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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning 
såväl professionellt som ekonomiskt och målen för verksamheten kan sammanfattas i de fyra 
områdena Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 
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Väsentliga personalförhållande 

I personalgruppen har det under året varit ett par förändringar, två rekondtekniker har slutat, en på 
grund av pensionsavgång och en efter att ha fått annat intressant arbete. Vi har också haft 
rekrytering av systemförvaltare för Sesam vilket började som vikariat och som därefter enligt beslut 
övergick till en projektanställning. Vid de olika rekryteringarna har vi haft flera ansökningar med bra 
kandidater vilket är glädjande och bekräftar att Medelpunkten är en attraktiv arbetsplats. 

Ett stort arbete har också lagts internt på att arbeta fram en modell för löne- och medarbetarsamtal 
för att det ska vara tydligt på vilka grunder löner sätts och för att varje medarbetare ska ha en 
förståelse för det egna bidraget till verksamhetens mål och uppdrag. Under senare delen av hösten 
påbörjades också ett arbete med att se över och strukturera arbetsmiljöarbetet och formerna för hur 
vi arbetar med medbestämmandelagen. Detta har resulterat i en tydlig arbetsmiljöpolicy som blir 
grunden för det fokus vi kommer ha på arbetsmiljöfrågor framöver. 

Sjukfrånvaron för 2015 ligger på 4,5 % totalt varav 2,6 % är icke- arbetsrelaterad 
långtidssjukskrivning. Den korta frånvaron ligger på 1,9 %. 

Vid årsslutet 2015 är medeltalet årsanställda 26 vilket är en utökning med 1 årsarbetare enligt 
tidigare fattade beslut. 

 
 
Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid tidpunkten. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Den politiska ledningen 

Året började med att en ny direktion tillträdde och av de 20 ledamöterna är majoriteten nyvalda i 
direktionen. För att ge en god grund och introduktion hölls utbildningar i olika omgångar med 
information om verksamheten, rundvandring och diskussioner kring aktuella frågor. Uppfattningen är 
att det är en intresserad direktion med god uppslutning och vilja att göra en bra verksamhet under 
den kommande mandatperioden vilket känns väldigt positivt. 

I samband med den nya mandatperioden har också Medelpunktens politiskt valda revisorer bytts ut 
efter att tidigare revisorer lämnat uppdragen efter ett långt och förtjänstfullt arbete. Detta innebar 
också en omställning och behov av utbildningar och diskussioner kring verksamhetens uppdrag, 
innehåll och struktur vilket i sin tur ledde till en diskussion om behov av att klargöra en del punkter i 
förbundsordningen. Arbetet med detta har inneburit att både förbundsordning och reglemente för 
direktionen har arbetats om och kompletteras med reglemente för revisionen samt ett ekonomiskt 
styrdokument för Medelpunkten. Efter juridisk granskning och digert arbete kommer dokumenten 
under våren 2016 att sändas till respektive kommunfullmäktige för godkännande och beslut. 

Under året har direktionen haft 7 sammanträden, och presidiet 7 möten. Det har hållits två 
samrådsmöten där tjänstemän och politiker för kommunerna bjudits in. I maj gavs information om 
bokslutet för 2014 vid ett möte i Bjuv och i november besöktes Ängelholm då 2015 års delårsrapport 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Ledningsgrupp 3 3 4 3 - -

Direktion och förbundschef 10 13 11 8 - -

Verksamheten 8 9 17 17 - -

Totalt Medelpunkten 2,1% 1,9% 1,7% 2,6%

Medeltal anställda med 

fördelning på kvinnor och män 

Antal Kvinnor Antal män Sjukfrånvaro kort Sjukfrånvaro lång
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tillsammans med budget 2016 var i fokus. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

Under året har vi arbetat med strukturen för planering, uppföljning och rapportering av 
verksamheten i Stratsys. Detta har inneburit ett annat sätt att arbeta med mål och uppföljning av 
verksamheten och vi har haft många diskussioner kring hur vi kan formulera konkreta och 
utmanande mål och mätetal som säger något om vår kvalitet och inte bara mått på effektiviteten. 
Vår strävan inför 2016 är att vi har tydliga mål med mätetal som vi är väl förberedda för att följa upp 
kontinuerligt och där vi har rapporter som visar på hur verksamheten utvecklas. Till detta kommer 
också ett utvecklingsarbete med verksamhetens interna kontroll som ett sätt att kvalitetssäkra 
viktiga processer för verksamheten. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. 

