INTERPELLATIONSSVAR
Finanslandstingsråd
Torbjörn Rosdahl (M)

Svar på interpellation 2012:13 om att häva försäljningen av
Serafens vårdcentral .
Håkan Jörnhed (V) har ställt följande fråga/frågor till mig om att häva
försäljningen av Serafens vårdcentral.
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 sålts
vårdcentralen Serafen vidare för minst 20 miljoner till Capio.
Som svar vill jag anföra följande:
Landstingsstyrelsen har lämnat ett remissvar (LS 1111-1574) till Näringsdepartementet
över betänkandet Olagligt statsstöd. I betänkandet föreslås en ny lag om tillämpningen av
Europeiska unionens statsstödsregler. Lagen föreslås innehålla regler om stödgivares och
stödmottagares skyldigheter när stöd är på väg att lämnas eller har lämnats i strid med
genomförandeförbudet. Av dessa regler ska framgå att den som har tagit emot olagligt stöd
ska betala tillbaka stödet och att den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet.
Landstinget tillstyrker i remissvaret att olagligt stöd ska återbetalas till stödgivaren. Även
om regering och riksdagen skulle gå på samma linje som den av interpellanten refererade
statliga utredningen (SOU 2011:69) innebär det inte att det blir gällande rätt retroaktivt och
att det är tillämpligt på den aktuella avknoppningen. Men jag utgår ifrån att
landstingsdirektören undersöker även denna möjlighet.
I frågan om vidare åtgärder ber jag att få återkomma när landstingsdirektören har
återrapporterat sitt uppdrag om Serafen.
Frågan om min upprördhet är inte korrekt ställd. I januari påstod vänsterpartiet att
försäljningssumman var 20 miljoner kronor. Ingen har kunnat bekräfta informationens
riktighet för mig, men jag har valt att utgå ifrån att Sveriges Radio, som är en oberoende
källa, har korrekt information. Det var i slutet av april som Sveriges Radio uppgav att
Serafen sålts vidare för minst 20 miljoner.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 7 september 2012
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