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TÄNK, GRÖNARE  
DRIVMEDEL.
Du tänker säkert en hel del på hur du kan minska företagets 
klimatavtryck här på jorden. Kanske på var du kan hitta driv-
medel som är mer hållbara? På Preem tänker vi grönt i allt 
vi gör, och tillverkar drivmedel delvis av tallolja. Talloljan är 
gjord av restprodukter från skogen och minskar koldioxid-
utsläppen jämfört med standarddiesel. Läs gärna mer om 
Preem Evolution Diesel och våra andra lösningar för mer 
förnybara drivmedel på preem.se. 

Det är skillnad. 

Omsorgsjätten Ambea 
blir ännu större. Bolaget 
köper Aleris omsorgs-
verksamheter i Sverige, 
Norge och Danmark för 
2,6 miljarder kronor och 
blir marknadsledande i 
Norden.
OMSORG Genom förvärvet 
av Aleris Omsorg tar Ambea 
täten som Nordens största 
omsorgsbolag. I dag är Am-
bea tvåa i Sverige, sjua i Nor-
ge och har ingen verksamhet 
alls i Danmark.

Köpeskillingen är 2,6 mil-
jarder kronor. Finansieringen 
ska ske genom befintliga kre-
diter och nya banklån. Dess-
utom ska en nyemission av ak-
tier på cirka 1,2 miljarder kro-
nor erbjudas med företrädes-
rätt till befintliga aktieägare.

Ambeas dominerande ak-
tieägare är ACTR Holding och 
Actor SCA, som kontrolleras 
av riskkapitalbolagen KKR 
och Triton.

Ambea äger i dag dotterbola-
gen Nytida och Vardaga (före 
detta Carema), och har en 
omsättning på 5,9 miljarder 
kronor. Aleris Omsorg omsät-
ter nära 4,7 miljarder. 

Tillsammans blir bolagen 
en jätte med mer än 10 mil-
jarder kronor i omsättning, 
drygt 13 000 anställda samt 
7 690 omsorgsplatser och 
bäddar i egen regi.

Förvärvet ökar Ambeas 
förmåga till tillväxt, och anta-
let nya bäddar som beräknas 
tillkomma är nästan 1 800.

– Dessutom skapar vi be-
tydande möjligheter till sy-

nergier, samordning av in-
köp samt erfarenhetsutbyte 
kring verksamhets- och kva-
litetsutveckling, säger Fred-
rik Gren, vd för Ambea, i ett 
pressmeddelande.

– Därmed lägger vi grunden 
för högre kvalitet och högre 
lönsamhet i våra verksamheter.

Samordningsvinsterna be-
räknas till 120 miljoner kro-
nor årligen. Å andra sidan 
kostar sammanslagningen 
av bolagen engångssumman 
135 miljoner kronor.

För Aleris del innebär köpet 
att koncernen avyttrar sin 
omsorgsdel och blir ett ren-
odlat sjukvårdsbolag. Försälj-
ningen gäller 305 verksamhe-
ter med närmare 6 000 an-
ställda i Sverige, Norge och 
Danmark.

– Detta ger förutsättning-
ar för fortsatt specialisering 
och decentralisering i våra 
skandinaviska sjukvårds-
verksamheter, kommente-
rar koncernchef Alexander 
Wennergren Helm.

– Specialiseringen driver 
kvalitet och produktivitet, 
och renodlingen skapar möj-
ligheter för ytterligare sats-
ningar inom områden där 
vi ser en ökad efterfrågan på 
våra sjukvårdstjänster.

Aleris är sedan 2010 ett hel-
ägt dotterbolag till Patricia 
Industries, en del av Investor.

Det som återstår är att af-
fären godkänns av svens-
ka Konkurrensverket och 
motsvarande myndigheter i 
grannländerna.

HANS PERKIÖ
hans.perkio@dagenssamhalle.se

Bräcke diakoni får 
pris för hjälp-app

Ambea gör storaffär 

En app från Bräcke dia koni 
som hjälper funktions-
nedsatta att berätta om 
sig själva och sitt sätt 
att kommunicera. Det 
är vinnaren i tävlingen 
Årets idéburna samhälls-
förbättrare.
IDÉBURNA Det är Famna, 
riksorganisationen för idébu-
ren välfärd, som årligen upp-
märksammar verksamheter 
som på ett särskilt sätt bidrar 
till kvalitet och nytänkande.

I prismotiveringen skriver 
Famna att appen RättVisat 
”ökar möjligheten för barn 
och unga med funktions-
variation att bli medskapare 
i sin egen omsorg”. Projekt-
ledaren på Bräcke diakoni, 
 Johanna Björnhage, under-
stryker hur viktig appen har 
varit för att ge dessa männi-
skor en ökad kontroll över 
sina egna liv.

– Tidigare fanns deras be-
hov och deras sätt att kom-
municera nedskrivna på 
papper. Självfallet ledde 
det till många missförstånd 
när assistenterna och per-
sonalen i skolan och vår-
den skulle försöka tolka 
informationen,säger hon. 

Med hjälp av appen kan den 
funktionshindrade i stället 
spela in filmer där det förkla-
ras vad han eller hon menar 

med exempelvis en vridning 
på huvudet eller en blink-
ning.

– Det har varit 
fantastiskt att se 
hur användaren 
därmed blir bä-
rare av sin egen 
information. Och 
det har minskat 
stressen hos an-
höriga, säger Johanna Björn-
hage.

Att snabbt ändra informa-
tion som blivit föråldrad har 
också blivit lättare tack vare 
appen. Förut behövde man 
skriva ut nya papper som 
skulle spridas till alla som mö-
ter personen – vilket förstås 
bäddade för fler missförstånd.

RättVisat – som kallas ett ”di-
gitalt kommunikationspass” 
– lanserades för ett drygt 
år sedan och används nu 
av cirka 1 700 personer över 
hela landet. Intresset har va-
rit stort när Bräcke diakoni  
 presenterat appen på olika  
mässor, och lär bli ännu 
större  när den senare i höst 
kan laddas ner på fler enhe-
ter och i fler operativsystem.

– Vi tror att den kan bli 
väldigt viktig även för gam-
la människor som drabbats 
av demens, säger Johanna 
Björnhage.

PÅHL RUIN
redaktion@dagenssamhalle.se

Johanna 
Björnhage

Ambea, med vd 
Fredrik Gren, köper...

...den svenska omsorgs-
verksamheten från 
Aleris, med Alexander 
Wennergren Helm som 
koncernchef. FO
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