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera och där behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser. Med anledning av att kontraktet på 
nuvarande lokaler löper ut 2018 har ett arbete påbörjats för att planera för framtida behov. 
Lokalerna idag är, förutom geografiskt svårtillgängliga, trånga och begränsar möjligheten att möta 
det ökade behovet av hjälpmedel. Förutom ett behov av ökat antal kvadratmeter för att motsvara 
ökningen av hjälpmedel finns det både ekonomiska som miljömässiga vinster med ett bättre 
geografiskt läge i anslutning till större vägnät. 

En utökad samverkan med Region Skåne kan också bli aktuell under kommande år. 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Websesam och Sesam  

En del arbete har också under året lagts på övergången till den nya nationella Hjälpmedelsdatabasen 
som förutom att fungera som avtalsdatabas för hjälpmedelsverksamheter i Sverige också kommer att 
användas som källa för konsumentupplysning, 1177.se. 

Upphandlingar 

Gemensamma upphandlingar görs tillsammans med Kommunförbundet Skåne och under året har 
upphandlingar gjorts av madrasser, hygienhjälpmedel och sänghantering. Under sommaren övertogs 
sänghanteringen av en annan utförare vilket innebar en del övergångsbekymmer och täta 
uppföljningsmöten för att lösa frågorna tillsammans med utföraren. 

Särskild uppmärksamhet har lagts på kvaliteten och de reklamationer som varit på olika modeller och 
fabrikat av rollatorer, en produktgrupp som genomgående upplevs ha en annan kvalitet än tidigare. 
Inför kommande upphandling av rollatorer har vi därför gjort en särskild satsning på att förbereda 
och diskutera vilka krav som kan ställas i en upphandling och hur krav på god kvalitet kan ställas. 
Detta har skett tillsammans med leverantörerna för att upphandlingen när den väl genomförs ska bli 
så bra som det går. 
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Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

Under år 2015 uppmärksammades ett stigande antal rapporterade fel i rollatorer av märket Futura. 
Konsekvenserna av att genomföra ett återkallande av dessa diskuterades. Definitivt beslut om 
återkallande fattades först i början av 2016. För 2015 beslutades därför att det bokförda restvärdet 
för aktuella rollatorer skulle skrivas ned till noll. 
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Uppföljning av mål 

Kund 

Vi har en öppen och kontinuerlig dialog med medlemskommunerna för att utveckla verksamheten 

i takt med behoven 

 

Kommentar 

Dialogen med medlemskommunerna sker på flera olika nivåer och i olika sammanhang för att på 
bästa sätt kunna diskutera olika typer av aktuella frågor. För att tydliggöra de olika gruppernas 
mandat och syfte har en beskrivning tagits fram och presenterats: 

Samverkan kring hjälpmedelsfrågor i Skåne 
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor är en verksamhet inom Kommunförbundet Skåne 
som regleras i särskilda avtal mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne. Målet med 
verksamheten är att ge kommunerna fördelar i form av en kompetent och kostnadseffektiv 
hjälpmedelsförsörjning och bidra till att ge de funktionshindrade bästa nytta i förhållande till de 
medel som avsätts för verksamheten. Samverkansorganisationens löpande verksamhet leds av en 
styrgrupp, vars representanter företräder kommunerna i strategiska hjälpmedelsfrågor. Styrgruppen 
är utformad så att deltagarna representerar respektive hjälpmedelsorganisations medlemmar, 
följaktligen representeras Medelpunktens tio medlemskommuner av en representant. 

Lokal samrådsgrupp kring hjälpmedelsfrågor för Medelpunktens medlemskommuner 
Som en förlängning av samverkansorganisationen finns en lokal samverkansgrupp bestående av 
representanter med ledningsansvar inom sina respektive kommuner. Genom den lokala 
samrådsgruppen kan frågorna förankras och utvecklas lokalt med syftet att i möjligaste mån verka 
för gemensamt arbetssätt i både förskrivningsprocess och i hjälpmedelsfrågor. Gruppen kan också 
initiera förändringar i Medelpunktens uppdrag utifrån förändrade behov i kommunerna. Lokala 
samrådsgruppen hanterar övergripande och strategiska frågor som rör förskrivnings- och 
hjälpmedelsprocessen som är aktuella i kommunerna och/eller på Medelpunkten. I de fall som 
frågorna behöver arbetas vidare med kan samrådsgruppen lägga uppdrag till verksamhetsgruppen. 
Varje representant i lokala samrådsgruppen representerar sin organisation och gruppen som helhet 
har inget beslutsmandat. Samrådsgruppens förslag och diskussioner ska ses som ett underlag inför 
beslut i respektive organisation. Förbundschefen på Medelpunkten ansvarar och är sammankallande 
för gruppen som under perioden träffats vid fyra tillfällen. 

