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Förvaltningsberättelse för 2012 

 

Allmänt: 

Kommunalförbundet Medelpunktens uppdrag är att ansvara för sina 10 medlemskommuners 

hjälpmedelsförsörjning. Det innebär, att kommunerna genom sitt medlemskap i förbundet har 

överlämnat ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen till Medelpunkten. 

Kommunerna kan både hyra och köpa hjälpmedel till sina brukare och verksamheter, samt 

också få hjälpmedel rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet för hjälpmedel bygger på att 

kommunerna hyr hjälpmedel utifrån funktionsbegreppet, vilket möjliggör återanvändning av de 

hjälpmedel som finns inom hyrsystemet. 

 

Verksamheten under de senaste åren: 

Verksamheten har under åren präglats av en konstant ökande efterfrågan på hjälpmedel, både 

avseende köpta och hyrda hjälpmedel. Sedan 2009 noteras en volymutveckling på 20-25 % för 

utlevererade hjälpmedel. Verksamheten anger att de ökande behoven bl.a. beror på ett ändrat 

arbetssätt med större inslag av hemrehabilitering vilket ställer krav på fler och snabbare insatser 

med hjälpmedel. 

 

Resultat och ställning 

De senaste åren har följande resultatnivåer uppnåtts vid de olika boksluten. Siffrorna redovisas 

i kkr. 

 2012 2011 2010 2009 

Omsättning 55 570 59 355 55 450 53 112 

Intäkter försäljning av hjälpmedel 15 341 14 397  13 754 14 134 

Intäkter uthyrda hjälpmedel  34 781  39 758 37 500 34 172 

Rörelseresultat    3 011   6 069   4 495   6 255 

Balansomslutning  54 301 55 498 51 316 61 913 

Soliditet* 29 % 35 % 33 % 21 % 

Belåningsgrad* 47 % 46 % 40 % 72 % 

Antal anställda i medeltal 23 23 22 21 
 

*Definitioner: 

soliditet= eget kapital i förhållande till balansomslutning 

belåningsgrad= lån i förhållande till anläggningstillgångar och varulager 

 

Omsättningen har sjunkit under året jämfört med tidigare år, vilket främst beror på att 

direktionen i budgeten för 2012 beslutade att sänka hyresnivån för uthyrda hjälpmedel med 

12,5 % vilket motsvarar ca 5 000 kkr. Förändringen gjordes för att anpassa kommunernas 

kostnader till Medelpunktens effektivitet. 

 

Intäkterna är 105 % av budget, avvikelsen från budget beror på högre försäljning och högre 

hyresintäkter än budgeterat, + 2 870 kkr. Av intäktsredovisningens not 3 framgår, att 

kostnaderna för frakt av hjälpmedel under året strukturerats om på så sätt att kommunernas 
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hyreskostnad för rollatorer har sänkts med 1,45 % vilket motsvarar den fraktkostnad som 

tidigare fanns inbakad i hyran och som från den 1/4 särredovisas som intäkt för frakt. 

Förändringen gjordes för att tydliggöra fraktkostnaderna och ge kommunerna möjlighet att 

styra sin efterfrågan av transporter. 

 

Kostnaderna för året är 102 % av budget eller + 859 kkr. Avvikelsen beror till största delen på 

den allmänt ökade efterfrågan på hjälpmedel. En liten del utgörs av högre personalkostnader än 

budgeterat. Investeringarna och därmed sammanhängande avskrivningskostnader har endast 

uppnått 52 % av budgeterad nivå. Processen med att under året handla upp och installera en 

tvättanläggning för hjälpmedel avbröts i augusti, eftersom upphandlingsarbetet indikerade att 

avsatta medel i investeringsbudgeten inte räckte till i förhållande till prisnivån. 

 

Medelpunktens anläggningstillgångar utgörs huvudsakligen av de hyreshjälpmedel som finns 

hos enskilda brukare samt hjälpmedel på eget lager och omfattar enbart huvudhjälpmedel. 

Tillbehör till hjälpmedel har sedan tidigare klassificerats om som omsättningstillgång.  

 

Avskrivningar av anläggningstillgångarna har under året gjorts enligt plan. Därutöver har 

förändringar av värderingsprinciper och avskrivningsregler under året påverkat 

anläggningstillgångarnas värde. 

 

Avskrivningstiderna för hjälpmedel förändrades fr.o.m. årsskiftet 2011/2012 på uppdrag av 

direktionen. Bakgrunden till beslutet är, att hjälpmedlens allt bättre kvalitet ger en längre 

teknisk livslängd och därmed större återanvändningsmöjligheter, dvs. den ökade tekniska 

livslängden ger förutsättningar för en längre ekonomisk avskrivning och ett minskat behov av 

nya investeringar. 

 

Restvärdenivån för hjälpmedlen har under året ändrats från 20 % till 10 %, direktionens 

ambition är, att under 2013 sänka nivån till 0. Principen att restvärdet har varit 20 % är inte 

unik för Medelpunkten, den tillämpas fortfarande på åtskilliga håll i landet av 

hjälpmedelscentraler. 

 

Det ekonomiska utfallet av genomförda förändringar avseende värderingsprinciper under 2012 

visar god överensstämmelse med budgeterad nivå och uppgår till 100 % av budget. 

