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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. 
Under 2017 ställde Höganäs kommun frågan om att från årsskiftet 2017/ 2018 bli medlemmar i 
förbundet. Detta innebar att Medelpunkten från 1 januari 2018 gett service åt de 11 kommunerna i 
Nordvästra Skåne som också är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

 

  

Verksamhetens mål 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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Vår organisation 

 

Organisationen för 2018 förändrades jämfört med tidigare så tillvida att konsulenter och de tekniker 
som arbetar med teknisk service tillsammans bildade enheten, Teknik och service med en gemensam 
chef. Uppdraget för Teknik och service är att vässa servicen mot våra kommuner, att ansvara för att 
rätt hjälpmedel erbjuds och att hjälpmedlen som vi erbjuder är funktionella och säkra. Enheten för 
lager och logistik fick i samband med detta ett tydligare sammanhållet ansvar för hela rekondkedjan, 
från retur, rekondplanering, inköp och till lagerutlämning. Senare under året gjordes ytterligare en 
förändring där ansvaret för rekondtekniker också övergick till teknik och service för att bättre kunna 
använda den samlade tekniska kompetensen samtidigt som lager fick ett tydligare ansvar för en god 
lagerhållning och leveranserna. 
Under våren tillkom också sänghanteringen efter att det tidigare utförts i extern regi. Det var flera 
fördelar med detta, både kompetensmässigt men också för att mer flexibelt kunna tillgodose 
behoven som finns av snabba sängleveranser ofta i samband med hemgång från sjukhusen. 

Medarbetare 

2018 har varit ett händelserikt år vilket i hög grad påverkat personalen och arbetsmiljön och vi kan 
konstatera att flytten till Makadamgatan var mer påfrestande än vi kunde förutse. Vårt mål var att 
hålla uppe servicen mot kommunerna i stort sett som normalt under flyttperioden vilket fick till följd 
att vi internt fick en högre arbetsbelastning under en längre period. Samtidigt som flytten 
genomfördes utökade vi verksamheten med Höganäs kommun vilket också innebar en ökad 
arbetsmängd och förändring. I maj tog vi över ansvaret för sänghanteringen och utökade då med 3 
åa vilket ganska snart ökades upp till 4,5 åa för att klara av de ökade behoven som märkts av i 
samband med de allt snabbare hemgångarna från sjukhusen. De ökade antalet förskrivningar i 
kombination med verksamhetens förändringar gjorde att arbetsbelastningen ökade markant och för 
att kunna hantera det ökade flödet utökades personalstyrkan. 
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Resultatet av ett händelserikt år syns tydligt i årets medarbetarundersökning där frågan om 
arbetsbelastning under året markant skiljer sig med en lägre skattning vilket gör att det totala 
indexet är något lägre än tidigare år. Skattning av trivsel, befogenheter, kompetens, förväntningar 
och återkoppling ligger dock högt vilket är glädjande. 

Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå men vi kommer under 2019 arbeta vidare med 
korttidsfrånvaron och ha tätare uppföljningar och samtal med de medarbetare som har frekvent 
korttidsfrånvaro. 
Långtidsfrånvaron som vi haft under 2018 är ej arbetsrelaterad. 

Generellt: 

Den 31 december 2018 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 39 medarbetare. Av dessa var 32 
personer tillsvidareanställda och 7 var anställd på vikariat/tillfälliga anställningar. 
 

