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Överförande av verksamheten inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB

Ärendet
Skrivelse har inkommit från styrelsen i Danderyds Sjukhus AB ( DS AB ), org .nr.
556575-6169, med begäran om att få överföra verksamheten i dotterbolaget Prima Liv i
Danderyd AB ( Prima Liv ), org.nr 556499-6857, till moderbolaget samtidigt som Prima
Liv blir ett vilande bolag tills vidare. Överförandet av verksamheten avses ske genom en s
k inkråmöverlåtelse per 2005-12-31.
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna att verksamheten i dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB överförs till
moderbolaget Danderyds Sjukhus AB genom en s k inkråmsöverlåtelse,

att

Prima Liv i Danderyd AB därefter skall vara ett vilande bolag

Ägarutskottet föreslås dessutom besluta
att

omedelbart justera sitt beslut.

Bakgrund och synpunkter
Prima Liv är sedan 2004-07-31 ett av DS AB helägt dotterbolag och bedriver mödravårdsverksamhet i lokaler inom Danderyds Sjukhus. DS AB noterar i sin skrivelse att ur
verksamhetssynpunkt uppnåddes positva effekter genom införskaffandet av Prima Liv
som blev ett dotterbolag till DS AB.
Bilaga
Skrivelse från Danderyds sjukhus 2005-11-03

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektören

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2

2005-11-08

I samband med gjord utvärdering efter ett år kan emellertid konstateras att vald organisationsform med verksamheten i ett dotterbolag visat sig ge negativa effekter ur administrativ
synvinkel bland annat i form av merarbete och merkostnader.
Frågan har diskuterats i respektive bolags styrelse varvid det har framkommit önskemål
om att överföra verksamheten i Prima Liv till DS AB genom en sk inkråmsöverlåtelse och
att Prima Liv därefter blir ett vilande dotterbolag till DS AB.

I avtalet om överlåtelse av aktier mellan DS AB och Prima Liv finns inskrivet dels att säljarna skall ha rätt till en styrelserepresentant efter övertagandet och dels att Prima Livs
styrelse skall utarbeta ett system för rörlig löneandel vilket skall utvärderas vid utgången
av 2005. Landstingsstyrelsens förvaltning förutsätter att dessa punkter i överlåtelseavtalet
upphör i samband med inkråmsöverlåtelsen.
I övrigt har landstingsstyrelsens förvaltning inget att erinra mot föreslagen åtgärd utan tillstyrker denna.
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