 

Sedan årsskiftet har de totala anläggningstillgångarnas värde minskat från 31 469 kkr. till 

30 209 kkr.  Den största andelen av minskningen, 1 194 kkr. av totalt 1 260 kkr.  hänför sig till 

förändringar i hjälpmedelsbeståndets värde. 

 

Värdet av förbundets varulager som utgörs av tillbehör och reservdelar har ökat från 3 205 kkr. 

vid årsskiftet 2011/12 och uppgick till 3 487 kkr. vid årsskiftet 2012/13. 

 

Sammanlagt uppgår värdet av förbundets hjälpmedelsrelaterade anläggningstillgångar och 

varulager vid årets utgång till 33 227 kkr. 
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Eget kapital och skulder 

Förbundsordningen medger uppbyggnad av eget kapital till en nivå på 25 % relaterat till 

ingående balansomslutning. Det egna kapitalet kan till hälften, 12,5 % vara bundet, och till 

hälften, 12,5 % fritt. Bundet kapital återbetalas inte till kommunerna. Det utgör verksamhetens 

riskkapital vid ev. avveckling eller omstrukturering. Sedan tidigare års verksamhet och 

omslutning uppgår det bundna kapitalet till 8 036 kkr. vilket relaterat till årets ingående 

balansomslutning motsvarar 14,5 %. Utrymmet för att bygga upp det egna fria kapitalet 

begränsas därför vid detta bokslut till 10,5 %. 

 

Resultatfördelning  

Slutreglering av 2011 års bokslut gjorde i juni 2012 genom återbetalning till kommunerna 

enligt förbundsordningens regler. 

Av årets resultat, 2 657 kkr. skall avsättning enligt förbundsordningen göras till förbundets fria 

kapital med 1 046 kkr. Återstoden av årets resultat kommer att återbetalas till 

medlemskommunerna fördelat enligt förbundsordningen, bilaga 1. Förbundets eget kapital 

uppgår därefter till totalt 13 875 kkr. varav 8 036 kkr. (14,5 %) utgör bundet kapital, och 5 839 

kkr. som utgör fritt kapital (10,5 %), 

  

Belåning 

Av den lånepolicy som direktionen antog i augusti 2008 och som reviderats i maj 2012 framgår 

att förbundets belåningsgrad inte bör överstiga 75 %.  

   

Under 2012 har inga nya lån tagits upp. Aktuell låneskuld uppgår till 16 000 kkr. 

Belåningsgraden enligt lånepolicyns definition är vid utgången av året 47 %. 

 

Hjälpmedelsverksamheten 

Hyrsystemet 

I kommunalförbundet har sedan tidigare fattats beslut om att tillämpa ett hyrsystem för 

förmedling av hjälpmedelsprodukter till medlemskommunerna. Vid årsskiftet fanns 23 429 

hjälpmedel uthyrda. Under året har ett omfattande arbete lagts ned för att ur systemet rensa bort 

sådana hjälpmedel från kommunernas förråd som förkommit eller som inte längre används. 

Hyrsystemet fungerar i övrigt utifrån tidigare fastlagda principer.  

 

Antal uthyrda hjälpmedel har under de senaste åren uppnått följande nivåer: 

 

År  2012  2011 2010 2009 

Antal  23 429 23 009 22 082 20 943 
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Köp av hjälpmedel 

Medlemskommunerna kan förutom att hyra och köpa brukarbundna hjälpmedel också köpa 

hjälpmedel till vårdboenden. Fortsatt hög nivå på efterfrågan finns.  

 

Sortimentförteckning 

Sortimentsförteckningen avseende hjälpmedel har reviderats under april 2012. 

 

Upphandlingar 

Under året har ett antal nya avtal för hjälpmedelsköp trätt i kraft, vilket inneburit arbete på 

Medelpunkten i form av visnings- och utbildningsaktiviteter, samt registervård. 

Upphandlingsarbete för ytterligare några avtalsområden pågår. 

Upphandlingsarbete avseende diskdesinfektor har gjorts under våren. Upphandlingen fick 

avbrytas i slutfasen då det visade sig att kostnaderna skulle överstiga investeringsbudgeten. 

 

Personal 

Verksamheten har under våren haft långtidssjukskriven personal. Bemanningsföretag har 

anlitats till viss del. Under året har rekrytering av ny ekonom skett genom anlitande av 

rekryteringskonsult. Den korta sjukfrånvaron har under året sänkts. Verksamheten tillämpar 

sedan våren 2012 regler om förstadagsintyg. 

 

Logistik 

- Förbundet har från den 1/4 upphandlat ny hjälpmedelstransportör, AKKA-frakt. Genom 

det nya transportavtalet kan kostnaderna särredovisas till kommunerna. 

 

- Under de senaste åren av förbundets verksamhet har det noterats en stor ökning i 

leveranserna till och från kommunerna av köpta och hyrda hjälpmedel. Sedan 2009 är 

volymökningen 25 % varav 10 % noteras för 2012.   

