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JUSTERING 

Utsedd att justera  Ulf Jiewertz 

Justerade paragrafer § 1-15 

 

Protokollet signeras digitalt av nedanstående 

 

Sekreterare  Maria Pedersen 

Ordförande  Alexander Kolind  

Justerande  Ulf Jiewertz 

 

 

 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ   Direktionen     

Sammanträdesdatum  2022-11-29 

Datum då anslaget publiceras 2022-12-08 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 2022-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Medelpunkten   
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande Alexander Kolind hälsar alla välkomna.  

  

 

   

 

§ 2  Upprop 

 

   

 

§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Ulf Jiewertz att justera protokollet 

 

   

 

§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 5  Granskningsrapport samt revisorernas utlåtande, delårsrapport 
2022-08-31 

 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2022. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Kort 
sammanfattning av granskningsresultatet: 

• Prognostiserat resultat uppgår till 1,8 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
1 mnkr i förhållande till budget 

• Övervägande del av de finansiella målen bedöms uppnås 

• Av de fyra verksamhetsmålen bedöms två uppfyllas och två inte uppfyllas. 

• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts 

• Balanskravet bedöms att uppnås för år 2022 

Granskningsrapport samt utlåtande bifogas protokollet.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, utlåtande och delårsrapport 
sänds ut som information till medlemskommunerna 

 

  

 

§ 6  Ekonomisk rapport per 2022-10-31 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Verksamhetsintäkterna för månaden blev 6 933 tkr. Budget låg på 6 733 tkr. Ackumulerat ligger 
verksamhetsintäkterna efter tio månader på 68 038 tkr vilket är 721 tkr över budget. I oktober blev 
försäljningen 1 771 tkr vilket är 54 tkr under budget. Detta gör att vi efter tio månader ligger 698 tkr 
under budget. Vi räknar dock med att försäljningen på årsbasis kommer att landa en bra bit över 
budget då vi har några stora beställningar som ligger i november och december. Hyrorna fortsätter 
att ligga rejält över budget som ett resultat av en kraftigt ökande efterfrågan. Även i oktober såg vi 
en viss ökning i hyresintäkterna om än inte så stor. Månaden gav en intäkt om 2 946 tkr eller 241 tkr 
över budget. Ackumulerat ligger hyrorna på 28 363 tkr vilket är 1 333 tkr över budget. Resterande 
intäktsslag ligger relativt väl mot budget varje månad, dock med ett visst överskott. Totalt ligger 
dessa intäkter ca 87 tkr över budget efter tio månader där transportintäkterna står för större delen 
av avvikelsen som ett resultat av den prisjustering som gjordes i april 2022. 

 

Övriga, ej verksamhetsrelaterade, intäkter landade i oktober på 24 tkr och utgörs av anställningsstöd, 
ersättning för material (skrot och wellpapp) samt sjuklöneersättning. Budget för övriga intäkter låg 
på 34 tkr. Ackumulerat hamnar vi på 390 tkr vilket är 53 tkr över budget. 
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Kostnader 

De totala kostnaderna för månaden landade på 6 827 tkr vilket är 31 tkr över budgeterade 6 796 tkr.  
Ackumulerat uppgår de totala kostnaderna till 66 761 tkr där budget låg på 66 773 tkr. 

Kostnaderna för ”Material och varor”, 2 263 tkr, är 262 tkr under budget och följer relativt väl 
försäljningen. Efter tio månader ligger dessa kostnader på 24 818 tkr vilket är 428 tkr under budget. 

I gruppen övriga kostnader, som innefattar bl.a. lokalkostnader, fordonskostnader, 
hjälpmedelstransporter, licenser och förbrukningsmaterial, landade perioden på 912 tkr att ställa i 
relation till budgeterade 895 tkr. Ackumulerat ligger dessa kostnader på 8 653 tkr, alltså 217 tkr 
under budgeterade 8 870 tkr. 

Personalkostnaderna blev 2 190 tkr vilket är 113 tkr över budget. Sammantaget för perioden ligger 
dock personalkostnaderna rejält under budgeterade 19 634 tkr då de landar på 19 185 tkr, alltså 449 
tkr under budget. Avvikelsen beror på att vi under årets haft vakanta tjänster samt att vi sen april 
månad haft en långtidsfrånvaro på grund av vård av sjukt barn. 