Medeltal anställda 
med fördelning på 
kvinnor och män 

Antal Kvinnor Antal män 
Sjukfrånvaro kort 
<14 dagar 

Sjukfrånvaro lång 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Direktion och 
förbundschef 

15 15 8 6  -  - 

Verksamheten exkl 
förbundschef 

11 9 24 18  -  - 

Totalt Medelpunkten     2,6 % 2,7 % 2,8 % 3,5 % 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. 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. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 50 år. Medelåldern för kvinnor var 50 år och för 
män 50 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 1 0 1 3 0 3 1 1 1 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2018 uppgick till 19 340 mkr  vilket är 25,5 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2018. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2018 (december) 31 901 kr. Kvinnors 
medellön är 34 269 kr och för män 30 717 kr. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2018 var totalt 5,4 % för hela verksamheten. För män var det 5,0 % och för kvinnor 
6,7 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,6 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 2,8 %. 
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Ålder Procent 

-29 4,2 % 

30-49 2,13 % 

50 - 9,56 % 

Personalomsättning 

Under 2018 har vi haft en viss omsättning av tjänster och har haft förändringar på tjänsterna teknisk 
chef och IT-tekniker. I tekniker och lagergruppen har rekryteringar skett både för att möta det ökade 
behovet men också för att ersätta längre frånvaro. 
Vi ser en skillnad gentemot tidigare att det är färre ansökningar till lediga tjänster och svårare att 
finna lämpliga kandidater, kontakter och nätverkande blir allt viktigare och ett par rekryteringar har 
skett genom personliga kontakter och spridning via sociala medier.. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid åtta tillfällen, däremellan har presidiet 
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

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. I förlängningen av det nya Hälso och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna har också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal leveranser av 
hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och 
transportlösningar. 
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Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra 
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera 
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, 
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar 
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2018 har upphandling gjorts av: 

• Sängar 

• Madrasser 

• Sittdynor 

• Rullstolar 

• Sittskal 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

I slutet av året meddelade förbundschef sin uppsägning för att gå vidare till annan tjänst.Då vi stod 
inför ett årsskifte och en ny direktion skulle tillträda först i januari hanterade presidiet frågan. Efter 
samtal och diskussioner fattades beslut om en intern lösning där servicechef formellt fick ansvaret 
som förbundschef. Presidiet bedömde att detta var en lämplig lösning för att både ge kontinuitet och 
stabilitet i verksamheten samtidigt som det ger möjlighet för den tillträdande direktionen att efter 
sitt tillträde ta ställning för en långsiktig lösning. 
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Uppföljning av mål 

Service  

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

  

En viktig del i att vi kan erbjuda god service och skapa rätt förutsättningar är att ge utbildningar och 
information till förskrivare både om beställning av hjälpmedel men också om arbetet och rutinerna i 
övrigt. För detta har vi varje månad erbjudit utbildningar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
som är nya i våra medlemskommuner. Under vår och höst har vi erbjudit sjuksköterskor en 
genomgång av madrass-sortimentet och samtidigt gått igenom hur de beställer och returnerar 
hjälpmedel i webSesam. Nytt för 2018 är att alla enheter fått erbjudande om att utbilda beställare. 
Under hösten genomförde vi 11 utbildningar. Beställare kan lägga arbetsorder och beställa artiklar till 
sin enhet via webSesam. I en del kommuner sköter arbetsterapeuter denna uppgift på boendena, 
medan det i andra är enhetschef eller undersköterska. I och med detta har möjligheten tagits bort att 
lägga arbetsorder via formulär på vår hemsida och är ett steg på vägen mot vårt mål att få bort alla 
formulär på hemsidan för att i stället arbeta direkt i systemet. 

När det gäller anpassningar har det skett en del förändringar pga GDPR. I övrigt har det legat väldigt 
lågt med systemförändringar under 2018. Den stora nyheten vi förväntade oss, ett nytt webSesam, 
har systemleverantören skjutit upp till 2020. I Sesam2 har arbetet fortgått med att skapa 
förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Medelpunkten har under året jobbat mycket med att 
se över processer vilket skapat många idéer om förändrat arbetssätt samt anpassningar i Sesam2 
under 2019. 