 

Direktionen har ingående diskuterat vilka möjligheter det finns att möta denna 

volymutveckling genom att analysera logistik, övriga resursförhållanden samt ett 

tydliggörande av förbundets uppdrag.  En omfattande utredning av dessa frågor har 

genomförts under november/december av en extern konsult. Utredningen har krävt stora 

arbetsinsatser också av Medelpunktens personal avseende framtagande av information 

till utredarna. Slutrapporten presenteras i januari 2013. 

 

Uppföljning av kommunernas förråd 

Uppföljning av kommunernas hjälpmedel på förråd görs månadsvis för att undvika att 

kommunerna betalar hyra för hjälpmedel som inte används aktivt av någon brukare.  

 

Övrig förbundsverksamhet  

 

- Under året har direktionen haft 8 sammanträden, och presidiet 13 möten.  
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Resultaträkning
2012-01-01-

2012-12-31

2011-01-01 -

2011-12-31

Budget        

2012

Utfall 2012 i 

% av 

budget

Belopp i kkr Not

Rörelsens intäkter

Försäljning 1 15 341 14 397 14 300 107%

Hyresintäkter hjälpmedel 2 34 781 39 758 34 500 101%

Övriga intäkter 3 5 448 5 200 3 900 140%

55 570 59 355 52 700 105%

Rörelsens kostnader

Material -21 997 -21 859 -20 500 107%

Övriga externa kostnader -5 483 -5 100 -6 000 91%

Personalkostnader 4 -13 151 -12 312 -13 000 101%

Avskrivningar maskiner o inventarier 5 -262 -317 -500 52%

Avskrivningar hjälpmedel 6 -11 666 -7 726 -11 700 100%

7 – -5 972 –

-52 559 -53 286 -51 700 102%

Rörelseresultat 3 011 6 069 1 000 301%

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 133 118 –

Räntekostnader och liknande resultatposter -487 -508 -560

-354 -390 -560 63%

Resultat efter finansiella poster 2 657 5 679 440 604%

Årets resultat 2 657 5 679 440 604%

Nedskrivningar av oms.tillg. utöver normala 

nedskrivningar
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Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31

Belopp i kkr Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 98 155

Inventarier, verktyg och installationer 9 371 380

Hjälpmedel 10 29 740 30 934

Summa anläggningstillgångar 30 209 31 469

Omsättningstillgångar

Varulager

Tillbehör och reservdelar 11 3 487 3 205

3 487 3 205

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 212 1 753

Övriga fordringar 12 80 5 210

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 857 744

5 149 7 707

Kassa och bank 14 15 456 13 117

Summa omsättningstillgångar 24 092 24 029

SUMMA TILLGÅNGAR 54 301 55 498

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Bundet eget kapital 8 036 8 036

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 4 793 5 671

Årets resultat 2 657 5 679

15 486 19 386

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 16 000 16 000

16 000 16 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 785 4 520

Övriga skulder 16 15 223 12 785

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 807 2 807

22 815 20 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 301 55 498
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kkr Not 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kkr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Kommunala

redovisningslagen.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avskrivning på hjälpmedel sker både när de är uthyrda och när de finns i lager. 

Fr o m okt 2008 kostnadsförs tillbehören direkt.

Avskrivningstiderna har ändrats 2012 så att den ekonomiska livslängden överensstämmer med den

tekniska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas fr o m 2012 (föregående år inom parentes): 

Avskrivningar maskiner o inventarier

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Datorer 3 år

Avskrivningar hjälpmedel

Kognitionshjälpmedel 3 år (5 år)

Rollatorer 4 år (3-4 år)

Madrasser och sittdynor 4 år (5 år)

Manuella rullstolar 7 år (5 år)

Arbetsstolar och lyftar 8 år (5 år)

Sängar o sänglyftar 9 år (10 år)

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år (5 år)

Huvudhjälpmedlen skrivs fr o m 2012 av med 90% (från tidigare 80%), dvs samtliga huvudhjälpmedel 

har efter den planenliga avskrivningen ett restvärde uppgående till 10% (tidigare 20%).

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulagret har värderats till 100% av standardkostnaden (=inköpspriset) avseende nyinköpta tillbehör 

som inte levererats ut till mottagare omgående. Begagnade tillbehör har värderats till 70% av aktuell 

standarkostnad för tillbehöret. Varulagret innehåller även preliminärt värde av godsmottagna men ej

fakturaavstämda inköp. Motsvarande belopp redovisas som en interimsskuld.

Fr o m 2010 klassificeras samtliga huvudhjälpmedel som anläggningstillgångar oavsett om 

hjälpmedlet hyrs ut för tillfället eller ligger på lager, medan alla tillbehör till hjälpmedel samt 

reservdelar redovisas som lager under omsättningstillgångar.
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Not 1 Försäljning 2012-12-31 2011-12-31

Försäljning hjälpmedel till enskilda brukare 9 283 8 934

Försäljning hjälpmedel till vårdboende 5 289 5 275

Övrig försäljning 769 188

15 341 14 397

Not 2 Hyresintäkter hjälpmedel 2012-12-31 2011-12-31

Hyresintäkter för hjälpmedel 34 496 39 429

Region Skåne 285 329

34 781 39 758

Not 3 Övriga intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Service av hjälpmedel 2 727 2 787

Frakter 2 098 1 565

Avg Kommunförbundet 238 234

Övriga intäkter 385 614

5 448 5 200

2012-01-01 2011-01-01

Not 4 Anställda, personalkostnader, arvode -2012-12-31 -2011-12-31

Medelantalet anställda 23 23

Varav kvinnor 30% 33%

Varav män 70% 67%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Direktion 483 511

Anställda 8 610 8 156

Summa 9 093 8 667

Sociala kostnader 3 375 3 259

(varav pensionskostnader) (634) (588)

Avtal om särskilt avgångsvederlag har inte träffats.