Resultat 

Resultatet för oktober månad slutar på +130 tkr och ackumulerat efter tio månader är resultatet     
+1 667 tkr. Budget för oktober månad låg på -29 och ackumulerat på +881 tkr. Således ligger 
resultatet efter tio månader ca 786 tkr bättre än budgeterat. 

Likviditet 

I slutet av april månad, innan månadens inbetalningar hade kommit in, hade vi ett saldo på vårt 
bankkonto om -7,1 mkr. Siffran var ungefär densamma i maj månad, -7,2 mkr. Under juni och juli 
månad har vi sett en stabilisering i likviditeten efter att bland annat ha lagt in extrafakturering under 
maj månad samt att några kommuner betalar sina fakturor tidigare. 

Att likvida medel nu kommer in i jämnare takt gör att vi inte riktigt kan jämföra med ovan nämnda 
siffror längre. För att få en bättre uppfattning om likviditeten nu jämför vi högsta, lägsta samt 
genomsnittliga behållning på kontot. 

Nedan finner ni en tabell över likviditetens utveckling fram till 2022-11-18: 

 Medelbehållning 
Högst 
behållning 

Lägst 
behållning 

Januari 1 506 167 3 936 590 -1 311 640 
Februari 522 440 3 060 487 -4 016 920 
Mars -513 836 3 301 594 -5 155 460 
April -3 112 102 -283 781 -7 098 178 
Maj -2 233 882 1 202 585 -6 173 811 
Juni 690 189 2 796 242 -1 841 930 
Juli 955 423 1 736 694 -77 108 
Augusti -593 522 2 417 768 -3 847 960 
September -269 691 1 320 302 -3 512 790 
Oktober -1 834 824 -349 384 -5 130 571 
November -1 107 047 711 321 -2 542 870 
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Som synes förbättrades alla tal rejält under juni och juli månad för att sedan påbörja en nedgång igen 
i augusti. Trots augusti månads dipp, och även en fortsatt nedåtgående trend i september och 
oktober ligger likviditeten dock på klart bättre nivåer än vad den gjorde i våras. 

Behovet av nyinköp visade sig i oktober bli det lägsta hittills i år, 1 380 tkr. Efter tio månader har vi 
tvingats köpa in hjälpmedel för 17 840 tkr. Motsvarande period förra året låg siffran på 11 059 tkr. 
Alltså en ökning med 61%. 

Nettobehovet för månaden var 500 nya objekt (1 667 returer, 1 877 utlevererade, 290 skrotade pga 
ålder/utdömt skick). Det genomsnittliga inköpspriset så här långt i år ligger på 3 966 kr per inköpt 
individ. Under oktober uppgick således nettobehovet av nya hjälpmedel till 500*3 966 kr, alltså ca     
1 983 tkr.  

Ackumulerat i år har vi haft ett nettobehov om 5 692 nya hjälpmedel. Dock har vi haft hjälpmedel i 
lager kvar från pandemins lägre uthyrningsvolymer så de faktiska inköpen har varit 4 498 nya 
individer. 

Fortsätter nettobehovet att ligga på samma nivå kommer vi att behöva göra inköp av nya hjälpmedel  
för ca 21,4 mkr i år. Under hela 2021 köptes hjälpmedel in för ca 13 mkr.  

Med nedåtgående trend i likviditeten och stor likvid påverkan först kring årsskiftet och sedan en 
ännu större påverkan kring månadsskiftet mars/april 2023 ser tjänstemännen det som absolut 
nödvändigt att arbetet med att utöka förbundets låneram påbörjas snarast.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 7  Prismodell  

Inför 2023 kommer Medelpunkten justera och förtydliga prismodellen på enstaka punkter. 
Prismodellen och dess samtliga förändringar presenterades under mötet.  

• Kostnaden för transporter höjs på samtliga punkter 

• Större delen av prismodellen bygger på begreppet timpeng vilken ska täcka arbetskostnaden 
för den utförda tjänsten. I takt med att lönerna stiger föreligger ett behov av att höja denna 
timpeng i samma takt. För 2023 höjs timpengen därmed till 585 kr. 
 

Direktionen beslutade  

att godkänna prismodellen och att denna verkställs i samband med budget 2022 

 

  

 

§ 8 Resultatbudget 2023 

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023-2025 presenterades under 
mötet. 

