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Vår Vision  

När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet! 

Vilka är vi?  

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva 

verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral.  

Medlemskommunerna överlät sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet 

Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna 

beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som 

representerar varje medlemskommun. 

Medlemmar i förbundet är de 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg, Bjuv, 

Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga.  

 

 
 

 

Vårt uppdrag 

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som 

kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få 

funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. 

Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och 

kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, 

upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och 

reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. 

Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger 

möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med 

full funktion.  
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Styrande dokument 

Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen 

- Förbundsordningen för Kommunalförbundet Medelpunkten 

- Medlemsdirektiv för Kommunalförbundet Medelpunkten 

 

Målinriktning och verksamhetsmål 2022 

Vi ska vara en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är 

effektiv både professionellt och ekonomiskt. För att säkerställa att verksamheten lever upp till detta 

samtidigt som vi är en bra arbetsgivare följer vi upp ett antal mål som är satta för verksamheten.  

Vi ska ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som inger 

förtroende och som ger en positiv känsla. Verksamheten strävar efter att hela tiden nå ett bättre 

resultat än föregående år på samtliga servicemål, undantaget målet gällande utbildning och 

produktvisning som omnämns nedan.  

Vi ska vara ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, hålla en hög kompetens och ha 

en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. Under 

kalenderåret arrangeras därav utbildningar och produktvisningar för förskrivare och antalet beror till 

viss del på hur många upphandlingar som genomförs under året men med ett riktmärke om 3 per 

månad.  

Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel används i så 

hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas under hela 

sin förväntade livslängd. Verksamheten bedrivs gemensamt för att ge möjlighet till en större bredd 

på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel i rätt tid utifrån individuella behov. 

Det gemensamma arbetet underlättar även recirkulering vilket är ekonomiskt effektivt. De 

ekonomiska målen är tämligen statiska och det är rimligt att de ligger på samma nivå under 

kalenderåret.  

Verksamheten ska ha en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och inspireras. Även i detta 

mål är vår strävan att överträffa föregående års utfall. 

Samtliga mål följs upp enligt matrisen nedan.  
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Målområde Verksamhetens mål Vi når målen genom att Mätetal 

Service 

Medelpunkten har en hög 
servicenivå och ett gott 
bemötande 

Vi anpassar och utvecklar våra 
arbetssätt för att ge god service 

Nöjd-kund-index extern 
verksamhet       
(Uppföljning ÅR) 

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

Andel som upplever ett 
gott bemötande vid besök 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Vår kunskap och 
omvärldsbevakning sprids 
till medlemskommunerna 

Vi sprider kunskap och 
information genom att 
arrangera utbildningar och 
produktvisningar 

Antal arrangerade 
utbildningar och 
produktvisningar 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Vi är effektiva och ger 
snabb service 

Reparationer och monteringar 
åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

Andel reparationer och 
monteringar som är 
avslutade inom 10 
arbetsdagar 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Tid för utprovning erbjuds inom 
15 arbetsdagar 

Andel utprovningar som 
erbjuds inom 15 
arbetsdagar 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på god 
ekonomisk hushållning 

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

Andel tid som rollatorer 
varit i bruk hos mottagare 
vid skrotning 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Andel tid som rullstolar 
varit i bruk hos mottagare 
vid skrotning 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Effektivitet 

Minst 80 % av utleveranserna är 
recirkulerade hjälpmedel 

Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel  
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Minst 95 % av beställda 
hjälpmedel ur hyressortimentet 
levereras inom 10 arbetsdagar 

Andel beställningar ur 
hyressortimentet som 
levereras till kund inom 10 
arbetsdagar 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 

Arbetsmiljö 
Medelpunkten är en 
arbetsplats där vi känner 
engagemang och trivsel 

Vi har en arbetsmiljö där 
medarbetare trivs, känner 
inspiration och engagemang 

Medarbetarindex 
(Uppföljning T1, T2, ÅR) 
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Medelpunktens organisation och bemanning 2022 

 

Organisationskartan kommer 2022 utökas med en Operativ chef som kommer ansvara för 
avdelningarna retur/tvätt, rekond samt säng. Förändringen genomförs av två anledningar:  

• Verksamhetens förbundschef ska ha möjlighet att fokusera på strategiskt arbete, 
omvärldsbevakning, kund- samt leverantörsmöten.  

• Det är även av största vikt att ledare i verksamheten har möjlighet att arbeta nära sin 
avdelning och medarbetare för att kunna säkra kvalitet samt driva det dagliga arbetet i rätt 
riktning.  

