
 

Pressmeddelande, 1 september 2020 
 
 
 

Ledningsförändring i Attendo Skandinavien 2021  
 
Attendos nuvarande affärsområdeschef för Attendo Skandinavien, Ammy Wehlin går i 
pension vid årsskiftet 2020/2021. I samband med detta blir Ulrika Eriksson ny 
affärsområdeschef och medlem i koncernledningen.  
 
Ammy Wehlin började som regionchef i Attendo år 2000 och avancerade snabbt till 
affärsområdeschef med ansvar för den skandinaviska marknaden. 
 
̶  Ammy har haft en framträdande roll i att utveckla Attendo till Nordens ledande 
omsorgsföretag där vi de senaste två decennierna varit i framkant med att utveckla 
omsorgen. Jag vill redan nu uttrycka min tacksamhet för de stora insatser som Ammy gjort 
för Attendo och hela omsorgsbranschen, säger VD och koncernchef Martin Tivéus. 
 
Ammy Wehlin efterträds av Ulrika Eriksson som närmast kommer från rollen som VD för 
KungSängen och har lång erfarenhet från ledande befattningar. 
 
̶  Jag är mycket glad över att Ulrika Eriksson kommer att ta ledarrollen för affärsområdet 
nästa år. Ulrika har gedigen ledarerfarenhet från både privat och offentlig sektor och har 
framgångsrikt drivit arbete med att utveckla service och kunderbjudanden, digital utveckling 
och förändringsledning. Jag ser fram emot att ha Ulrika i teamet och tillsammans utveckla 
Nordens bästa omsorg, säger Martin Tiveus. 

 
̶  Det känns fantastiskt roligt att få ta mig an denna viktiga roll att utveckla Attendos 
skandinaviska verksamhet. Attendo har varit en pionjär i att utveckla omsorg med hög 
kvalitet och att lösa omsorgsutmaningar för kommuner i de nordiska länderna. Jag ser fram 
emot att tillsammans med alla engagerade medarbetare få utveckla Attendo i nästa fas, 
säger Ulrika Eriksson.  

Ulrika Eriksson, född 1969, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har haft 
ett flertal ledarroller, senast som VD för KungSängen Sverige AB. Tidigare anställningar 
inbegriper tjänster som vice VD för Apoteket AB och vice VD för Reitangruppen 
(Pressbyrån/7-Eleven). Hon är styrelseledamot i Systembolaget AB. Ulrika tillträder sin 
befattning den 1 januari 2021 men kommer att påbörja sin anställning under hösten 2020 och 
arbeta parallellt med Ammy.  
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Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör  
Telefon: +46 705 09 77 61 
E-post: andreas.koch@attendo.com 
 
 
 
 

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag 

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget 
grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder 
Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, 
Finland och Danmark. www.attendo.com  
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