I posten personalkostnader ingår ersättning till bemanningsföretag om 178 kkr (63 kkr).
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2012-01-01 2011-01-01

Not 5 Avskrivning av maskiner o inventarier -2012-12-31 -2011-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar -57 -50

Inventarier, verktyg och installationer -205 -267

-262 -317

2012-01-01 2011-01-01

Not 6 Avskrivning av hjälpmedel -2012-12-31 -2011-12-31

Rollatorer -2 154 -1 181

Manuella rullstolar -3 830 -2 573

Sängar o sänglyftar -1 250 -768

Arbetsstolar -663 -535

Hygienhjälpmedel -697 -469

Kognitionshjälpmedel -213 -318

Lyftar -422 -211

Madrasser o sittdynor -1 464 -998

Övrigt -973 -673

-11 666 -7 726

Not 7 Nedskrivning av oms.tillg (tillbehör) utöver normala avskrivningar

Nedskrivningen hänför sig till tillbehör för hjälpmedel som anskaffades före oktober 2008. Därefter har

tillbehör kostnadsförts direkt, då leverans till mottagare sker omgående efter att tillbehören har

ankommit till Medelpunkten.

Fr o m 2010 klassificeras uthyrda hjälpmedel, tillbehör som en omsättningstillgång vilka tidigare har 

klassificerats som en anläggningstillgång. 

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 309 237

Nyanskaffningar - 72

309 309

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -154 -104

Årets avskrivning enligt plan -57 -50

-211 -154

Redovisat värde vid årets slut 98 155
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 144 2 020

Nyanskaffningar 197 146

Avyttringar och utrangeringar -297 -22

2 044 2 144

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -1 764 -1 519

Avyttringar och utrangeringar 296 22

Årets avskrivning enligt plan -205 -267

-1 673 -1 764

Redovisat värde vid årets slut 371 380

Not 10 Hjälpmedel 2012-12-31 2011-12-31

Huvudhjälpmedel

Ackumulerade anskaffningsvärden 85 771 84 783

Ackumulerade avskrivningar enligt plan -56 031 -53 849

Redovisat värde vid årets slut 29 740 30 934

varav huvudhjälpmedel hos brukare 26 229 27 887

Not 11 Tillbehör och reservdelar 2012-12-31 2011-12-31

Tillbehör o reservdelar på lager 3 487 3 205

3 487 3 205

Not 12 Övriga fordringar 2012-12-31 2011-12-31

Övrig fordran 24 -

Skattekonto 56 183

Reglering avräkningskontot – 5 027

80 5 210
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Hyror 449 423

Övriga poster 408 321

857 744

Not 14 Checkräkningskredit 2012-12-31 2011-12-31

Beviljad kreditlimit 2 500 2 500

Outnyttjad del -2 500 -2 500

Utnyttjat kreditbelopp – –

Not 15 Långfristiga skulder 2012-12-31 2011-12-31

Banklån för investering av hjälpmedel 16 000 16 000

16 000 16 000

Not 16 Övriga skulder 2012-12-31 2011-12-31

Avräkningskonto moms 2 683 1 912

Personalens källskatt 201 187

Kreditsaldon/reglering avräkning 272 131

Förskott från medlemskommunerna 12 067 10 555

15 223 12 785

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 742 722

Sociala avgifter 467 449

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 688 577

Upplupna hjälpmedelskostnader 661 787

Övriga poster 249 272

2 807 2 807

Not 18 Eget Kapital

Bundet Fritt eget 

kapital kapital

Vid årets början 8 036 11 350

Återbetalt till medlemskommunerna -6 557

Årets resultat 2 657

Vid årets slut 8 036 7 450



lotta
Stämpel

lotta
Anteckning
Kom ihåg att skiva ut dokument med stämplar för att få med Åsas underskrift



Bilaga 1

Resultatfördelning Medelpunkten 

Eget kapital enl förbundsordningen

Kommunalförbundet skall successivt genom årliga resultat bygga upp ett bundet eget kapital  

motsvarande minst 10% av balansomslutningen, beräknat vid ingången av innevarande räkenskapsår.

När bundet eget kapital utgör 12,5% av balansomslutningen ska avsättningar göras till fritt

eget kapital. Tillsammans får totalt eget kapital (bundet och fritt) utgöra maximalt 25% av

balansomslutningen, beräknat vid ingången av innevarande verksamhetsår.

Resultatfördelning anl förbundsordningen

Utgångspunkten är att varje medlem bidrar till Kommunalförbundets resultat utifrån sin

procentuella andel av årets omsättning, satt i förhållande till samtliga medlemmars totala

omsättning.

När avsättningsbehov föreligger till bundet eget kapital, (när detta är lägre än 12,5%) skall från

varje medlems beräknade resultatandel dras av och avsättas lika stort belopp, dock max 50.000 kr.

