18 mar 2022

Interpellation till regionfullmäktige gällande
kostnaderna för övertagandet av
ambulansstationerna
Västerbotten
Ambulanssjukvården Västerbotten har under åren 2019 och 2020 arbetat för att åstadkomma
balans i ekonomin. Den första september 2021 tog Region Västerbotten över
ambulanssjukvården i Storuman, Vilhelmina och Vindeln, från de tidigare privata aktörerna.
När beslutet togs hävdade man att processen skulle resultera i en utveckling och vara mer
resurseffektiv för ambulansvården i länet.
I samband med övertagandet har många i personalen valt att avsluta sina tjänster.
Processen har gått för fort framåt och kostnaderna för övertagandet fortsätter att stiga,
genom behovet av hyrpersonal och utbyggnationer vid sjukstugorna.
Rekryteringssvårigheten sägs vara väntad, ändå valde man att rusa fram med dessa
förändringar.
Att Region Västerbotten nu tvingas reda ut situationen med hjälp av hyrpersonal är ett stort
underbetyg. Att flera av dem som tjänstgjort för västerbottningarnas bästa – i vissa fall i flera
decennier – och med den lokalkännedom och kunskap de har, nu valt att lämna sin tjänst är
ytterst beklagligt.
Kristdemokraterna har hela tiden motsatt oss drift i egen regi då de upphandlade tjänsterna
inom ambulansen gagnat Västerbottens medborgare väl. Är detta vad vi har att vänta även
framöver i övertagandet av uppdragen på andra orter? De rödgröna har trots allt beslutat
lägga under sig fler stationer i länet. Självklart ska västerbottningarnas skattemedel
användas med förnuft – att rimliga besparingar kan göras ser vi positivt på. Men det får aldrig
bli så att resursbrister leder till besparingar som går ut över arbetsmiljö och patientsäkerhet.
För KD är kvaliteten viktigare än vem som utför tjänsten.

Utifrån ovanstående, ställer vi följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Anna-Lena Danielsson (S):
• Vad har övertagandet av ambulanssjukvården kostat regionens skattebetalare?
• Hur stor är extrakostnaderna för övertagandet av Storuman, Vilhelmina och Vindeln?
• Hur stor är extrakostnaderna för personal, med hyrpersonal etc?
• Har åtgärderna blivit som planerat och har man lyckats integrera nya arbetssätt?
• Vad tar man med sig för lärdomar inför kommande, planerade övertaganden av fler
stationer gällande implementering av arbetssätt, kostnader, samt personalplanering?
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