas ”goodwill”, som t.ex. kan
vara den kundstock genom ett stort antal patienter som verksamheten jobbat upp,
då det gäller Serafen och Vallentuna doktorn.
4. Varför har man inte inväntat beslutet om riktlinjer för ”avknoppningar” och
landstingsdirektörens utredning om en korrekt värderingsmodell innan beslut om
avknoppningar av Serafen och Vallentuna doktorn ägde rum.

Med anledning av de ställda frågorna vill jag anföra följande:
1. Landstingsfullmäktige fattade beslut den 12 juni 2007 om att delegera
fortsatta beslut till Landstingsstyrelsen när det gällde mångfaldsarbete och
ersättningssystem. Landstingsstyrelsen fattade den 19 december 2007 beslut om
att avknoppningar inom områden med auktorisering får ske och fastställde
hanteringsordning av avknoppningar samt uppdrog till landstingsdirektören att
utforma en värderingsmodell för avknoppad verksamhet.
Avknoppningsprocessen består av flera delbeslut, t ex överföring av hyresavtal.
Stockholms läns Sjukvårdsområde ansvarar för att avtal om
verksamhetsöverlåtelse upprättas och verkställs och har givit
sjukvårdsdirektören i uppdrag att verkställa verksamhetsöverlåtelser.
2 och 3. Vad gäller Serafen har värdering av utrustning och inventarier gjorts av
en av Stockholms handelskammare auktoriserad värderingsman och värdet har
satts till 470 000 kronor. En avkastningsvärdering på rörelsen har gjorts av
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Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och värdet ligger i spannet 273 000- 500 000
tusen kronor.
Verksamheten överläts för 694 500 kronor.
Vad gäller Vallentunadoktorn har värdering av utrustning och inventarier gjorts
av en av Stockholms handelskammare auktoriserad värderingsman och värdet
har satts till 260 000 kronor. En avkastningsvärdering på rörelsen har gjorts av
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och värdet ligger i spannet 168 000- 288 000
tusen kronor.
Verksamheten överläts för 285 000 kronor.
4. I Landstingsstyrelsens beslut av den 19 december 2007 framgår tydligt hur
värderingsprocessen ska gå till. Uppdraget till Landstingsdirektören är att
utforma en värderingsmodell utifrån riktlinjerna i ärendet.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Catharina Elmsäter-Svärd

