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Interpellation av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av
Serafens vårdcentral.
Alltsedan det blev känt att Serafens vårdcentral (eg Hantverksdoktorn AB) såldes till Capio i
slutet av förra året för minst 20 miljoner, har en fråga dominerat: Hur kunde detta ske och
vem gav 2007 klartecken för bortslumpningen av vårdcentralen för 694 500 kr, dvs. endast
värdet för inventarierna?
Flertalet journalister har redogjort för hur de förgäves försök ställa frågor till de landstingsråd
som fortfarande är verksamma i Stockholms läns landsting, SLL. I den senaste turen ställer
dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister (M) upp för en intervju men säger sig inte ha
haft något att göra med försäljningen. Som landstingsstyrelsens ordförande var hon endast
ansvarig för principbeslutet att avknoppa verksamheter, hävdar hon. Chris Heister lämnade
SLL 2008
Maria Wallhager (FP), dåvarande ordförande i produktionsutskottet som hanterar ägarfrågor,
har vägrat att uttala sig. Inte heller Filippa Reinfeldt (M), Christer G Wennerholm (M),
Birgitta Rydberg (FP) eller Lars Joakim Lundquist (M), tar på sig något ansvar för
försäljningen. På sin höjd har man uttalat sig ångerfullt och hävdat att man inte kunde
föreställa sig att vårdcentralen skulle kunna betinga ett pris på 20 miljoner vid en försäljning.
Enligt Lars Joakim Lundquist diskuterades aldrig ”prislappen” på Serafen (Expressen 2/5
”Läkares vårdvinst ett beskt piller att svälja”) men enligt flera vittnesmål från högre
tjänstemän var det ett politiskt beslut att vårdcentralen inte skulle säljas till sitt
marknadsvärde. Men vem tog då det formella beslutet i frågan?
När det gäller riksdagsledamöter kan konstitutionsutskottet kalla in regering eller statsråd till
utfrågning långt efter att vederbörande lämnat sitt uppdrag, vilket kan resultera i
misstroendevotum. I SLL finns inget likande förfarande men när ett politiskt ansvar utkrävs
måste vi åtminstone kunna få en trovärdig redogörelse över händelseförloppet.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd (om det finns något):
1. Vem hade det formella ansvaret för att Serafen såldes för 694 500 kr?
2. I medierna är det endast nuvarande ordförande i landstingsstyrelsen Torbjörn Rosdahl
(M), som uttalat sig. Hur ser hans ansvar ut?
3. Var det i själva verket ett beslut hos ansvarig tjänsteman i utvecklingskansliet att sälja
för 694 500 kr?
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