Då vi tidigare haft en mer omfattande enkät enligt Nöjd-kund-indexmodellen som upplevdes för 
omfattande och svår att svara på gjordes i år en enklare form med 10 frågor graderade 1-5 (där 5 är 
det bästa betyget). Enkäten som varit tillgänglig för förskrivare under ca 4 veckor gav ett underlag om 
50 svar. Detta är också en låg svarsfrekvens men ger ändå en fingervisning om den upplevda 
kvaliteten och vad som behöver utvecklas vidare. De områden som sticker ut är nöjdheten med att 
klara tidsmålen på leveranserna vilket varit ett problem under stora delar av 2018 men som nu börjar 
komma ikapp och återigen vara uppe på en leveranssäkerhet över 90%. Ett annat område som inte 
får så gott betyg är hur vi hanterar avvikelser och klagomål. Vi har under året ändrat rutinerna för att 
separera synpunkter och klagomål från avvikelser på hjälpmedel för att på detta sätt få bättre 
överblick. Detta har istället gett andra konsekvenser och vi behöver arbeta vidare med att hitta ett 
bättre sätt internt. En åtgärd kommer att vara den kundtjänst som i början av 2019 tillsätts och som 
kommer att ha som en uppgift att hantera dessa ärenden 

Den enskildes delaktighet har allt mer hamnat i fokus och rätten att vara delaktig, få ett gott 
bemötande och tillräcklig information i samband med förskrivning av hjälpmedel är nu också 
inskrivet i den nya Hälso- och sjukvårdslagen. 
För att på ett enkelt sätt ge möjlighet för brukare att ge lämna sina synpunkter lämnas en enkel 
enkät ut i samband med varje utprovning där brukare  svara på hur de upplevt bemötandet, om de i 
samband med besöket fått tillräcklig information och om de upplever att vi lyssnat på deras 
synpunkter och önskemål. 
Denna visar genomgående på en väldigt hög grad av nöjdhet vilket också förstärks av de 
kommentarer som i vissa fall skrivs. 
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Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
för att ge god service  Kundnöjdhet 

 

3,5 4 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott 
bemötande och ger god information i 
samband med utprovningar och service 

 Andel som är nöjd eller mycket nöjd 
efter utprovning eller service 

 

100 90 % 

Utveckling 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. Vi startade upp året i de 
nya lokalerna med en serie workshops i kognitiva hjälpmedel där olika leverantörer delade med sig 
av sin kunskap. 
Efter att en av våra konsulenter gått en särskild utbildning i förflyttningsteknik påbörjades planerna 
på att ta fram ett bra upplägg för att sprida denna kunskap vidare till kommunerna. Under våren 
genomfördes en utbildning på plats i Båstad vilket var uppskattat och förenklade deltagandet. 
I samband med nya upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar 
tillsammans med leverantörer och under året har vi arrangerat visningar av arbetsstolar, ramper, 
tyngdhjälpmedel, gånghjälpmedel och rullstolar. 
Under året har totalt 23 utbildningar och produktvisningar arrangerats av våra konsulenter vilket är 
betydligt fler än tidigare år och direkt kopplat till de möjligheter som vi nu har i de nya lokalerna. 

Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på konferenser och användarmöten 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka kompetensen i 
verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för 
kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 
 
Vår ambition är att arrangera en del utbildningar med mer tekniskt innehåll för att förskrivare och 
annan personal i kommunerna ska ha kompetens för att kunna avhjälpa en del enklare fel och 
justeringar på egen hand. 
Utformningen av utbildningarna behöver göras utifrån både de vanligaste felen och de behov som 
kommunerna upplever sig ha. I samband med kommunbesöken under året har frågan tagits upp och 
diskuterats och teknikergruppen ska nu utforma förslag på kommande utbildningar. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi sprider kunskap och information genom 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte 

 Antal arrangerade utbildningar och 
produktvisningar av konsulenter 

 

23 12 

 Antal arrangerade utbildningar av 
tekniker 
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Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en bra arbetsplats med högt medarbetarengagemang 

Se även textavsnittet under rubriken HR. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en god arbetsmiljö där 
medarbetare trivs  Medarbetarindex 

 

76 80 

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön 
för att förebygga ohälsa och olycksfall 