Härefter skall från varje medlems kvarvarande resultatandel överföras 20% till i första hand

bundet eget kapital och i andra hand till fritt eget kapital. I händelse att bundet och fritt eget kapital

sammantaget uppgår till 25% ska varje medlems beräknade resultatandel krediteras respektive

medlemskommun. 

prel budget

2009 2010 2011 2012 2013

Balansomslutning vid ingången av 

året 64 289 61 913 51 316 55 498 54 301

Årsresultat 5 500 4 070 5 679 2 657 490

Bundet kapital 8 036 8 036 8 036 8 036 8 036

Fritt kapital (före ev återbet.) 4 857 8 927 11 350 7 450 6 329
varav balanserad vinst -643 4 857 5 671 4 793 5 839

varav årets resultat 5 500 4 070 5 679 2 657 490

Summa Eget kapital 12 893 16 963 19 386 15 486 14 365

Återbet. till medl.kom. -3 256 -6 557 -1 611 -790

Fritt kapital (efter ev återbet.) 4 857 5 671 4 793 5 839 5 539

Summa Eget kapital (efter ev återbet.) 12 893 13 707 12 829 13 875 13 575

Bundet kapital i % av omsl. 12,5% 13,0% 15,7% 14,5% 14,8%

Fritt kapital i % av omsl. 7,6% 9,2% 9,3% 10,5% 10,2%

Summa eget kapital i % av omsl. 20,1% 22,1% 25,0% 25,0% 25,0%



Resultatfördelning Medelpunkten  2012

Balansomslutningen vid ingången av 2012 var 55.498 kkr

Eget kapital får vara max 25% av 55.498 kkr = 13.875 kkr varav bundet 12,5%= 6.938 kkr och fritt 12,5%= 6.937 kkr

a) Bundet kapital sedan föregående år = 8.036 kkr vilket motsvarar 14,5% av balansomslutningen vid årets ingång

b) Återstående möjlighet till fritt kapital är 13.875-8.036= 5.839 kkr vilket motsvarar 10,5% av balansomslutningen vid årets ingång

Befolkningsandel >18 år (20121231) 4,7% 4,9% 43,4% 5,5% 13,9% 2,3% 4,3% 4,7% 13,2% 3,2%

Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga

Omsättning 2012 54 237 739 2 426 425 2 897 946 23 606 468 2 881 441 7 523 073 1 222 942 2 302 729 1 871 899 7 902 642 1 602 174

Andel av omsättning 100% 4,5% 5,3% 43,5% 5,3% 13,9% 2,3% 4,2% 3,5% 14,6% 3,0%

Årsresultat 2 656 979 118 865 141 964 1 156 425 141 155 368 538 59 909 112 805 91 700 387 132 78 487

a) Till bundet eget kapital - ingen avsättning 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 656 979 118 865 141 964 1 156 425 141 155 368 538 59 909 112 805 91 700 387 132 78 487

Fritt eget kapital sedan föregående år 4 793 000

b) Förändring fritt kapital (5.839-4.793=1.046 kkr) 1 046 000 46 795 55 888 455 262 55 570 145 086 23 585 44 409 36 100 152 406 30 899

S:a fritt eget kapital, balanseras i ny räkn 5 839 000 46 795 55 888 455 262 55 570 145 086 23 585 44 409 36 100 152 406 30 899

Resultat 2012 2 656 979 118 865 141 964 1 156 425 141 155 368 538 59 909 112 805 91 700 387 132 78 487

Avsättning till fritt kapital -1 046 000 -46 795 -55 888 -455 262 -55 570 -145 086 -23 585 -44 409 -36 100 -152 406 -30 899

Återbetalas 2013 enl. förbundsordningen 1 610 979 72 070 86 075 701 164 85 585 223 452 36 324 68 396 55 599 234 726 47 588

Eget kapital efter bokslut 2012:

Bundet kapital: 8 036 175

Fritt kapital: 5 839 000

Återbetalning till kommunerna 2013 1 610 979

Totalt: 15 486 154
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Mål 2012

Kommunalförbundet Medelpunkten

Vision/uppdrag: Kommunalförbundets uppdrag är att svara för  medlemskommunernas 

behov av hjälpmedelsförsörjning

Verksamhetsidé:  Medlemskommunerna ska genom sitt medlemskap i kommunalförbundet

tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförörjning såväl proffessionellt som ekonomiskt 

Kontakt med medlemskommunerna
Inriktningsmål:

Medlemskommunerna skall uppfatta Medelpunkten som  en professionell förmedlare av hjälpmedelstjänster Angiven servicenivå för hjälpmedelsförsörjningen har inte fullt ut kunnat upprätthållas på

samma jämna nivå som tidigare, främst beroende på en stark volymutveckling av

Medlemskommunerna skall vara nöjda med det bemötande och den service som ges av Medelpunkten ut och inlvererat gods.