Medelpunktens direktion beslutade att förbundet för 2023 ska budgetera för ett överskott om 1,25 
mkr utöver det tidigare beslutade 1%-målet, i syfte att stärka likviditeten. Enligt tjänstemännens 
ursprungliga budgetförslag skulle verksamheten ge ett överskott om 874 tkr. Med direktionens 
beslut landar det budgeterade överskottet för året på 2 124 tkr. Verksamhetsplan och budget 
bifogas.  

Direktionen beslutade  

att förbundet ska budgetera med ett överskott om 2 124 tkr under 2023 

att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025  
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§ 9 Finansiering 

Förbundet har haft ett möte med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank. 
Syftet med mötet var tvådelat. Dels behövde vi diskutera det nuvarande lånet om 30 mkr som 
förfaller 28 mars 2023 och dels önskade vi rådgivning gällande likviditetsfrågan. 

Det befintliga lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Det är möjligt att göra det redan nu 
men med tanke på det osäkra ränteläget avrådde Göran från detta och att lånet istället bör tecknas 
om under mars 2023.  

Gällande finansiering diskuterade vi två olika scenarion; dels en budget med högre marginal (i 
enlighet med önskemål från direktionen) och dels en utökad låneram. 

Det första scenariot ansåg Göran inte vara en tillräckligt snabb eller effektiv lösning. Kapitalet 
kommer med denna metod in i alltför långsamt tempo och ett nyttjande av checkkrediten kommer 
därmed att bli långvarigt. Han förespråkade att vi snarast möjligt får direktionens beslut att begära 
en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta skulle, så 
fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet omgående slutar använda 
checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett långfristigt lån till en lägre ränta. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 
denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med anledning av 
detta samt att det är en relativt långdragen process att få en utökning av låneramen var hans råd att 
”ta i ordentligt” och begära en utökning till 60 miljoner kronor, istället för de 50 miljoner kronor som 
tjänstemännen hade tänkt sig. 

Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 
återbetala delar av lånet utan kostnad. 

Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att förbundet sannolikt kommer att behöva ett 
kapitaltillskott inom fem år när det närmar sig en flytt till andra lokaler. Med en väl tilltagen låneram 
redan nu kan vi förhoppningsvis undvika att genomgå hela processen i medlemskommunernas 
fullmäktige en gång till. 

En fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutade  

att verksamheten ska ansöka om utökning av låneramen till 60 miljoner hos Helsingborgs stad 

att beslut om utökningen skickas till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 
respektive kommunfullmäktige 
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§ 10 Beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2023 
 
Politisk ledning                         Ordförande            Beslut i januari 2023                     
vid förfall                                   förste vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
vid förfall                                   andre vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
 
Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 
 
Administration   Maria Pedersen 
Ekonomi, lager och logistik                Patrik Durén  
Inköp hjälpmedel samt reservdelar Emil Bernmarker 
Retur/tvätt, Säng samt rekond Nicklas Olin 
                               
Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:  
 
Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör 
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§ 11 Val av kommuner till valberedning 

I reglementet för direktionen står reglerat hur val till presidium och ordförande ska genomföras.  
Enligt detta ska den avgående direktionen utse valberedning och sammankallande efter förslag från 
presidiet.  
Valberedningen skall bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd 
representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare 
kommuner vilka utses av direktionen. 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 
 
Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande direktionens första 
sammanträde. 
Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt 
 
Presidiets förslag är att valberedningen ska bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 
kommunstyrelsen utsedd representant) från Helsingborg, Ängelholm. Landskrona, Höganäs samt 
Klippan.  