 Kort sjukfrånvaro 
 

2,6 % lägre än 3 % 

 Lång sjukfrånvaro 
 

2,8 % lägre än 3 % 

 Antal arbetsskador 
 

1 0 

 Uttagen semester i förhållande till 
semesterrätt 

 

85 % 90 % 

 Andel övertidstimmar i förhållande 
till arbetad tid 

 

1% 0 % 

Effektivitet 

Medelpunkten har effektiva arbetssätt 

Vad gäller vårt mål om att ta om hand och avhjälpa reparationer och monteringar inom tio 
arbetsdagar ligger vi en bra bit från målet på 90% när vi tar ut statistiken vilket inte fullt ut stämmer 
med den uppfattning som teknikerna har av hur arbetet utförs. Arbetsordrar utförs efterhand som de 
kommer in och det är sällan som arbeten blir liggande utan att åtminstone påbörjas. En ordentlig 
genomgång kommer att ske av hur processen ser ut och hur dokumentationen av det utförda arbetet 
görs för att sedan kunna identifiera eventuella felkällor. Dels kan det bero på flödet i arbetet, väntan 
på reservdelar eller hur vi registrerar och avslutar när ett arbetet är gjort. 
 
Då vårt huvuduppdrag är att recirkulera hjälpmedel är det ett bra mått att följa hur stor andel av det 
vi levererar ut som är recirkulerat. Efter flytten hade vi svårt att hinna med att rekonditionera i den 
takt som krävdes varför siffran sjönk och vi hade svårt att leverera ut hjälpmedel. Det ansträngda 
läget under året har gjort att flödet i rekondkedjan verkligen varit i fokus och under året har 
rutinerna och samordningen för rekondplaneringen blivit allt tydligare och samordnas nu på ett 
bättre sätt. 
Detta har också påverkat vår leveranssäkerhet som under året sjönk i perioder för att efterhand som 
rutinerna ändrades på nytt närma sig vårt målvärde på 99% leveranser inom tio dagar vilket är ett 
högt satt mål men som vi historiskt sett klarat av att nå. 
Tilläggas bör att vi har anledning att se över tiderna och rutiner för leveranser, allt fler kommuner 
önskar kortare leveranstider då tio arbetsdagar i detta sammanhang är en lång tid. 
Vårt mål har sedan tidigare varit att erbjuda tid för utprovning inom 15 arbetsdagar. Rutinen för 
bokningar under 2018 ändrades för att förenkla arbetet men gav konsekvensen att vi nu saknar 
möjligheten att på ett korrekt sätt mäta och ta ut statistik. Uppfattningen är dock att det är allt oftare 
som tider erbjuds utöver 15 arbetsdagar, vilket beror både på att konsulenterna är mer uppbokade 
på andra uppgifter (t.ex utbildningar och upphandlingsarbete)  men också för att det av praktiska skäl 
önskas längre planering från förskrivarnas sida. 
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Vad som är ett rimligt mål behöver diskuteras vidare tillsammans med representanter från 
kommunerna. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi åtgärdar reparationer och monteringar 
inom 10 arbetsdagar 

 Andel reparationer och monteringar 
som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

 

69 % 90 % 

Vi optimerar recirkulation av varor och 
har en hög lageromsättning 

 Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel 

 

72 % 80 % 

 Antal returer in exkl. skrotningar 
 

16 701 
14 517    

(2017 års 
värde)   

Vi erbjuder tid för utprovning inom 15 
arbetsdagar 

 Andel utprovningar som erbjuds 
inom 15 arbetsdagar 

 

 90 % 

Vi levererar beställda hjälpmedel inom 10 
arbetsdagar 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 
kund inom 10 arbetsdagar 

 

88 % 99 % 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Vid inventeringen som gjordes i slutet av augusti fanns en avvikelse på 1,9% vilket är en bit från 
målet. En anledning till detta är den belastning som var då vi under våren och sommaren inte hann 
med att organisera om utifrån de ökade behoven.  Under hösten gjordes sen en anpassning och 
översyn av lagerhållningen för att både skapa bättre ordning, effektivisera arbetet och minska risken 
för handhavandefel. Detta resulterade i att inventeringen vid årsskiftet hade en så låg avvikelse som 
0,5%. 