Verksamhetsgrupp 
Verksamhetsgruppen är ett forum för samråd och information avseende förskrivning, försörjning av 
hjälpmedel och frågor som rör den löpande verksamheten i kommunerna och på Medelpunkten. 
Gruppen ska verka för gemensamma och samordnade arbetssätt och agera för en likvärdig grundsyn 
på förskrivningar inom hjälpmedelsområdet. Verksamhetsgruppen kan också få uppdrag från 
samverkansgruppen om att utreda och ge förslag på rutiner och arbetssätt. Representanterna i 
gruppen utses av sina respektive kommuner och ansvarar för information och förankring av de frågor 
som forumet hanterar tillbaka till sin respektive organisation. Utifrån vilka frågor som aktualiseras till 
mötena deltar olika medarbetare från Medelpunkten. Konsulenterna på Medelpunkten ansvarar och 
är sammankallande för gruppen som träffats varje månad. 
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Sortimentsgrupper  
Sortimentsgrupperna är olika arbetsgrupper sammansatta av förskrivare från medlemskommunerna 
och som är uppdelade utifrån produktområden. Sortimentsgruppernas uppgift är att delta aktivt 
inför och under upphandlingar, ha en omvärldsbevakning av den produktutvecklingen som sker, 
hantera frågor kring hanteringen av sortimentet och lägga förslag på ersättningsprodukter och 
tillbehör. Till de olika sortimentsgrupperna är också tekniker och lager representerade och bidrar 
med sin kompetens. Representanterna i sortimentsgrupperna ska ha mandat från sin organisation att 
få delta i gruppen och därmed få avsätta den tid som behövs för uppdraget, vara aktiv förskrivare och 
ha kompetens och erfarenhet inom aktuellt produktområde, vara förtrogen med anvisningar, 
hjälpmedelshandbok och andra styrande dokument och ha kunskap om och förståelse för 
ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut. Konsulenterna på Medelpunkten ansvarar 
och är sammankallande för grupperna som träffas utifrån behov. 
 
 Förutom dessa löpande möten har systemförvaltare för Websesam varit på besök i alla kommuner 
och träffat förskrivare. Syftet var att ha en dialog kring hur systemet uppfattas, svara på frågor som 
finns och utifrån detta kunna planera utvecklingen av systemstödet framöver. Mötena resulterade i 
att frågor och svar sammanställdes, skickades ut samt publicerades på hemsidan. Reaktionerna på 
detta var positiva och besöken uppskattades. 
 
Utifrån detta tillsammans med den muntliga respons som vi får från företrädare från kommunerna 
bedömer vi att målen för en god dialog är uppnådda. 

Vi har en tydlig hemsida som ger svar på besökarnas frågor 

En enkät har utformats för att samla in synpunkter på hemsidan. Dock är svarsfrekvensen för låg för 
att ge ett tillförlitligt resultat. Hemsidan kommer trots detta att omarbetas och ny sida lanseras 
under våren 2016. 

Omvärld 

Vi har en aktiv omvärldsbevakning för att utvecklas och ta till oss kunskap och arbetssätt 

 

Kommentar 

Representanter från Medelpunkten deltar aktivt i de sammanhang som kan vara aktuella för att 
bevaka utvecklingen på området. Utifrån olika befattningar och kompetensområden är det en bred 
kunskapsbas som bevakas och som ligger till grund för verksamhetens fortsatta utveckling. 

Totalt under året har i stort sett varje medarbetare varit iväg på något externt arrangemang. Vi har 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi har en god dialog med 
medlemskommunerna och 
träffar representanter på 
olika nivåer 

 Nöjd-kund-index 
ledning 

90  

 Nöjd-kund-index extern 
verksamhet 

70 74 

Vi har en tydlig hemsida 
som ger svar på besökarnas 
frågor 

 Nöjd-kund-index 
hemsidan 

90 0 
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besökt mässor och leverantörer, gjort studiebesök i andra hjälpmedelsverksamheter och haft utbyte 
med kollegor, deltagit i olika kollegiala nätverk och forum och gått olika utbildningar som varit 
aktuella.  Utifrån detta bedömer vi att målen för aktiv omvärldsbevakning är uppnått. 

