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Ambulansverksamheten i Region Skåne ska inte skötas av privata bolag 
 
För en och en halv vecka sedan stod det klart att det privata företaget Serius 
Humanum Ambulans AB, som hade avtal med Region Skåne om att driva 
ambulansverksamheten i tre av de fyra distrikt som regionen är uppdelad i, skulle gå i 
konkurs. Genom snabba förhandlingar lyckades det att få ett avtal med FALCK AB, 
som har verksamheten i ett distrikt, att de tar över all ambulansverksamhet i 1½ år. 
Falck har alltså i dag ensamt monopol på hela ambulansverksamheten 
 

- Det var ren tur att Falck kunde ta över med så kort varsel. Vad hade hänt om 
den kapaciteten inte hade funnits? Regionen har tyvärr ingen beredskap för en 
sådan situation, vilket är djupt oansvarigt, säger Vänsterpartiets gruppledare 
Vilmer Andersen. Dessutom strider detta mot regionstyrelsens beslut när all 
ambulansverksamhet lades ut i privata entreprenader, att ingen operatör fick ha 
ensamt monopol, fortsätter Vilmer Andersen – vad händer t.ex. om Falck också 
får ekonomiska problem? Dessutom leder avtalet till en oacceptabel 
merkostnad på 40 miljoner kronor för Region Skåne. 

 
Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten är en basal välfärdstjänst som ska 
vara i offentligt regi. Den ska inte belastas med de risker som avtal med privata bolag 
alltid innebär. Patientsäkerheten måste vara överordnad allt annat. 
 

- De privata bolagens övergripande intresse är alltid att skapa vinster till sina 
ägare. Så var också fallet med Sirius, säger Vilmer Andersen. Region Skåne 
bör alltid ha en stor beredskap och en riggad organisation som kan ta över 
privat verksamhet som inte håller måttet, hävdar Vilmer Andersen. Den 
politiska majoriteten vill påbörja en ny upphandling med privata företag. Det ska 
vi inte göra enligt Vilmer Andersen – däremot ska vi bygga upp en offentlig 
driven verksamhet, eventuellt i samverkan med kommunerna, som ska ha hand 
om ambulanserna i framtiden avslutar Vilmer Andersen. 

  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Vilmer Andersen, 0705-85 22 24 
 
Mikael Persson, politisk sekreterare, 070-638 06 59 
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