Målet är att så mycket av våra hjälpmedel som möjligt ska vara i bruk och uthyrda, för året 2018 når 
vi inte riktigt upp till målet på 95% uthyrningsgrad men utifrån de åtgärder som nu är vidtagna för att 
planera arbetet är det rimligt att målet kan nås för 2019. 
 
MP-index är ett mått på Medelpunktens prisutveckling sedan 2014. Som utgångspunkt har vi en 
"korg" bestående av 100 hjälpmedel, fördelade på 22 av de vanligaste hjälpmedelsartiklarna som 
Medelpunkten hyr ut. Gruppen kognitionshjälpmedel ingår inte. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en avvikelse vid inventering under 
1%  Andel avvikelser vid inventering 

 

1,2 % lägre än 1 % 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
ska vara uthyrda  Andel uthyrda hjälpmedel 

 

94 95 % 

Vi bedriver verksamheten på ett 
ekonomiskt hållbart sätt  MP-index 

 

109 102 
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Miljö 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Vi är ännu inte uppe i det mål vi satt om att 90 % respektive 95% av rollatorer och rullstolar ska 
uppnå sin förväntade livslängd. Vad gäller rollatorer påverkas uppgifterna fortfarande av det förtida 
utbytet som gjordes av rollator Futura. 
Under hösten har en genomgång påbörjats av varje typ av hjälpmedel där vi tillsammans med 
leverantör går igenom rekonditioneringsanvisningar och i samband med detta slår fast en nivå för 
hur vi på bästa sätt tar hand om hjälpmedlen för att de ska hålla hela den förväntade livslängden. 
Livslängden påverkas mycket av kvalitén på våra produkter samt hur stor produktutvecklingen varit. 
Samtidigt kan priset på reservdelar stiga betydligt på äldre modeller som inte längre har något avtal 
vilket gör det olönsamt att rekonditionera äldre hjälpmedel. Frågan om att teckna avtal även på 
reservdelar är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med i samband med upphandlingsarbetet 
tillsammans med Kommunförbundet Skåne. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Hjälpmedel uppnår i hög grad sin 
förväntade livslängd 

 Andel rollatorer som uppnår 
förväntad livslängd 

 

83 % 90 % 

 Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

 

93 % 95 % 

Vi recirkulerar hjälpmedel och ser till att de nyttjas så effektivt som möjligt 

Ett mått på hur väl vi nyttjar de hjälpmedel som finns tillgängliga är att mäta hur stor andel av dess 
livslängd de är ute hos brukare. Vi har satt ett målvärde på 90% vilket är det målvärde som 
Socialstyrelsen tog fram då de påbörjade arbetet med att se över olika nyckeltal för 
hjälpmedelsområdet. 
För vår del når vi inte målet vad gäller rollatorer medan vi för rullstolar ligger något över. 
En trolig anledning till att vi inte når målet på rollatorer är de säkerhetsåtgärder som vi la på rollator 
Futura för ett par år sedan som påverkar statistiken. 
Den arbetsbelastning som vi haft under året och problemen med att arbeta ikapp har också haft en 
påverkan då rollatorer har blivit stående på lager längre tid än vad som varit önskvärt. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer 
än 90% av sin livslängd 

 Andel tid som rollator varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

87 % 90 % 

 Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

92 % 90 % 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2018 2017 2016 2015 2014 