 
Direktionen beslutade  
 
att utse kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs samt Klippan.  
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§ 12 Mötesdagar 2023 

Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2023.  Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas.  
Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i nedanstående 
tabell.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionen beslutade  
 
att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2023 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidiet Direktion Särskilt ärende 

Jan  11 31 Val till presidium  

Feb 14 -  

Mar 14 28 Årsredovisning 2022 

Apr 18 -  

Maj 9 23 Tertialbokslut 1 2023 

Juni 13 -  

Juli - -  

Aug 22 29 Inför Budget 2024 

Sept 12 -  

Okt  10 24 Delårsbokslut 2 2023 

Nov  14 28 Beslut om Budget 2024 

Dec 12   
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 § 13 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

 

Datum Ärende  

202211 Avtalsförlängning Ernst & Young AB, revision FC 

202211 Särskild visstidsanställning retur/tvätt samt rekond FC 

202211 Vikariatsanställning hjälpmedelskonsulent FC 

   

 
 
Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 

 

  

 

§ 14  Övrig information 

 
Ordförande Alexander Kolind tackar avgående direktionsmedlemmar samt tjänstemännen för ett 
mycket gott samarbete under de fyra åren.  
Mötet avslutades med en lunch tillsammans med samtliga medarbetare i verksamheten.  

 

  

  

 

§ 15 Mötet avslutas 
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande Alexander Kolind hälsar alla välkomna.  


  


 


   


 


§ 2  Upprop 


 


   


 


§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Ulf Jiewertz att justera protokollet 


 


   


 


§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 5  Granskningsrapport samt revisorernas utlåtande, delårsrapport 
2022-08-31 


 


Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2022. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Kort 
sammanfattning av granskningsresultatet: 


• Prognostiserat resultat uppgår till 1,8 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
1 mnkr i förhållande till budget 


• Övervägande del av de finansiella målen bedöms uppnås 


• Av de fyra verksamhetsmålen bedöms två uppfyllas och två inte uppfyllas. 


• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts 


• Balanskravet bedöms att uppnås för år 2022 


Granskningsrapport samt utlåtande bifogas protokollet.  


Direktionen beslutade  


att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, utlåtande och delårsrapport 
sänds ut som information till medlemskommunerna 


 


  


 


§ 6  Ekonomisk rapport per 2022-10-31 


Kommentarer till resultaträkning 


Intäkter 


Verksamhetsintäkterna för månaden blev 6 933 tkr. Budget låg på 6 733 tkr. Ackumulerat ligger 
verksamhetsintäkterna efter tio månader på 68 038 tkr vilket är 721 tkr över budget. I oktober blev 
försäljningen 1 771 tkr vilket är 54 tkr under budget. Detta gör att vi efter tio månader ligger 698 tkr 
under budget. Vi räknar dock med att försäljningen på årsbasis kommer att landa en bra bit över 
budget då vi har några stora beställningar som ligger i november och december. Hyrorna fortsätter 
att ligga rejält över budget som ett resultat av en kraftigt ökande efterfrågan. Även i oktober såg vi 
en viss ökning i hyresintäkterna om än inte så stor. Månaden gav en intäkt om 2 946 tkr eller 241 tkr 
över budget. Ackumulerat ligger hyrorna på 28 363 tkr vilket är 1 333 tkr över budget. Resterande 
intäktsslag ligger relativt väl mot budget varje månad, dock med ett visst överskott. Totalt ligger 
dessa intäkter ca 87 tkr över budget efter tio månader där transportintäkterna står för större delen 
av avvikelsen som ett resultat av den prisjustering som gjordes i april 2022. 


 


Övriga, ej verksamhetsrelaterade, intäkter landade i oktober på 24 tkr och utgörs av anställningsstöd, 
ersättning för material (skrot och wellpapp) samt sjuklöneersättning. Budget för övriga intäkter låg 
på 34 tkr. Ackumulerat hamnar vi på 390 tkr vilket är 53 tkr över budget. 
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Kostnader 


De totala kostnaderna för månaden landade på 6 827 tkr vilket är 31 tkr över budgeterade 6 796 tkr.  
Ackumulerat uppgår de totala kostnaderna till 66 761 tkr där budget låg på 66 773 tkr. 


Kostnaderna för ”Material och varor”, 2 263 tkr, är 262 tkr under budget och följer relativt väl 
försäljningen. Efter tio månader ligger dessa kostnader på 24 818 tkr vilket är 428 tkr under budget. 


I gruppen övriga kostnader, som innefattar bl.a. lokalkostnader, fordonskostnader, 
hjälpmedelstransporter, licenser och förbrukningsmaterial, landade perioden på 912 tkr att ställa i 
relation till budgeterade 895 tkr. Ackumulerat ligger dessa kostnader på 8 653 tkr, alltså 217 tkr 
under budgeterade 8 870 tkr. 


