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Anmälan av skrivelse om uppdrag att undersöka möjligheten att
få ytterligare betalt för Serafens vårdcentral
Miljöpartiet föreslår Landstingsstyrelsen besluta
att ge landstingsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att i
efterhand få ytterligare betalt för Serafens vårdcentral
att därutöver ge landstingsdirektören i uppdrag att se till att en ny värdering
görs som ska ligga till grund för landstingsdirektörens undersökning av
möjligheten att få ytterligare betalt för Serafens vårdcentral.

Ordförandes vilja att vara varsam om skattebetalarnas pengar är vällovlig, men
för att uppdraget till landstingsdirektören ska ha någon chans att röna framgång,
måste en viktig förutsättning ändras, nämligen den att en ny och grundläggande
värdering måste utföras
Ordföranden skriver att "avknoppning till personal gjordes efter oberoende
värderingar av både auktoriserade revisorer och värderingsmän." Vid tiden för
försäljning ifrågasattes dessa värderingar, inte bara av den politiska oppositionen
och media, utan också av två styrelsemedlemmar i SLSO, den styrelse som hade
det formella ansvaret för försäljningen. Dessa styrelseledamöter har enligt egen
utsago å det kraftigaste protesterat mot de värderingar som förelåg vid
försäljningstillfället. Precis som den politiska oppositionen, pekade man på det
orimliga i att värderingarna endast hade som uppdrag att värdera de fasta
inventarierna på Serafens vårdcentral, inte den goodwill och den ekonomiska
omsättning som utgör det största värdet vid försäljning av verksamheter/företag.
Att göra denna värdering i efterhand är svårare att genomföra och gör att
Stockholms läns landsting har en mindre fördelaktig position gentemot de köpare
som redan förvärvat vårdcentralen, och dessutom sålt den vidare till tredje part, än
om en fullständig värdering funnits på plats redan från början. För göra det
yttersta för att värna skattebetalarnas pengar bör vi vända på varje sten och
Miljöpartiet yrkar därför på att en ny värdering ska göras som ska ligga till grund
för landstingsdirektörens undersökning av möjligheten att få mer betalt i
efterhand.

