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Året i korthet
 » Ny tillFörordNAd Vd 

i början av oktober 2012 tillträdde Maria lönnbark som tillför-
ordnad Vd för Folktandvården Gävleborg. Uppdraget var att se 
över organisationen och skapa kostnadseffektivitet. 

 » orGANisAtioNeN ByGGs oM
Under 2012 infördes en ny distriktsorganisation med chefsleden 
distriktchef, klinikchef och teamchef. distriktschefsorganisationen 
lades ner under hösten.

 » Ny Hr-cHeF ocH ekoNoMicHeF
Under våren tillträdde ekonomichef Ulrika Jobs Gunnarsson och 
Hr-chef Britta engquist.

 » MilJöcertiFieriNG
Under 2012 miljöcertifierades Folktandvården enligt ISO 14001.

 » NyA speciAlister
Under året har två nya övertandläkare i protetik och radiologi 
examinerats efter st-utbildning. efter nyrekrytering finns  
ytterligare tre övertandläkare på plats. 

 » ökAd tillGäNGliGHet pÅ speciAlisttANdVÅrdeN 
tillgängligheten på specialisttandvården har under året varit 
mycket god inom de flesta specialiteter.

 » UtlANdsrekryteriNG MedicArrerA 

Nio tandläkare rekryterades i samarbetet med Medicarrera.  
Av dessa kommer sju från rumänien och två från polen.

 » FolkHälsoArBetet i FokUs
Under året fick vårt tobaksarbete extra uppmärksamhet. Kontrakts-
metoden tobaksfri duo infördes i många klasser och vi medverkade 
i Fritt-studien i samarbete med karolinska institutet.

 » Årets resUltAt eFter skAtt BleV 5,2 Msek
omsättningen uppgick till 390 Msek.
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resultatet begränsade förstås företagets förmåga att utföra 
en bra verksamhet. det stod klart att det fanns en brist på 
förtroende för ledning och organisation.

styrelsen vidtog åtgärder under de första dagarna i  
oktober då dåvarande VD fick sluta och Maria Lönnbark till- 
trädde med uppdrag att se över organisationen och skapa  
kostnadseffektivitet.

Från att ha haft en dålig lönsamhet fram till september, 
skedde en enorm förbättring under sista kvartalet med ett 
fantastiskt resultat för året som helhet. en helt osannolik hän-
delse som vi kan likna vid VM-kvalet i Berlin. Att vända ett 0-4 

resultat till 4-4 när slutsignalen ljöd, är också helt osannolikt.
om vi ska klara vårt uppdrag och kunna rekrytera nya med-

arbetare är det viktigt att vi har en god stämning i Folktand-
vården och resurser att ge medarbetarna utveckling i sitt 
arbete, särskilt när det är kunnande vi säljer.

När jag ser tillbaka på Folktandvården sedan 2008 fram 
till idag vill jag uttrycka min glädje över den goda stämning 
vi har och samtidigt ge en eloge till ledningen och alla medar-
betare som på ett skickligt sätt hanterat det som hänt.

Barry Gustavsson, styrelseordförande

det vände under hösten
2012 var ett händelserikt år i Folktandvården Gävleborg. Med ett resultat långt under 
budget 2011, fortsatte samma negativa utveckling under våren 2012.
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Maria lönnbark, Vd
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Vår inslagna väg ändrade riktning under 2012. den nya distriktsorganisationen som sjösattes i 
början av året lades ner i oktober. Teamcheferna, som var ett nytt chefsled som infördes, finns 
kvar. Vi tog nya tag och med vår långa historia i ryggen med all kunskap, erfarenhet, vilja och 
driv började vi skapandet av vår egen verksamhet, utifrån våra egna kompetenser. 
 Vi har framför oss att fånga de grupper som idag inte får vård i tillräcklig omfattning. 
äldregrupperna kommer att behöva och kräva mer. 
 kompetensförsörjningen fortsätter att vara aktuell. Vi har en hög medelålder, speciellt 
bland specialisterna, och tandläkarna beräknas minska med 20 procent fram till 2025. 
kunskapsöverföringen blir extra viktig i det sammanhanget. Vi måste kunna attrahera ny 
personal som trivs och stannar kvar. det ska kännas roligt och meningsfullt att gå till jobbet. 
 Värdegrundsarbetet som kommer att prägla 2013 ger oss förutsättningar för att just 
attrahera och få medarbetare som vill vara kvar. Med värdegrunden skapar vi en egen kultur, 
en identitet, som också bygger varumärket.
 i ett kunskapsföretag som Folktandvården är kvalitet och kompetens viktigt, en hygien-
faktor. det gör att den odontologiska utvecklingen och patientsäkerheten är högt prioriterad. 
 ett stort tack till er alla för ert enastående arbete och engagemang under 2012. Nu är vi på 
väg att bli en stolt och framåtsträvande Folktandvård.