Personalkostnaderna blev 2 190 tkr vilket är 113 tkr över budget. Sammantaget för perioden ligger 
dock personalkostnaderna rejält under budgeterade 19 634 tkr då de landar på 19 185 tkr, alltså 449 
tkr under budget. Avvikelsen beror på att vi under årets haft vakanta tjänster samt att vi sen april 
månad haft en långtidsfrånvaro på grund av vård av sjukt barn. 


Resultat 


Resultatet för oktober månad slutar på +130 tkr och ackumulerat efter tio månader är resultatet     
+1 667 tkr. Budget för oktober månad låg på -29 och ackumulerat på +881 tkr. Således ligger 
resultatet efter tio månader ca 786 tkr bättre än budgeterat. 


Likviditet 


I slutet av april månad, innan månadens inbetalningar hade kommit in, hade vi ett saldo på vårt 
bankkonto om -7,1 mkr. Siffran var ungefär densamma i maj månad, -7,2 mkr. Under juni och juli 
månad har vi sett en stabilisering i likviditeten efter att bland annat ha lagt in extrafakturering under 
maj månad samt att några kommuner betalar sina fakturor tidigare. 


Att likvida medel nu kommer in i jämnare takt gör att vi inte riktigt kan jämföra med ovan nämnda 
siffror längre. För att få en bättre uppfattning om likviditeten nu jämför vi högsta, lägsta samt 
genomsnittliga behållning på kontot. 


Nedan finner ni en tabell över likviditetens utveckling fram till 2022-11-18: 


 Medelbehållning 
Högst 
behållning 


Lägst 
behållning 


Januari 1 506 167 3 936 590 -1 311 640 
Februari 522 440 3 060 487 -4 016 920 
Mars -513 836 3 301 594 -5 155 460 
April -3 112 102 -283 781 -7 098 178 
Maj -2 233 882 1 202 585 -6 173 811 
Juni 690 189 2 796 242 -1 841 930 
Juli 955 423 1 736 694 -77 108 
Augusti -593 522 2 417 768 -3 847 960 
September -269 691 1 320 302 -3 512 790 
Oktober -1 834 824 -349 384 -5 130 571 
November -1 107 047 711 321 -2 542 870 
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Som synes förbättrades alla tal rejält under juni och juli månad för att sedan påbörja en nedgång igen 
i augusti. Trots augusti månads dipp, och även en fortsatt nedåtgående trend i september och 
oktober ligger likviditeten dock på klart bättre nivåer än vad den gjorde i våras. 


Behovet av nyinköp visade sig i oktober bli det lägsta hittills i år, 1 380 tkr. Efter tio månader har vi 
tvingats köpa in hjälpmedel för 17 840 tkr. Motsvarande period förra året låg siffran på 11 059 tkr. 
Alltså en ökning med 61%. 


Nettobehovet för månaden var 500 nya objekt (1 667 returer, 1 877 utlevererade, 290 skrotade pga 
ålder/utdömt skick). Det genomsnittliga inköpspriset så här långt i år ligger på 3 966 kr per inköpt 
individ. Under oktober uppgick således nettobehovet av nya hjälpmedel till 500*3 966 kr, alltså ca     
1 983 tkr.  


Ackumulerat i år har vi haft ett nettobehov om 5 692 nya hjälpmedel. Dock har vi haft hjälpmedel i 
lager kvar från pandemins lägre uthyrningsvolymer så de faktiska inköpen har varit 4 498 nya 
individer. 


Fortsätter nettobehovet att ligga på samma nivå kommer vi att behöva göra inköp av nya hjälpmedel  
för ca 21,4 mkr i år. Under hela 2021 köptes hjälpmedel in för ca 13 mkr.  


Med nedåtgående trend i likviditeten och stor likvid påverkan först kring årsskiftet och sedan en 
ännu större påverkan kring månadsskiftet mars/april 2023 ser tjänstemännen det som absolut 
nödvändigt att arbetet med att utöka förbundets låneram påbörjas snarast.  


Direktionen beslutade  


att godkänna den lämnade informationen 
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§ 7  Prismodell  


Inför 2023 kommer Medelpunkten justera och förtydliga prismodellen på enstaka punkter. 
Prismodellen och dess samtliga förändringar presenterades under mötet.  