Intäkter 74 609 66 759 66 747 65 079 59 269 

Varav försäljning 22 830 21 056 21 169 18 947 15 617 

Varav hyror 43 223 38 656 38 928 39 491 37 139 

Verksamhetskostnader -62 507 -54 902 -52 787 -49 006 -44 472 

Avskrivningar -13 127 -11 286 -10 811 -10 632 -9 655 

Finansiellt netto -433 -211 -205 -163 -169 

Redovisat resultat -1 458 360 2 944 5 278 4 973 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2018 2017 2016 2015 2014 

Balansomslutning 65 509 54 628 51 477 51 610 53 386 

Eget kapital 13 675 13 934 16 520 18 853 18 548 

Soliditet % 21 25 32 37 35 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Årets totala intäkter blev 74 609 tkr vilket var betydligt mer än budgeterat. Ökningen kan främst 
härledas till ökade hyresintäkter där vår tillkommande kommun Höganäs, medförde en större 
omsättningsökning än förväntat. Även förändringen i betalningsansvarslagen innebar att 
kommunerna beställde ovanligt mycket hjälpmedel inledningsvis till brukarna. Flera av våra 
medlemskommuner har idag hemtagningsteam för att rationellt hantera denna uppgift. Även 
sänghanteringsavdelningen bidrog med den ökade omsättningen dels genom att volymerna ökade 
mer än förväntat samt dels att andelen akuta beställningar ökade i förhållande av den totala 
mängden. Även den tekniska utvecklingen av vissa produktgrupper har bidragit genom att de blivit 
attraktivare och användningsområdena har breddats och därmed gett ökade uthyrningsvolymer. 

Kostnader och resultat 

Årets kostnader blev högre än budgeterat. Det beror främst på följande orsaker. 

De ökade volymerna gav en ökad inköpsvolym vilket genererade högre avskrivningskostnader. 
Differensen mellan ut- och återlämnade tillbehör ökade markant under 2018 och kan närmast 
förklaras med att det har monterats mer tillbehör på rullstolarna än ett normalt år. Energi och 
uppvärmningskostnaderna var högre än budgeterat, detta justeras i budgeten för nästkommande år. 
Även en del nödvändiga förbättringsarbeten i den nya lokalen under 2018 gav en negativ inverkan på 
kostnaderna. 
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Personalkostnaderna var under 2018 högre än budgeterat och detta berodde främst på den högre 
omsättningen av hyreshjälpmedel samt den ökade volymen på sänghanteringen samt att under 
uppstartsskedet av densamma genererades inga intäkter utan enbart kostnader. Dessutom fanns en 
period med överlappning på två positioner, IT samt servicechef. 

Resultatet för 2018 var – 1.4 MSEK vilket är 1558 % lägre än budgeten 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 65 509 tkr, fördelade på 45 435 tkr i 
anläggningstillgångar och 20 074 tkr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
med 10 882 tkr från värdet vid årets början (54 627 tkr). 

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 
4 591 tkr till 41 227 tkr. Även anläggningstillgångarna för eget bruk har ökat; med 2 230 tkr till 
4 209 tkr. 

Omsättningstillgångarna har även de ökat under året; med 4 064 tkr till 20 074 tkr. Främsta 
förklaringen till ökningen är kassa och bank som ökat med 2 726 tkr till 4 831 tkr 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 834 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 834 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 13 934 tkr. Under räkenskapsåret har det sedan 
justerat med inträdesavgift från Höganäs kommun med 1 200 tkr och årets bokförda underskott på 
1 458 tkr. 

Soliditet 

Vid 2018 års slut är soliditeten 20,9 %, beräknat som %-andelen eget kapital (13 675 tkr) i relation till 
de totala tillgångarna (65 509 tkr). 
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Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigander noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
5 278 tkr (2015), 2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017). Resultatet för 2018 är -1458 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2019-2021) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning årsredovisning 

  Not Utfall 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter      

Verksamhetsintäkter 1 74 338 66 136 70 344 106 

Övriga intäkter 2 271 622 591 46 

Summa verksamhetsintäkter  74 609 66 758 70 935  

      