Förbundschef kommer ha fortsatt ansvar för ledande personal samt serviceavdelningen med 
hjälpmedelskonsulenter och servicetekniker. Förändringen innebär ingen utökning av 
personalstyrkan.  

Personalansvaret kommer 2022 innehas av förbundschef, administrativ chef, ekonomi- och lagerchef 
samt operativ chef. 
  
Medelpunkten kommer under 2022 bestå av 39,0 heltidstjänster i organisationen. En utökning med 
0,2 jämfört med 2021 p.g.a. återgång till 100 % sysselsättningsgrad på en medarbetare.   
 
Pandemin har påverkat oss under en längre period och vi är fortfarande i en orolig tid och ingen kan 
förutspå hur kommande år blir med tanke på Covid-19. Verksamheten ser en potentiell risk med 
högre sjukfrånvaro än normalt p.g.a. Covid-19 och eventuellt behov av tillfällig bemanning för att 
kunna säkerställa leveranser och service till medlemskommunerna.  
 

 

  

Förbundschef

Administration

IT/Systemförvaltning

Lön/HR

Kundtjänst

Reception/administratör

Ekonomi

Lager

Service

Konsultation och teknisk 
service

Operativt

Retur/tvätt

Rekond

Säng
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Ekonomisk plan 2022- 2024 
 

Efter att ha sett ett minskat behov av hjälpmedel under 2020 har vi under 2021 åter sett en svag 

ökning. Behovet förväntas fortsätta att öka i relativt stadig takt fram till år 2030, då antalet äldre-

äldre (85+) tros ha nått ett maximum. Den stora ökningstakten förväntas från år 2024.  

För nya hjälpmedel kan användningstiden förväntas bli kortare jämfört med de hjälpmedel som idag 

hyrs ut. Orsakerna till detta är att nya hjälpmedel konstrueras för att bli lättare (tunnare) och därför 

inte håller lika länge samtidigt som nya brukare är mer aktiva och därför sliter lite mer på sina 

hjälpmedel. Kostnaderna för reservdelar förväntas därmed att öka, samtidigt som den ekonomiska 

livslängden minskar.  

Kapitalbehov 
 

Anläggningstillgångar  

För att Medelpunkten ska kunna tillgodose en ökad efterfrågan på hyrda hjälpmedel krävs 

motsvarande nettoinvesteringar i sådana. Vi ser fortsatt en ökad efterfrågan på tjänsten Tvätt av 

kommunägda hjälpmedel. Det kan komma att leda till att ytterligare investeringar i tvättavdelningen 

kommer att behöva göras. 

Omsättningstillgångar 

Investeringsbehovet av nya anläggningstillgångar är svårbedömt. Om bristen på reservdelar 

fortsätter en längre tid samtidigt som det finns färdiga hjälpmedel att köpa in så kommer 

investeringsbehovet att öka. Skulle bristen på nya hjälpmedel bli påtaglig kan det leda till att behovet 

finns men inte tillgången på hjälpmedel. Därmed kan inte heller investering ske. Vi väljer att lägga 

investeringsbehovet utifrån ett normalläge. Lager, kundfordringar, övriga fordringar samt bankmedel 

bedöms öka om totalt 0,5 Mkr per år. Därtill förväntas investeringar i lokaler, maskiner och annan 

utrustning att göras med 0,5 Mkr årligen. 

I nedanstående tabell listas de olika årens kapitalbehov samt förväntad utgående balans: 

År Hjm.netto Egna anl.tillg Oms.tillg. Tot. kap.behov Avskr.netto Utg. balans 

2020      67,6 Mkr 

2021 +1,5 Mkr +0,1 Mkr +0,4 Mkr +2,0 Mkr -3,3 Mkr 66,3 Mkr 

2022 +1,5 Mkr +0,5 Mkr +0,5 Mkr +2,5 Mkr -3,4 Mkr 65,4 Mkr 

2023 +1,5 Mkr +0,5 Mkr +0,5 Mkr +2,5 Mkr -3,5 Mkr 64,4 Mkr 

2024 +1,5 Mkr +0,5 Mkr +0,5 Mkr +2,5 Mkr -3,6 Mkr 63,3 Mkr 

 

Av tabellen framgår att det bokförda nettovärdet (UB) på Medelpunktens samtliga tillgångar 

förväntas minska från fjorårets (2020) 67,6 Mkr till nästa års (2022) 65,4 Mkr. Under de tre därpå 

följande åren förväntas en liknande utveckling till 63,3 Mkr (vid utgången av år 2024). Detta utgår 

ifrån nuvarande sortiment. I händelse av att nya produkter efterfrågas kan tillgångssidan komma att 

stiga betydligt, vilket ställer krav på en annan finansiering än den nedanstående. 
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Finansieringsplan  
 

Enligt förbundsordningen ska Medelpunkten ha ett eget kapital om 16 Mkr. Enligt de diskussioner 

som hittills hållits i direktionen kommer sannolikt beloppet överskjutande 16 Mkr dock att ligga kvar i 

kommunalförbundet tills vidare, varför det egna kapitalet nedan kommer att räknas upp med ett 

förväntat årligt överskott om 0,8 Mkr. 