  

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi deltar på mässor, gör 
studiebesök, och deltar i 
centrala nätverk i syfte att 
ta till oss ny kunskap 

 Antal externa 
arrangemang där 
Medelpunkten deltagit 

12 12 

 Antal medarbetare som 
deltagit i externa 
sammanhang under året 

27 25 

Medarbetare 

Vi har en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas 

 

Kommentar 

Utifrån de traditionella måtten på tecken på en god arbetsmiljö är det en hög trivsel på 
Medelpunkten. Sjukfrånvaron är låg, personalomsättningen är låg och vi har gott rykte som 
arbetsgivare som bekräftas av vikarier, spontanansökningar och att vi vid rekrytering får gott om 
ansökningar. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas har 
därför under denna period fokuserat på de organisatoriska faktorerna. En tydlig struktur kring 
ledarskap, arbetsorganisation och mål bedöms som viktiga delar för en god trivsel samtidigt som det 
är en förutsättning för att engagera och öka delaktigheten på verksamheten. 

Inför lönerevision 2015 gjordes ett arbete för att tydliggöra löneprocessen, där både löne- och 
medarbetarsamtal ingår. I enlighet med de centrala avtalen sattes då lönerna individuellt och 
differentierat utifrån de kriterier som tagits fram och som bedöms i lönesamtalet, denna modell 
kommer att tillämpas även under löneöversynen 2016.  Under senare delen av hösten har särskild 
satsning gjorts på att arbeta med arbetsmiljön och tillämpningen av medbestämmandelagen. 

En arbetsmiljöpolicy har tagits fram tillsammans med arbetstagarorganisationerna, en plan för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har slagits fram och de olika ansvaret och rollerna för arbetsmiljön 
har tydliggjorts. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 då arbetsmiljöfrågor kommer att vara i 
fokus tillsammans med en satsning på ett gott ledarskap. 

Utifrån detta görs bedömningen att målen för medarbetarskap delvis uppnås. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi arbetar aktivt för att öka 
arbetsglädjen och 
medarbetarnas hälsa 

 Upplevd trivsel på 
arbetsplatsen 

5 4,2 

 Upplevd skattad hälsa 5 3,9 

 Antal medarbetare som 
under året nyttjar sitt 
friskvårdsbidrag 

27 15 
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Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Alla medarbetare har en 
individuell utvecklingsplan 
och är klar över sin uppgift, 
ansvar och del i helheten 

 Andel medarbetare 
som har en individuell 
utvecklingsplan 

100 % 100 % 

Vi engagerar och 
uppmuntrar delaktighet 
och inflytande på 
verksamheten 

 Andel medarbetare 
som upplever att de kan 
påverka och ha inflytande 
på verksamheten 

100 %  

Process 

Vi har en ständig strävan att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid 

 

Kommentar 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående och det finns en strävan att 
förenkla och underlätta arbetet, internt för att effektivisera men också externt för att göra det "lätt 
att göra rätt" för förskrivarna och andra som tar del av våra tjänster. I samband med att processerna 
ses över är det viktigt att vi också har en kvalitetssäkrad metod för uppföljning vilket i många fall har 
visat sig vara beroende av inställningar och arbetssätt i Sesam. Systemförvaltare har därför arbetat 
en hel del med att ta fram lämplig statistik och justera inställningar för att vi ska kunna följa relevant 
och säker statistik. Vad gäller tiden för utprovning inom tio dagar är det ett mått som inte är helt 
enkelt att uppfylla och där planeringen av tiden ofta är beroende av att både brukare, anhöriga, 
förskrivare och konsulenter är tillgängliga och därför krävs emellanåt en längre framförhållning. Av 
den anledningen var det intressant att också titta på statistik över de tillfällen där utprovningen 
gjordes efter en längre tid än tio dagar. Det visade sig då att det är ett fåtal tillfällen där det beror på 
faktorer som är påverkbara från verksamheten, till exempel brist på tid, lokal eller tillgänglig bil. 

Att ha säkra processer och säkerställa att vi arbetar effektivt är en viktig del i att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten. Fortsatt arbete med ledtider och vilka mått som bäst mäter både kvalitet 
och effektivitet kommer därför att ske. 

