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Attendo förvärvar Riksbyggens äldreomsorgsverksamhet 
 
Attendo förvärvar Riksbyggens äldreomsorgsverksamhet, Riksbyggen Serviceboende AB. 
Riksbyggen Serviceboende omsatte 2004, 426 miljoner kronor och hade 1 600 medarbetare i bl a 
Varberg, Umeå och Östersund. Attendo är idag Nordens ledande äldreomsorgsföretag och genom 
förvärvet stärks företagets ställning i framför allt västra och norra Sverige. 
 
Utveckling av omsorg med brukaren i centrum är högsta prioritet för Attendo. Mätningar 
genomförs kontinuerligt i syfte att höja kvaliteten. I den senaste brukarundersökningen 
uppnåddes betyget 4,2 på en femgradig skala. Målet är att den siffran ska vara 4,5 inom ett år. 
 

- Medarbetarna inom Riksbyggen Serviceboende är ett viktigt tillskott för att vi ska kunna 
göra våra brukare ännu mer nöjda med den service vi ger. Vårt starka fokus på 
arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling gör oss till en attraktiv arbetsgivare för duktig 
vårdpersonal. Det är en stor fördel för att vi ska kunna erbjuda ett bra alternativ till 
äldreomsorg i kommunal regi, säger Henrik Borelius, VD och koncernchef för Attendo.  

 
Attendo förvärvade i september 2004 Capios äldreomsorgsverksamhet. Nyligen meddelade även 
Attendo att teknikverksamheten Attendo Systems avyttras för att kunna fokusera på att växa inom 
äldreomsorg i Norden och i övriga Europa. 
 
Riksbyggens ledning är nöjd: 

- Det känns tryggt att veta att våra medarbetare inom Riksbyggen Serviceboende AB 
kommer till ett så väletablerat omsorgsföretag som Attendo. För oss ger den här affären 
möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet, byggande och förvaltning. Vårt mål är att 
öka engagemanget inom ny- och ombyggnadsverksamheten samtidigt som vi utvecklar 
vår mycket kvalificerade förvaltningsverksamhet, säger Ronnie Andersson, VD i 
Riksbyggen.  

 
Efter förvärvet kommer Attendo att ha 8 700 medarbetare och verksamhet i ett 70-tal kommuner 
och stadsdelar över hela Sverige. Övertagande av Riksbyggen Serviceboende AB planeras att ske 
i augusti-september då affären först ska prövas av Konkurrensverket.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Henrik Borelius, VD & koncernchef Attendo, telefon 08-775 77 10 
Ronnie Andersson VD & koncernchef Riksbyggen, telefon 08-698 42 41 
Göran Krona, Marknadsdirektör Riksbyggen, telefon 070-698 42 52  