Vid utgången av 2021 förväntas beloppet vara 18,2 Mkr, baserat på årets förväntade resultat om 

+2,5 Mkr.  

Alla tillgångar som inte finansieras av eget kapital måste finansieras externt genom lån, krediter och 

skulder till andra parter (främst leverantörer). Tabellen visar de närmaste årens finansiering. 

År Eget kapital Långfr. skuld Övr. kortfr. Sk. Utg. balans 

2020 -15,8 Mkr -30,0 Mkr -21,9 Mkr -67,6 Mkr 

2021 -18,2 Mkr -30,0 Mkr -11,9 Mkr -60,1 Mkr 

2022 -19,0 Mkr -30,0 Mkr -11,9 Mkr -60,9 Mkr 

2023 -19,8 Mkr -30,0 Mkr -11,9 Mkr -61,7 Mkr 

2024 -20,5 Mkr -30,0 Mkr -11,9 Mkr -62,4 Mkr 

 

Den tidigare fullt utnyttjade checkkrediten om 10 Mkr har sedan februari 2021 slagits samman med 

vårt transaktionskonto. Krediten nyttjas endast till liten del och endast under korta perioder. I 

tabellen har därför inte hänsyn tagits till den. 

 

Resultatbudget 2022 
 

Utgångspunkterna för 2022 års resultatbudget har varit följande: 

➢ Det har inte inkommit några indikationer från våra medlemskommuner om några väsentliga 

förändringar under 2022. Därmed är budgeten baserad på en förväntat oförändrad 

verksamhet och en viss organisk tillväxt. 

➢ Budgeten är framtagen utifrån principerna i den prismodell som började gälla 2019. Dock 

lyfts licenskostnader för WebSesam ut från den fasta månadsavgiften. Vidare görs några 

mindre justeringar och förtydliganden. 

➢ I de fall där det inte aviserats höjningar från leverantörer och det inte föreligger fastställda 

avtalspriser för 2022 har en generell indexering om ca 2% gjorts.  

➢ Personalkostnader ökar något under 2022, utifrån årlig lönerevision, justering av 

löneglidningar samt de förändringar som är noterade under punkten Organisation.  
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 Budget 2022 samt plan för 2023–2024 
 

 

 
   

Belopp i tkr 
2022 2023 2024 

Budget Plan Plan 

        

VERKSAMHETSINTÄKTER       

Försäljningsintäkter 21 901 22 120 22 341 

Hyresintäkter 32 441 32 765 33 322 

Serviceintäkter 3 710 3 784 3 860 

Frakt- och transportintäkter 4 092 4 092 4 092 

Kommunavgift 18 535 19 091 19 759 

  80 679 81 852 83 374 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER       

ÖVRIGA INTÄKTER       

Vitesintäkter 0 300 300 

Bidrag 228 228 228 

Övrigt 177 181 184 

SUMMA ÖVR.INTÄKTER 405 709 712 

SUMMA INTÄKTER 81 084 82 560 84 086 

        

        

VERKSAMHETSKOSTNADER       

Sålda varor/sålt material -30 296 -30 599 -30 905 

Övriga materialkostnader -594 -600 -606 

Personal -23 689 -24 400 -25 132 

Lokaler -4 655 -4 748 -4 843 

Mask - Förbr.Inv - Egna fordon -624 -630 -637 

Externa transporter -1 200 -1 200 -1 200 

Kommunikation IT -2 380 -2 404 -2 428 

Admin. och övrigt -1 190 -1 202 -1 214 

Utrangeringar -660 -660 -660 

SUMMA KOSTNADER -65 288 -66 443 -67 624 

Avskrivningar -14 615 -14 980 -15 355 

SUMMA VERKS.KOSTNADER -79 903 -81 423 -82 979 

FINANSIELLT NETTO -344 -310 -290 

RESULTAT EFTER FIN.INT O KOSTN. 837 827 817 