Målen bedöms delvis uppfyllda. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi tar snabbt om hand 
akuta reparationer 

 Andel av beställningar 
på montering och 
reparation som avslutas 
inom 10 dagar 

90 % 78 % 

Vi levererar beställda 
hjälpmedel inom rimlig tid 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som 
levereras till kund inom 10 
arbetsdagar 

100 % 99 % 

 Andel utprovningar 
som erbjuds inom 10 dagar 

75 % 47 % 



 
 

 

 

11 

Årsredovisning 2015 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Våra konsulenter kan inom 
10 arbetsdagar erbjuda tid 
för utprovning 

 Andel påverkbara 
avvikelser av totalt antal 
utprovningar 

0 % 4 % 

Ekonomi 

Vi sköter ekonomin på ett kostnadseffektivt sätt 

 

Kommentar 

Jämfört med tidigare år har 2015 inneburit en del förändringar i det ekonomiska arbetet. I stället för 
halva året omfattade delårsrapporten som presenterades tidigare under 2015 numera 
verksamhetsårets första och andra tertial. Senareläggningen ökar träffsäkerheten för en 
helårsprognos och underlaget för 2016 års budget blev också säkrare. Medelpunktens kontoplan är 
dessutom anpassad till Kommun Bas 13, som landets kommuner idag rekommenderas att följa. För 
att underlätta för beslutsfattare inom politik och förvaltning har den interna rapporteringen 
utvecklats vidare. 

Under år 2015 har vi fokuserat på två framgångsfaktorer. Den första av dessa anger hur stor andel av 
hjälpmedlen som uppnår den beräknade livslängden och där utfallet visar att vi har en hög grad av 
hjälpmedel som används länge. Många hjälpmedel används åtskilliga år därefter beroende på väl 
genomfört underhåll och varsam användning. Detta är en starkt bidragande orsak till att 
Medelpunkten har lyckats hålla nere de totala kostnaderna. 

Den andra framgångsfaktorn är att ha en hög andel produkter som köps in via upphandlade avtal. 
Utfallet på 79,3 % inköp på avtal är ett gott resultat och enligt upphandlare på Kommunförbundet är 
proportionerna 80 % på avtal och 20 % utan avtal rimligt i sammanhanget. Nästa steg i arbetet är att 
fördjupa statistiken till de olika produktområdena för att följa trender och kunna initiera nya 
avtalsområden. 

Målen bedöms utifrån detta vara uppfyllda. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Vi har en god recirkulation 
där hjälpmedel har en 
ekonomisk livslängd enligt 
plan 

 Andel produkter som 
uppnår beräknad livstid 

90 % 87 % 

Vi köper in funktionella 
produkter med hänsyn till 
både kvalitet och pris 

 Avtalstäckning 80 % 79 % 

Miljö 

Vi har ett miljövänligt arbetssätt 
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Kommentar 

Alla medarbetare har genomgått utbildningen ATMOS 2.1 och på det sättet ökat sin medvetenhet 
och kunskap om vår miljö och hur vårt sätt att leva påverkar miljön. 

Arbetet med att minska pappersförbrukningen har under året varit en fråga som på olika sätt 
aktualiserats. Vissa åtgärder har genomförts då det varit relativt enkelt att gå över till mail eller till 
annan digital hantering. Andra åtgärder har identifierats men kräver ytterligare utredning kring den 
tekniska lösningen för att det ska gå att fullt ut minska pappersanvändningen. Det satta målvärdet 
om 15 % minskning av utskrifter har inte nåtts fullt ut. Arbetet kommer att fortsätta med en ständig 
påminnelse om att minska pappershanteringen till förmån för digitala lösningar. 

Målen bedöms utifrån detta delvis uppnått. 

Framgångsfaktorer Mätetal Målvärde Utfall 

Alla medarbetare har en 
god kompetens i 
miljöfrågor 

 Medarbetare som 
upplever att de under 2015 
fått ökad kompetens i 
miljöfrågor 

5 4,7 

Vi minskar antalet utskrifter 
med 15 %  Inköpt papper 160 000 162 500 
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Medelpunktens ekonomi 
Medelpunktens tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande tjänster till medlemskommunerna. 
Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för det de hyr eller köper samt för service 
och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som kan förväntas i kommunerna. 

Tabell 1. Jämförelse av åren 2011-2015 

 

Medelpunktens intäkter har varit ganska konstant genom åren. Detsamma gäller 
balansomslutningen. 