Sammantagen bedömning Under året har en bra kommuniktation funnits med medlemskommunerna

MP:s mål: Mätetal Målvärde Trend Utfall Kommentarer

Identitet/varumärke:

Att med hög kompetens och ett Servicenivå avseende  leveranstider,  2 veckor Minus Högre arbetsbelastning med ca 10 % fler utleveranser har

professionellt bemötande väntetider för utprovning och/ påverkat leveranstiderna negativt.

garantera medlemskommunerna eller teknisk service. Problem med inleveranser från vissa leverantörer vid avtalsstart.

snabba leveranser, reparationer Svårigheter att uppehålla jämnt arbetsflöde i rekonditonerings-

samt rekonditionering av hjälp- gruppen har med fört längre väntetider.

medel 

Klara av att lämna service enligt Enkät till samtliga förskrivare Lägst värde Oför Enkät genomförs nästa gång 2013 enligt plan

def nivå. 4 på en 

sexgradig

skala

Enkät till verksamhetschefer Svar från samtliga

Dialog/Information/Samverkan

Att löpande till olika beslutsnivåer Samrådsmöte med medl.kommunerna 2 ggr/år Oför

förmedla hur verksamheten Besök på varje socialnämnd. 1 ggr/år Minus Vissa kommuner har bjudit in för besök, ett antal återstår

fungerar Möte med verksamhetgruppen 1 ggr/mån Oför

Möte med verksamhetschefer 2 ggr/år Oför Alla kommuner fanns representerade.

Utbildning av förskrivare Enl plan Oför Ca 120 förskrivare utbildats i Sesam systemets funktion

Information om Medelpunktens Ny struktur för hemsidan Enl plan Oför Arbete  är samfasat med genomförd övergång byte av telefonäxel under året.

verksamhet ska finnas lättillgänglig för Tid för start under 2013 är fastställd.

medlemskommunerna.
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Ekonomi
Inriktningsmål

Medelpunktens verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till

anpassning och omprövning

Medlemskommunerna skall ha full insyn i Medelpunktens ekonomi och kunna följa och anpassa

sina egna transaktioner utifrån beslutad budget

Sammantagen bedömning Angivna målsättningar har kunnat uppfyllas

Återanvändningsgraden för hjälpmedel kan numera följas upp via statistik från S2

MP:s mål: Mätetal Målvärde Trend Utfall Kommentarer

Identitet/varumärke

Tilldelade resurser skall  användas Intern och extern kostnadsuppföljning 1 ggr/mån Oför

på ett kostnadseffektivt sätt Delårsbokslut 1 ggr/år Oför

Bokslut 1 ggr/år Oför

Återanvändningsgraden för hjm 1ggr/mån Plus Kan numera mätas i Sesam

Processövervakning enl ISO 9001 Löpande Oför Omcertifiering enligt ISO 9001 resp 14001 är gjord i november

och 14001

Efterlevnad av lånepolicy avseende:

   belåningsgrad upplåning i förh till anl tillgångar max 75% Oför

Konkurrensen mellan långivare skall min 25%

upprätthållas konkurrensutsättning ja/nej oför De bankkontakter som tagits har inte givit önskat utfall

Ingen ny upplåning har varit aktuell under året.

Villkor för låneportföljen: redovisas för direktionen 2ggr/år Oför

   löptid

   återbetalningstid

   återbetalningstakt

   räntebindning

   likviditet redovisas för direktionen kvartalsvis Oför

Dialog/Information/Samverkan Ekonomirapportering Månads- Oför

Medlemskommunerna skall ha full rapporter Oför

insyn i Medelpunktens ekonomi och Delårsbokslut Oför

kunna följa och anpassa sina egna Bokslut Oför

transaktioner utifrån beslutad budget Budget Oför
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Service
Inriktningsmål

MP skall upprätthålla servicegarantier för sin hjälpmedelsverksamhet

Dessa skall vara accepterade av medlemskommunerna

Medelpunkten skall fortlöpande utveckla nuvarande servicegarantier för sin hjälpmedels-

verksamhet. Direktionen har under hösten låtit en extern konsult genomföra en logistikstudie

på Medelpunkten för att få ett underlag för fortsatt arbete med bl.a. beslut angående framtida

servicenivåer med hänsyn till den volymutveckling som sker inom verksamheten.

Sammantagen bedömning: Efterfrågan på tjänster och produkter fortsätter att öka. Organisationen klarar med nuvarande nivå på efterfrågan  

inte någon form av frånvaro utan att konsekvenserna märks redan i det mycket korta perspektivet

Volymökningen sedan 2009 för utleveranser av hjälpmedel är 20 % varav 10% ökning kan noteras mellan 2011 och

2012. Antalet arbetsordrar ökade under 2012 med 9,5 %, och uppgick under året till 18 606 st.

MP:s mål: Mätetal Målvärde Trend Utfall Kommentarer

Identitet och varumärke

Att uppsatta servicegarantier Leverans av hjm från Medelp/underlev, standard 1 v Minus Volymerna av in-och utleveranser har under 2012 ökat med 10%,

för väntetider uppnås

Leverans av hjm från Medelp/underlev, åtgärd 2 v Minus Leverans från LOU-upphandlade underleverantör fungerar ibland inte 

bra nog.

Väntetid reparation av hjälpmedel inom 10 arb dag Minus Ökat tryck i efterfrågan gör att även enstaka sjukdagar hos personalen  

dag direkt leder till längre väntetider. 