• Kostnaden för transporter höjs på samtliga punkter 


• Större delen av prismodellen bygger på begreppet timpeng vilken ska täcka arbetskostnaden 
för den utförda tjänsten. I takt med att lönerna stiger föreligger ett behov av att höja denna 
timpeng i samma takt. För 2023 höjs timpengen därmed till 585 kr. 
 


Direktionen beslutade  


att godkänna prismodellen och att denna verkställs i samband med budget 2022 


 


  


 


§ 8 Resultatbudget 2023 


Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023-2025 presenterades under 
mötet. 


Medelpunktens direktion beslutade att förbundet för 2023 ska budgetera för ett överskott om 1,25 
mkr utöver det tidigare beslutade 1%-målet, i syfte att stärka likviditeten. Enligt tjänstemännens 
ursprungliga budgetförslag skulle verksamheten ge ett överskott om 874 tkr. Med direktionens 
beslut landar det budgeterade överskottet för året på 2 124 tkr. Verksamhetsplan och budget 
bifogas.  


Direktionen beslutade  


att förbundet ska budgetera med ett överskott om 2 124 tkr under 2023 


att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025  
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§ 9 Finansiering 


Förbundet har haft ett möte med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank. 
Syftet med mötet var tvådelat. Dels behövde vi diskutera det nuvarande lånet om 30 mkr som 
förfaller 28 mars 2023 och dels önskade vi rådgivning gällande likviditetsfrågan. 


Det befintliga lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Det är möjligt att göra det redan nu 
men med tanke på det osäkra ränteläget avrådde Göran från detta och att lånet istället bör tecknas 
om under mars 2023.  


Gällande finansiering diskuterade vi två olika scenarion; dels en budget med högre marginal (i 
enlighet med önskemål från direktionen) och dels en utökad låneram. 


Det första scenariot ansåg Göran inte vara en tillräckligt snabb eller effektiv lösning. Kapitalet 
kommer med denna metod in i alltför långsamt tempo och ett nyttjande av checkkrediten kommer 
därmed att bli långvarigt. Han förespråkade att vi snarast möjligt får direktionens beslut att begära 
en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta skulle, så 
fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet omgående slutar använda 
checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett långfristigt lån till en lägre ränta. 


Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 
denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med anledning av 
detta samt att det är en relativt långdragen process att få en utökning av låneramen var hans råd att 
”ta i ordentligt” och begära en utökning till 60 miljoner kronor, istället för de 50 miljoner kronor som 
tjänstemännen hade tänkt sig. 


Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 
återbetala delar av lånet utan kostnad. 


Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att förbundet sannolikt kommer att behöva ett 
kapitaltillskott inom fem år när det närmar sig en flytt till andra lokaler. Med en väl tilltagen låneram 
redan nu kan vi förhoppningsvis undvika att genomgå hela processen i medlemskommunernas 
fullmäktige en gång till. 


En fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet bifogas protokollet.  


 


Direktionen beslutade  


att verksamheten ska ansöka om utökning av låneramen till 60 miljoner hos Helsingborgs stad 


att beslut om utökningen skickas till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 
respektive kommunfullmäktige 
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§ 10 Beslutsattestanter 


Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 


 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2023 
 
Politisk ledning                         Ordförande            Beslut i januari 2023                     
vid förfall                                   förste vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
vid förfall                                   andre vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
 
Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 
 
Administration   Maria Pedersen 
Ekonomi, lager och logistik                Patrik Durén  
Inköp hjälpmedel samt reservdelar Emil Bernmarker 
Retur/tvätt, Säng samt rekond Nicklas Olin 
                               
Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:  
 
Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör 
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§ 11 Val av kommuner till valberedning 


I reglementet för direktionen står reglerat hur val till presidium och ordförande ska genomföras.  
Enligt detta ska den avgående direktionen utse valberedning och sammankallande efter förslag från 
presidiet.  
Valberedningen skall bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd 
representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare 
kommuner vilka utses av direktionen. 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 
 
Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande direktionens första 
sammanträde. 
Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt 
 
Presidiets förslag är att valberedningen ska bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 
kommunstyrelsen utsedd representant) från Helsingborg, Ängelholm. Landskrona, Höganäs samt 
Klippan.  