Intäkter 

För 2015 blev intäkterna 65 078 tkr, att jämföra med budgeterade 58 655 tkr. Utfallet beror på ökad 
försäljning, ökad uthyrning samt oförändrad prissättning. 

I kronor räknat är det Helsingborg som ökat mest, mycket beroende på stora inköp (investeringar). 
Den hjälpmedelsgrupp som ökat mest i försäljning är sängar och sänglyftar (+0,6 Mkr och +15 %), 
medan den som ökat mest i hyror är madrasser och sittdynor (+0,6 Mkr och +10 %). 

Kostnader och resultat 

Medelpunktens verksamhetskostnader blev 48 655 tkr, mot budgeterat 46 560 tkr. 
Materialkostnaderna blev 3 111 tkr högre än budget, vilket var väntat. IT- och 
kommunikationskostnaderna blev 405 tkr högre än budgeterat.  Övriga verksamhetskostnader - för 
lokaler, personal, fordon och administration - blev totalt 1 411 tkr lägre än budgeterat. 

Kostnaderna för av- och nedskrivningar samt utrangeringar blev 10 973 tkr, mot budgeterade 
11 285 tkr. Avskrivningarna på hjälpmedel blev 780 tkr lägre än budgeterat, beroende på mindre 
investeringar än planerat. Avskrivningarna på anläggningstillgångar för eget bruk blev 176 tkr högre 
eftersom fordon har köpts in i stället för att leasas. Vid årsslutet gjordes en obudgeterad 
nedskrivning av värdet på vissa rollatorer eftersom dessa förväntas komma att skrotas år 2016. 

De finansiella kostnaderna blev 163 tkr, mot budgeterade 240 tkr, beroende på fortsatt låga 
låneräntor. 

Årets resultat blev därmed ett överskott på 5 277 tkr, jämfört med budgeterade 570 tkr. 

Tillgångar 

Anläggningstillgångarna har fortsatt att öka under 2015. Hjälpmedlen har ökat från 29,5 Mkr till 
30,8 Mkr i bokfört värde. Under året har störst inköp skett av manuella rullstolar och 
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sängar/sänglyftar. Inköpen av madrasser och sittdynor har däremot minskat drastiskt jämfört med 
2014. Vad gäller anläggningstillgångar för eget bruk har Medelpunkten under året investerat i två nya 
transportfordon (+0,6 Mkr), som ersätter två tidigare leasade fordon. 

Lagret av tillbehör och reservdelar har ökat något (+0,3 Mkr), från 4,5 Mkr till 4,7 Mkr. 

Under 2015 har Medelpunktens totala tillgångar dock minskat (-1,8 Mkr), som följd av att de likvida 
medlen har minskat (-2,7 Mkr), vilket även gäller kundfordringarna (-0,7 Mkr). 

Minskningen av likvida medel innebär att Medelpunktens kassalikviditet vid årsskiftet var 82 %. God 
kassalikviditet innebär minst100%. 

Skulder och eget kapital 

Medelpunktens verksamhet finansieras till stor del av ett långfristigt och amorteringsfritt banklån på 
16,0 Mkr. Utöver detta förskottsbetalar kommunerna Medelpunkten för den kommande månadens 
förbrukning. Medelpunktens egna kapital ökade något under 2015 eftersom det redovisade 
resultatet blev större än det belopp som under året återbetalades till kommunerna avseende 2014 
års överskott. 

För att stärka likviditeten har Medelpunkten ansökt om ett utökat lån om 5,0 Mkr. Detta kommer 
dock att utbetalas först under 2016. 

Soliditet och soliditetsgräns 

Med soliditet menas hur stor andel av de totala tillgångarna som har finansierats med egna medel. 
Vid utgången av år 2015 var soliditeten 37 %, att jämföra med 35 % vid ingången av året. I 
Medelpunktens ännu gällande förbundsordning anges att soliditeten inte skall överskrida 25 % av 
ingående balansomslutning, såvida inte direktionen beslutar om annat. 

Balanskravsutredning  

Under 2015 liksom de fem åren dessförinnan har Medelpunkten redovisat ett positivt överskott, 
varför det inte bör föreligga behov av någon djupare balanskravsutredning. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt nu gällande riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kommunala verksamheter under varje 
treårsperiod redovisa ett överskott om 2 % av omsättningen. Under år 2015 har Medelpunkten tagit 
fram ett förslag till ny förbundsordning som möjliggör detta. Ny förbundsordning måste antas av 
samtliga medlemskommuner innan den träder i kraft. 