Verksamhetens kostnader      

Materialkostnader 3 -31 179 -30 319 -29 414 106 

Övriga externa kostnader  -11 428 -7 840 -11 497 99 

Personalkostnader  -19 340 -16 198 -17 303 112 

Avskrivningar 4 -13 127 -11 286 -12 156 108 

Utrangeringar  -560 -545   

Summa verksamhetskostnader  -75 634 -66 188 -70 370 107 

      

Resultat före finansnetto  -1 025 570 565 -282 

      

Finansiella poster      

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader  -433 -211 -465 93 

Finansnetto  -433 -211 -465  

      

Årets resultat  -1 458 359 100  
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Balansräkning 

Balansräkning årsredovisning 

  Not 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar    

Egna materiella anläggningstillgångar 5 4 208 1 978 

Hjälpmedel 6 41 227 36 636 

Summa anläggningstillgångar  45 435 38 614 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 7 4 238 4 148 

Fordringar 8 11 005 9 731 

Kassa och Bank 9 4 830 2 134 

Summa omsättningstillgångar  20 073 16 013 

    

Summa tillgångar  65 508 54 627 

    

Skulder och eget kapital    

Eget kapital 10 15 134 13 934 

Årets resultat  -1 458  

Eget kapital vid årets slut  13 676 13 934 

    

Långfristiga skulder 11 30 000 16 000 

Kortfristiga skulder 12 21 833 24 693 

Summa skulder  51 833 40 693 

    

Summa eget kapital och skulder  65 509 54 627 

    

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

   2018-12-31 2017-12-31 

Ställda säkerheter    

För egna skulder och avsättningar    

Företagsinteckningar  inga inga 

    

Ansvarsförbindelser  inga inga 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys årsredovisning 

  2018 2017 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -1 025 570 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Av- och nedskrivningar (+) 13 687 11 286 

Reavinst (-) / Reaförlust (+)  0 

 12 662 11 856 

Erhållen ränta (+)   

Erlagd ränta (-) -179 -211 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 12 483 11 645 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Minskning (+) / Ökning (-) av lager -90 +1 071 

Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar -1 274 +851 

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder 905 +5 736 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 024 19 303 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -20 659 -20 359 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  5 692 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 659 -14 667 

   

Finansieringsverksamheten   

Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga skulder 9981  

Medlemsavgift 1200  

Återbetalt överskott  -2 945 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 181 -2 945 

   

Årets kassaflöde (beräknat) 2 546 1 691 

Likvida medel vid årets slut 4 680 2 134 

Likvida medel vid årets början 2 134 443 

Enligt huvudbok 4 830  

Differens mot huvudbok -150  
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

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 i huvudsak desamma som för år 2017. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader.. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

  
20180101-
20181231 

20170101-
20171231 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Försäljning av hjälpmedel 22 830 20 781 

Ersatta kostnader 204 275 

Hyresintäkter 43 222 38 655 

Intäkter från service och tillsyn 3 079 3 483 

Intäkter från frakter 1 503 1 151 

Intäkter från transporter 3 500 1 791 

Summa Verksamhetsintäkter 74 338 66 136 

   

Not 2 Övriga intäkter   

Leverantörsviten  122 

Bidrag och avgifter 276 376 

Övrigt -5 124 

Summa övriga intäkter 271 622 

   

Not 3 Materialkostnader   

Kostnad för sålda varor -20 816 -18 739 

Övriga materialkostnader -10 363 -11 580 

Summa materialkostnader -31 179 -30 319 
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Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och inventarier   

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -157 -277 

Avseende inventarier och verktyg -295 -88 

Avseende datorer -7 -43 

Avseende fordon -328 -189 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -72 -43 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -859 -640 

   

Avskrivning av hjälpmedel   

Rollatorer -2 460 -1 985 

Manuella rullstolar -3 987 -3 188 

Sängar och sänglyftar -833 -848 

Arbetsstolar -769 -658 

Hygienhjälpmedel -822 -688 

Kognitionshjälpmedel -213 -185 

Lyftar -373 -278 

Madrasser och sittdynor -1 329 -1 656 

Övrigt -1 482 -1 160 

Summa avskrivning av hjälpmedel -12 268 -10 646 

   