Väntetid akut rep av hjälpmedel påbörj inom Minus

8 tim

Väntetid utprovning konsulent inom 14 dag Oför Tidmätning görs med halvårsintervall för att se hur arbetstiden 

Väntetid telefon/mailkontakt konsulent inom 24 timmar fördelas.

Inleverans från leverantör Enligt avtal Oför Övriga upphandlande enheter med vilka Medelpunkten samverkar

är inte beredda att ställa hårdare avtalskrav för viten.

Dialog/Information/Samverkan Möte med verksamhetgruppen 1ggr/mån Oför

Medelpunktens servicegarantier Möte med verksamhetschefer 2ggr/år Oför

skall vara väl förankrade hos medlems- Förskrivarenkät Vart annat år Oför

kommunerna och Medelpunktens egna Personalmöte 1ggr/mån Oför

medarbetare Uppföljning av avvikelser 2ggr/mån Oför Arbete pågår att inom Sesam 2 hitta en förenklad  modell för arbetet.
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Process och arbetssätt
Inriktningsmål

MP:s verksamhet skall utvecklas kontinuerligt utifrån ny vetenskap, nya produkter,

ny produktinformation, nya arbetsmetoder och övrig ny kunskap som leder till

ökad professionalitet

MP:s arbetsformer skall vara väl förankrade hos den egna personalen samt 

hos medlemskommunerna

Sammantagen bedömning MP har höga krav på sina medarbetare om processkunskap utifrån verksamhetens certifiering,

vilket innebär att det ibland skulle behövas mer utrymme för internt utvecklingsarbete än vad

som är möjligt med nuvarande organisation.

För utbildningar som erbjuds kommunernas förskrivare har även där prioriteringar fått göras

utifrån resurserna på MP. Genom omstrukturering av datasystem och inre effektivisering har

större utrymme åstadkommits för detta.

MP:s mål: Mätetal Målvärde Trend Utfall Kommentarer

Identitet/Varumärke

Medelpunktens kvalitetscertifiering Upprätthållande av certifikat Omcertifiering Oför Omcertifiering för ny treårsperiod är genomförd i oktober 2012

enligt ISO 9001 samt miljö- 

certifiering enligt ISO 14001 skall vara

normgivande för verksamheten

Dialog/Information/Samverkan

Kunskap om kvalitets-och miljö- Processkunskap Känna till Oför Ständiga förändringar i verksamheten gör att denna del är färskvara 

certifieringen skall finnas hos all egna proc som ständigt behöver vidareutvecklas.

personal på Medelpunkten.

 

Medelpunktens riktlinjer för Avvikelser 0-vision Oför Stor personalgrupp  (200 förskrivare) med hög omsättning berörs.

förmedling av hjälpmedel (hyra/köp) Arbete med att hitta nya former för avvikelsehantering pågår.

samt övriga tjänster skall Avvikelser 2012 uppgår till 1,3 % av alla inkomna arbetsordrar.

vara kända av förskrivarna

Utbildning av förskrivarna årligen Utbildning Antal genom- Plus Stor personalgrupp, resursfråga.

om hyrsystemet gångna Prioritering gjorts att nya ordinatörer utbildas innan de kan beställa i systemet.

och Medelpunktens övriga riktlinjer utbildningar 98 personer utbildats i olika handhavandefrågor för S2

Utbildning av förskrivarna årligen i Utbildning Antal genom-

sortiment och handhavandefrågor gångna 526 deltagare har noterats under året avseende visningar o utbildningar.

utbildningar
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Medarbetare
Inriktningsmål

Medelpunkten ska uppfattas som en god och 

attraktiv arbetsgivare med en tydlig

och positiv värdegrund

Medelpunktens personal ska informeras

kontinuerligt  om helheten i verk-

samheten för att kunna utveckla en 

gemensam värdegrund

Sammantagen bedömning Sammantaget har målen för att medarbetarklimatet skall uppattas som positivt uppfyllts.

Det är dock stor spännvid i kompetens mellan vissa funktioner och vilka utvecklingsmöjligheter 

som står till buds för medarbetarna i organisationen.

Sjukfrånvaron har minskat och uppnår för första gången de satta målen. Under våren har

förstadgsintyg införts i verksamheten i samarbete med Previa.

Arbete med formulering av gemensam värdegrund har inletts under hösten.

MP:s mål: Mätetal Målvärde Trend Utfall Kommentarer

Identitet/Varumärke

Löner sätts på ett strukturerat vis Utvecklingssamtal 1ggr/år Oför

Lönesamtal 1ggr/år Oför

All personal skall känna till löne- Användning av ja/nej Oför

kriterierna gemensam mall

Personalen ska ha god kompetens Utvecklingsplan ja/nej Oför Svårt att hitta lämpliga former för vidareutbildning för vissa 

för sitt uppdrag i organisationen upprättas funktioner. Allmänna utbildningar planerade under hösten

Sjukfrånvaron skall minskas Kortidsfrånvaro max 4% Plus Utfallet är 2,8 % för kort frånvaro  (upp till 60 dagar)

Långtidsfrånvaro max 7% Plus Utfallet är 6,7 % för långtidsfrånvaro (mer än 60 dagar)