Resultaträkning
2015-01-01-

-2015-12-31

2014-01-01-

-2014-12-31

Budget        

2015

Utfall i % 

av budget

Belopp i tkr Not

 

Försäljning 1 18 947 15 617 16 235 117%

Hyresintäkter 2 39 491 37 139 36 480 108%

Övriga intäkter 3 6 640 6 512 5 940 112%

Verksamhetens intäkter 65 078 59 268 58 655 111%

 

Materialkostnader -26 910 -22 848 -23 800 113%

Övriga externa kostnader -6 806 -7 025 -7 385 92%

Personalkostnader  -14 950 -14 598 -15 375 97%

Verksamhetens kostnader -48 666 -44 471 -46 560 105%

Avskrivningar och nedskrivningar 4 -10 972 -9 656 -11 285 97%

Verksamhetens netto 5 440 5 141 810 672%

 

Finansiella intäkter – 95

Finansiella kostnader -163 -264 -240 68%

Finansiellt netto -163 -169 -240 68%

Årets resultat 5 277 4 972 570 926%
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 5 2 368 2 403

Övriga materiella anläggningstillgångar 6 30 835 29 548

Summa anläggningstillgångar 33 203 31 951

Omsättningstillgångar

Förråd 7 4 726 4 455

Fordringar 8 10 262 10 916

Kassa och Bank 9 3 417 6 064

Summa omsättningstillgångar 18 405 21 435

SUMMA TILLGÅNGAR 51 608 53 386

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Eget kapital 13 575 13 575

Årets resultat 5 277 4 972

Eget kapital vid årets slut 18 852 18 547

Skulder  

Långfristiga skulder 11 16 000 16 000

Kortfristiga skulder 12 16 756 18 839

32 756 34 839

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 608 53 386

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys (indirekt metod)
2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 440 5 141

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 10 972 9 656

Reavinst (-)/reaförlust (+) -97 52

16 315 14 849

Erhållen ränta 0 43

Erlagd ränta -163 -264

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 16 152 14 628

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning (+)/Ökning (-) av förråd -382 -1 267

Minskning (+)/Ökning (-) av fordringar 654 -2 708

Minskning (-)/Ökning (+) av skulder -2 083 1 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 341 12 371

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 983 -20 274

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 966 4 931

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 017 -15 343

Finansieringsverksamheten

Återbetalt överskott -4 972 -2 496

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 972 -2 496

Årets kassaflöde -2 648 -5 468

Likvida medel vid årets början 6 064 11 352

Likvida medel vid årets slut 3 417 6 064
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Materiella anläggningstillgångar

Hjälpmedel

Följande avskrivningstider tillämpas:

Hjälpmedelskategori Avskr.tid

Kognitionshjälpmedel 3 år

Rollatorer 4 år

Madrasser och sittdynor 4 år

Manuella rullstolar 7 år

Arbetsstolar och lyftar 8 år

Sängar och sänglyftar 9 år

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år

Maskiner och inventarier

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kategori Avskr.tid

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Datorer 3 år

Bilar 5 år

Fordringar

Förråd

Resterande anläggningstillgångar utgörs av maskiner och inventarier vilka nyttjas i verksamheten. Dessa 

redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) och i 

enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Tillämpade principer är oförändrade med undantag för vad som anges nedan. Intäkter redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tilldgodogöras kommunalförbundet 

och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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

Huvudparten av Medelpunktens anläggningstillgångar utgörs av hjälpmedel, vilka hyrs ut eller säljs till 

medlemskommunerna för att användas av hjälpbehövande.

Hjälpmedel för uthyrning utgör anläggningstillgångar vilka redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde 

efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod.

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

Inte heller detta år har någon reservering för kundförluster behövt göras.

Tillbehör till hjälpmedel samt reservdelar klassificeras som förråd. Detta utgörs av såväl nyanskaffade 

artiklar som återtagna, begagnade artiklar vilka genomgått service och rekonditionering för att återigen 

vara i nyskick. Samtliga kuranta, även återtagna, artiklar redovisas till anskaffningsvärde.