Summa avskrivningar -13 127 -11 286 
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Noter till balansräkning 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 6 387 5 716 

Nyanskaffningar 3 168 671 

Avyttringar  0 

Utrangeringar -1 375 0 

Utgående anskaffningsvärden 8 180 6 387 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -4 409 -3 769 

Nyanskaffningar 1 297  

Avyttringar  0 

Utrangeringar  0 

Periodens avskrivningar enligt plan -859 -640 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 971 -4 409 

Redovisat värde vid årets slut 4 209 1 978 

   

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 98 124 94 248 

Nyanskaffningar 28 690 19 688 

Avyttringar -7 462 -5 831 

Utrangeringar -10 697 -9 981 

Utgående anskaffningsvärden 108 655 98 124 

Enligt huvudbok 108 648  

Differens mot huvudbok 7  
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -61 482 -60 632 

Nyanskaffningar -4 248 5 

Avyttringar 511 -230 

Utrangeringar 10 065 10 021 

Periodens avskrivningar enligt plan -12 268 -10 646 

Utgående ackumulerade avskrivningar -67 422 -61 482 

Nedskrivning   

Redovisat värde vid periodens slut 41 233 36 642 

Enligt huvudbok 41 226  

Differens mot huvudbok 7  

   

Not 7 Varulager   

Huvudhjälpmedel 4 238 4 148 

Tillbehör   

Reservdelar   

Summa varulager 4 238 4 148 

   

Not 8 Fordringar   

Kundfordringar 9 568 8 966 

Fordringar på medlemskommuner, förskott   

Skattekonto 127 17 

Förutbetalda kostnader 1 156 731 

Övriga fordringar 154 18 

Summa fordringar 11 005 9 732 

   

Not 9 Kassa, bank och checkkredit   

Kassa 0 0 

Bankmedel 4 830 2 134 

Beviljat kreditbelopp   

Outnyttjat kreditbelopp   

Summa Kassa och bank 4 830 2 134 
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Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 13 934 16 520 

Inbetald medlemsavgift 1 200  

Återbetalt till medlemskommunerna  -2 945 

Periodens resultat -1 458 359 

Periodens utgående kapital 13 676 13 934 

   

Not 11 Långfristiga skulder   

Banklån 30 000 16 000 

Summa Långfristiga skulder 30 000 16 000 

   

Not 12 Kortfristiga skulder och interimskulder   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 7 496 7 011 

Momsskuld 57 -95 

Personalens källskatt 292 241 

Kortfristigt banklån 9981 14 000 

   

Interimsskulder   

Upplupna löner och semesterlöner 1 163 1 029 

Sociala avgifter 731 617 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 945 967 

Upplupna hjälpmedelskostnader 731 825 

Upplupna räntekostnader 254 0 

Övriga poster 183 98 

Summa Kortfristiga skulder och interimsskulder 21 833 24 693 

   



 

 

 

25 

Årsredovisning 2018 

 

 

Underskrift 

Underskrifter Helsingborg 26 mars 2019 

    

   

Alexander Kolind  Ingela Sylwander 

Ordförande, Helsingborg  1:e vice ordförande, Ängelholm 

   

   

Boris Svensson  Ulf Jiewertz 

2:e vice ordförande, Klippan  Ledamot, Båstad 

   

   

Ulrika Thulin  Péter Kovács 

Ledamot, Bjuv  Ledamot, Höganäs 

   

   

Ingrid Jerlsten  Jenny Delén 

Ledamot, Landskrona  Ledamot, Perstorp 

   

   

Håkan Andersson  Isabella Dzanko 

Ledamot, Svalöv  Ledamot, Åstorp 

   

   

Annika Jönsson   

Ledamot, Örkelljunga   

 