 
Direktionen beslutade  
 
att utse kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs samt Klippan.  
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§ 12 Mötesdagar 2023 


Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2023.  Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas.  
Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i nedanstående 
tabell.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Direktionen beslutade  
 
att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2023 
 
 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Presidiet Direktion Särskilt ärende 


Jan  11 31 Val till presidium  


Feb 14 -  


Mar 14 28 Årsredovisning 2022 


Apr 18 -  


Maj 9 23 Tertialbokslut 1 2023 


Juni 13 -  


Juli - -  


Aug 22 29 Inför Budget 2024 


Sept 12 -  


Okt  10 24 Delårsbokslut 2 2023 


Nov  14 28 Beslut om Budget 2024 


Dec 12   
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 § 13 Delegationsbeslut 


Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 


 


Datum Ärende  


202211 Avtalsförlängning Ernst & Young AB, revision FC 


202211 Särskild visstidsanställning retur/tvätt samt rekond FC 


202211 Vikariatsanställning hjälpmedelskonsulent FC 


   


 
 
Direktionen beslutade  


att godkänna den lämnade informationen 


 


  


 


§ 14  Övrig information 


 
Ordförande Alexander Kolind tackar avgående direktionsmedlemmar samt tjänstemännen för ett 
mycket gott samarbete under de fyra åren.  
Mötet avslutades med en lunch tillsammans med samtliga medarbetare i verksamheten.  


 


  


  


 


§ 15 Mötet avslutas 
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       /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HkOQUKivo
       Anna Maria
       Pedersen
       maria.pedersen@medelpunkten.se
       197412203908
       1974/12/20
       217.115.41.186
     
    
     197412203908
     2022-12-05T14:58:24.071Z
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HkOQUKivo
     Anna Maria
     Pedersen
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-06T14:42:24.864Z
    BklF-LFiPi
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.62
      193.180.104.102
      2022-12-06T14:42:24.840Z
    
     BklF-LFiPi
     2022-12-06T14:42:24.840Z
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
     /envelopes/r1eJ8tsDj
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
     Alexander
     Kolind
     193.180.104.102
   
  
   
    signature.created
    2022-12-06T14:43:46.909Z
    B1Zy8Fjvi.d051427a-05d7-4f0e-a608-2ac101bd8f62
    
     B1Zy8Fjvi.d051427a-05d7-4f0e-a608-2ac101bd8f62
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi/signatures/B1Zy8Fjvi.d051427a-05d7-4f0e-a608-2ac101bd8f62
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi
     
      /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
      ALEXANDER MIKAEL
      KOLIND
      1991/07/31
      199107310659
    
     signed
     bankid-se
     ALEXANDER MIKAEL
     KOLIND
     1991/07/31
     94.234.109.113
     
      B1Zy8Fjvi
      5da938e3-ad70-435d-b1e4-ce2c11ab1b97
      true
      2022-12-06T14:43:46.272Z
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       /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
       ALEXANDER MIKAEL
       KOLIND
       alexander.kolind@helsingborg.se
       199107310659
       1991/07/31
       94.234.109.113
     
    
     199107310659
     2022-12-06T14:43:46.272Z
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
     ALEXANDER MIKAEL
     KOLIND
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-06T16:58:07.993Z
    HJsxUFoDs
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36
      94.191.136.160
      2022-12-06T16:58:07.957Z
    
     HJsxUFoDs
     2022-12-06T16:58:07.957Z
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HJsxUFoDs
     /envelopes/r1eJ8tsDj
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HJsxUFoDs
     Ulf
     Jiewertz
     94.191.136.160
   
  
   
    signature.created
    2022-12-06T17:10:30.090Z
    B1Zy8Fjvi.7c1e65c2-2562-4a8d-9375-b0e89d7e8fd8
    
     B1Zy8Fjvi.7c1e65c2-2562-4a8d-9375-b0e89d7e8fd8
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi/signatures/B1Zy8Fjvi.7c1e65c2-2562-4a8d-9375-b0e89d7e8fd8
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi
     
      /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HJsxUFoDs
      Claes Ulf
      Jiewertz
      1954/02/09
      195402095656
    
     signed
     bankid-se
     Claes Ulf
     Jiewertz
     1954/02/09
     94.191.136.160
     
      B1Zy8Fjvi
      d5052f59-a20f-4b6a-96b4-677d5fa6e7c8
      true
      2022-12-06T17:10:29.432Z
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