Samtliga anställda erbjuds en Antal som genomgått 12 personer Plus 7 medarbetare har genomgått undersökning

friskprofilunders genom företags undersökning

hälsovården vart annat år

Dialog/Information/Samverkan

All personal ges tillgång till Personalmöten 1 ggr/mån Oför

information om verksamheten

Systematiskt arbetsmiljöarbete Enkät till personalen 1 ggr/år Plus Underlag finns insamlat, kommer att färdigställas under hösten

Skyddsrond 2 ggr/år 

Utveckling av gemensamt dokument Dokument ja/nej Tre halvdagars seminarier har genomförts under hösten 2012

som beskriver MP:s värdegrund Arbetet fortsätter våren 2013.
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Utveckling/framtid
Inriktningsmål

MP skall vara en lärande organisation som ständigt är beredd att flexibelt anpassa

sig till förändringar i omvärlden

Medelpunkten ska bevaka produktutvecklingen inom hjälpmedelssektorn

Medelpunkten ska ha moderna affärsstödssystem

Medelpunkten ska utveckla samverkan med övriga hjälpmedelsverksamheter, framför allt

i Skåne

Målsättningarna har i stort kunnat fullföljas. Diskussion behöver dock föras med kommunerna om arbetet

Sammantagen bedömning i sortimentgrupperna, där man ibland inte har förståelse för värdet av arbetet och att det är här som

acceptansen för innehållet i Medelpunktens hyrsystem skaps.

MP:s personal har i övrigt deltagit på överläggningar/utbildningar och informationer som berör 

verksamheten. Omfattande utveckling har skett/sker av S2:s användningsmöjligheter intern/externt

Direktionen har under hösten låtit genomföra en omfattande logistikstudie vars syfte är att

på en rad områden ge underlag för uppdrag att vidareutveckla, förbättra och tydliggöra Medelpunktens mål.

MP:s mål: Mätetal Målvärde Trend Utfall Kommentarer

Identitet/Varumärke

Verksamheten skall präglas av Verksamhetsanalys i samband med ja/nej Oför Verksamheten kan utvärderas i allt fler parametrar med hjälp av bl.a.

delaktighet, dialog och helhetssyn delårsrapporterna S2

Omfattande utredningsarbete har genomförts av extern konsult

med syfte att tydliggöra verksamhetens uppdrag för att kunna

såväl internt som externt möta expansionsbehovet.

Dialog/Information/Samverkan Sortimentförteckning ja/nej Oför

Sortimentgruppen föreslår reviderad

sortimentförteckning

Utveckla S2 Rapporter avseende inköp/ ja/nej Pågående kontinuerligt arbete som f.n.är väl i fas med

logistik/ekonomi och statistik organisationens behov. Är ett långsiktigt strategiskt utvecklings-

område som är starkt avhängigt av rätt kompetens.

MP ska delta i förekommande Deltagande i aktiviteter ja/nej Oför

aktiviteter lokalt, regionalt och

centralt 
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Utvärdering av ekonomisk flerårsplanering 2011-2013 kommunalförbundet Medelpunkten

Inriktning beslutad av direktionen 2010-11-29 § 35 för 2011,  ingen revidering genomförd 2012 i avvaktan på övrig målsättningsdiskussion.

År 2012

Område Inriktning Utfall Kommentar

Resurser för löpande verksamhet Oförändrat behov Under 2012 har tilldelad resursnivå under vissa delar av verksamhetsåret inte varit i 

med nuvarande uppdrag balans med nivån på efterfrågan. Direktionen har under hösten 2012 låtit en extern konsult 

utreda den del av verksamheten som praktiskt ansvarar för hjälpmedelsförsörjningen.

Planerade investeringar Upphandlingsarbete avseende tvättanläggning genomfördes under våren, arbetet fick 

i arbetsmiljö avbrytas då kostnadsnivån visade sig bli högre än avsatta medel i investeringsbudgeten

Konsolidering av ekonomin Nedskrivning av I bokslut för 2011 har total nedskrivning gjort för hela beloppet. Ytterligare nedskrivningar

tillbehör med 2,3 milj 2012 och 2013 blir därmed inte aktuellt.

kr/år under 2011-2013

Återbetalning av banklån Direktionen har under 2011 reviderat sin bedömning. Hyresnivån för 2012 har sänkts med

innan justering av hyres- 12,5% för att undvika stora överskott i verksamheten.

nivån görs

Förbundsordningens § 11 Är genomfört enligt förbundsordningens regler.

uppbyggnad av eget 

kapital tillämpas 

Skuldsättning Upptagande av kort- Inga kortfristiga lån finns 

fristiga lån bör undvikas 

Soliditet Belåningen bör inte Belåningsgraden uppgår vid året slut till 47 %.

överskrida 75 %

Finansiering av investeringar Får vid behov göras Ingen nyupplåning har skett under 2012

genom nyupplåning

Fiansiering av pensionsåtaganden Görs genom direkt Avsättningar är gjorda på nivå som KPA meddelat.

för anställda avsättning i bokslut 

Formerna för förlusttäckning Regleras av § 11 i Förlusttäckning har inte varit aktuell

förbundsordningen 

Omvärldsbevakning Politiska beslut kan Ingen förändring har skett av uppdraget under 2012.

komma att ändra förut-

sättningarna för uppdraget 