I förrådsvärdet ingår preliminärt värde av godsmottagna men ej fakturaavstämda inköp. Motsvarande 

belopp redovisas som interimsskuld.
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Not 1 Försäljning
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Försäljning hjälpmedel till enskilda brukare 14 627 11 200

Försäljning hjälpmedel till vårdboende 4 206 4 173

Övrig försäljning 114 244

18 947 15 617

Not 2 Hyresintäkter
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Medlemskommuner 39 108 36 849

Region Skåne 383 290

39 491 37 139

Not 3 Övriga intäkter
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Service och tillsyn 3 031 2 932

Frakter 2 854 2 812

Avgift Kommunförbundet 254 248

Leverantörsviten 170 165

Erhållna bidrag 234 355

Realisationsvinst 97 –
6 640 6 512

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
2015-01-01

-2015-12-31

2014-01-01

-2014-12-31

Årets avskrivningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar -282 -117

Inventarier, verktyg och fasta installationer -499 -346

Rollatorer -2 007 -1 982
Manuella rullstolar -2 264 -2 155
Sängar och sänglyftar -938 -983
Arbetsstolar -515 -457
Hygienhjälpmedel -510 -494
Kognitionshjälpmedel -108 -141
Lyftar -232 -217
Madrasser och sittdynor -1 924 -1 802
Övrigt -1 022 -962

Årets avskrivningar -10 301 -9 656

Årets nedskrivningar -331 –

Utrangeringar -340 –

-10 972 -9 656

19

Årsredovisning 2015



Not 5 Maskiner och inventarier 15-12-31 14-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 867 2 705

Nyanskaffningar 757 2 268

Avyttringar   -41

Utrangeringar -68 -106

5 515 4 867

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -2 465 -2 078

Avyttringar   34

Utrangeringar 65 76

Årets avskrivning enligt plan -781 -463

-3 147 -2 465

Redovisat värde vid årets slut 2 368 2 402

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar 15-12-31 14-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 90 306 85 943

Korrigering 20151231 -5

Nyanskaffningar 17 226 17 693

Avyttringar  -5 699 -5 181

Utrangeringar -9 319 -8 149

92 509 90 306

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -60 758 -60 006

Korrigering 20151231 5

Avyttringar   174 602

Utrangeringar 8 756 7 839

Årets avskrivning enligt plan -9 520 -9 193

-61 343 -60 758

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Årets nedskrivning, netto -331 –

-331 –

Redovisat värde vid årets slut 30 835 29 548

Med avyttringar avses här hjälpmedel som har sålts. Detta redovisas i resultaträkningen som försäljningsintäkt 

respektive kostnad för sålda varor. Med utrangeringar avses hjälpmedel som har tagits ur drift.
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Not 7 Förråd 15-12-31 14-12-31

Tillbehör och  reservdelar 4 837 4 455

Ackumulerad nedskrivning -111 –

4 726 4 455

Not 8 Fordringar 15-12-31 14-12-31

Kundfordringar 768 1 087

Vitesfordringar på leverantörer 30 34

Fordringar på medlemskommuner 8 354 8 755

Fordringar på skatteverket 2 28

Förutbetalda hyror 507 506

Övriga förutbetalda kostnader 601 506

10 262 10 916

Not 9 Kassa och Bank 15-12-31 14-12-31

Beviljad kreditlimit 2 500 2 500

Outnyttjad del -2 500 -2 500

Utnyttjat kreditbelopp 0 0

Not 10 Eget Kapital 15-12-31 14-12-31
  

Vid årets början 18 547 16 371

Återbetalt till medlemskommunerna -4 972 -2 796

Årets resultat 5 277 4 972

Vid årets slut 18 852 18 547

Not 11 Långfristiga skulder 15-12-31 14-12-31

Banklån för investering av hjälpmedel 16 000 16 000

16 000 – 16 000

Banklånet är amorteringsfritt med rörlig räntesats och förfallodagar var tredje månad. 

Årets genomsnittliga upplåningsränta har varit 0,93% 
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Not 12 Kortfristiga skulder och interimsskulder 15-12-31 14-12-31

Leverantörsskulder 4 886 5 459

Momsskuld 4 1 427

Personalens källskatt 236 215

Kreditsaldon/reglering avräkning – –

Upplupna löner och semesterlöner 866 833

Sociala avgifter 558 520

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 764 691

Upplupna hjälpmedelskostnader 144 451

Betalda förskott från medlemskommunerna 4 275 3 177

Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott 4 316 5 457

Övriga poster 708 609

16 757 18 839
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