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Landstingsstyrelsen

Redovisning av ägarförhållandena i vissa företag som bedriver
sjukvård på landstingets uppdrag
Ärendet
I enlighet med beslut av landstingsfullmäktige vid sammanträde den 10 maj
2005 har en kartläggning gjorts av ägarförhållandena hos företag eller
koncerner som enligt avtal med landstinget bedriver hälso- och sjukvård
(inkl. tandvård) med en årlig ersättning om 50 miljoner kronor eller mera.
Redovisningen är baserad på de summor som utbetalats av Beställare Vård
under 2004.
Kartläggningen visar att de f.n. största privata leverantörerna är:
• Koncernen Praktikertjänst (moderbolag samt hel och delägda
dotterbolag). Totalt erhöll koncernen ca 1 366 463 tkr.
• Koncernen Capio (moderbolag och dotterbolag). Totalt erhöll koncernen
Capio ca 1 122 036 tkr.
• Ersta Diakoni. Totalt erhöll Ersta Diakoni ca 315 945 tkr.
• Koncernen Aleris (moderbolag och dotterbola g). Totalt erhöll koncernen
ca 295 968 tkr.
Hela kartläggningen anmäls härmed.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

till landstingsfullmäktige överlämna redovisningen över
ägarförhållandena i vissa företag som bedriver sjuk vård på
landstingets uppdrag

Förvaltningens synpunkter
Landstingsfullmäktige har i samband med behandlingen av en motion i
landstingsfullmäktige givit landstingsstyrelsen i uppdrag att med start hösten
2005 vartannat år redovisa ägarna av större betydenhe t i de bolag som
bedriver sjukvård och ambulanssjukvård på entreprenad åt landstinget.
I bifogade sammanställning redovisas de önskade uppgifterna. Uppgifterna
avser koncerner och företag som under år 2004 fått ersättningar överstigande
50 miljoner kronor från Beställare Vård. Det bör påpekas att under år 2005
har upphandlingar skett som innebär att vissa företag upphör som
leverantörer och andra tillkommer. Uppgifterna har stämts av med de olika
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företagen. När det gäller företag som inte är börsnoterade och aktieboken
därmed inte offentlig är uppgifterna av mer av beskrivande karaktär som
t.ex. att företaget är ägt av medarbetarna.
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