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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens
vårdcentral.
I och med Studio Etts inslag häromveckan om försäljningen av Serafens vårdcentral 2007
uppmärksammades återigen det låga priset - 694 500 kr, som Ulf Hallum m.fl. fick köpa
vårdcentralen för.
I reportaget framträdde även vittnen fram från både SLSO:s styrelse och tjänstemän. De
påvisade att den dåvarande borgerliga politiska ledningen i landstinget var väl medvetna om
den mycket låga värderingen och prissättningen. Trots det valde de av ideologiska skäl att
genomföra försäljningen av vårdcentralen.
Glädjande är att nuvarande finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl M), äntligen förstått att
priset för vårdcentralen var alldeles för lågt. Han har nu valt att agera. Enligt uppgifter i
medierna är han upprörd över det låga priset både som politiker och skattebetalare.
Finanslandstingsrådet har därför gett landstingsdirektören i uppdrag att försöka få tillbaka
pengar på försäljningen. Det är dock inte känt hur det ska gå till eller vilken summa det
handlar om. Det absolut bästa sättet att värna om medborgarnas skattepengar vore att häva
försäljningen av vårdcentralen och att landstinget betalar tillbaka köpesumman 694 500
kronor till Hantverksdoktorn AB som köpte Serafen. Därmed skulle Landstinget återigen vara
ägare av vårdcentralen.
Om vårdcentralen sedan i sin tur ska säljas till Capio får prövas i ett särskilt ärende.
Inställningen från Vänsterpartiet är att så inte bör ske. Men om den borgerliga ledningen, efter
att försäljningen hävts, beslutar att sälja vårdcentralen bör priset om minst 20 miljoner tillfalla
landstinget och dess skattebetalare.
Motivet till att häva försäljningen är att en statlig utredning föreslår att de som säljer
välfärdsverksamheter till underpris ska kunna bli återbetalningsskyldiga retroaktivt.
Men anledning av detta vill jag ställa följande frågor till finanslandstingsrådet Torbjörn
Rosdahl (M):

1. Tänker du verka för att avtalet mellan Landstinget och Hantverksdoktorn AB om
försäljning av Serafens vårdcentral hävs i stället för att bara försöka kräva
återbetalning?
2. Finns det andra åtgärder du tänker vidta för att få tillbaka ekonomiska värden till
landstinget och dess skattebetalare för andra avknoppade verksamheter?
3. Varför blev du först i slutet på april upprörd över försäljningspriset på Serafen? Redan
i början på januari 2012 blev det känt att Hantverksdoktorn sålt vårdcentralen Serafen
vidare för minst 20 miljoner till Capio.
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