Maria lönnbark, Vd

Vd har ordet
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”Vi har ett folkhälsoarbete som vi kan vara stolta över! 
Bland annat håller vår personal ca 600 lektioner per år i 
länets skolor där de pratar om kost, tandhälsa och tobak. 
Ungefär lika många klasser sköljer med fluor.”

Anette West, utvecklingschef inom ramen för folkhälsoarbetet
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hÖg tillgÄNglighet

Folktandvården är tillgänglig för alla i länet. Vi har 19 kliniker 
för allmäntandvård och två länsövergripande specialist-
kliniker med verksamhet i Gävle och Hudiksvall. Alla all-
mäntandvårdskliniker har öppet vardagkvällar till 20.00 
(lokala skillnader) samt de flesta lördagar. Patienter med 
akuta besvär får komma samma dag och nya patienter får en 
tid inom 14 dagar. Alla våra kliniker är handikappanpassade.
 Vi besöker äldre och sjuka i särskilda boenden och i hem-
men. på mödravårdscentraler möter vi blivande föräldrar. 
de små barnen och deras familjer knyter vi kontakt med på 
barnavårdscentraler.
 sjukhustandvården tar hand om patienter med särskilda 
behov och ger tandvård till exempelvis kroniskt sjuka och 
cancerpatienter. till sjukhustandvården eller specialisttand-
vården remitteras patienter med grava funktionsnedsätt-
ningar som gör att de inte kan behandlas i allmäntandvården.

MoDerN tekNik ger SMiDighet

patienterna kan när som helst under dygnet boka om sina 
tider via internet. Varje eftermiddag skickas ett sMs med 
en påminnelse om den tid patienten har dagen därpå. 
kallelse via sMs sker vid några kliniker. Våra telefoner är 
viktiga för tillgängligheten. klinikerna har en datoriserad  
samtalshanterare som gör att vi ringer tillbaka inom 15  
minuter. i samarbete med swedbank erbjuds tandvårdslån 
med möjlighet till månadsbetalning.

MÅNga VÄljer FolktaNDVÅrDeN

Vi tog emot ca 44 000 barn och 88 000 vuxna under året. 
klinikerna från Bergsjö i norr till Hedesunda i söder hade 
396 761 besök. Allmäntandvården har ett nära samarbete 
med specialisterna och vi strävar efter att patienterna ska 
få ett snabbt och effektivt omhändertagande.

All slags  
   tandvård
Bolaget är ett av de tre största tandvårdsföretagen i Sverige med 414 anställda. Vi finns 
på 15 orter i länet. specialisttandvård finns vid två länsövergripande kliniker i protetik, 
tandlossningssjukdomar, käkkirurgi, tandreglering, barntandvård, bettfysiologi samt 
röntgen. 50 procent av de vuxna och 95 procent av barnen väljer Folktandvården.
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2012
Nya patienter  3 120 st
Akutpatienter 6 556 st
Behandlats inom ramen för 
nödvändig tandvård 2 935 st
patienter som fått tandvård 
som led i sjukdomsbehandling 851 st
sMs påminnelser under året 329 561 st
sMs kallelser 528 st
internetombokningar per månad 2 380 st 
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eN dAG pÅ FolktANdVÅrdeN:
1 458 patienter har behandlats.

Undersökningar  522 st
Fyllningar  494 st
kronor  58 st
Profylaxåtgärder  474 st
rotfyllningar  26 st

patienter som behandlades på 
specialistklinik under 2012

Vuxna    3 874 st
Barn     2 719 st

Frisktandvård under 2012

Nya avtal  3 115 st
Förlängda avtal   3 013 st
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oMFattaNDe FÖreByggaNDe arBete 

Folktandvårdens 156 tandhygienister och många av tand-
sköterskorna har en betydelsefull roll i det förebyggande 
arbetet. de har huvudansvar för att enligt landstingsupp-
draget besöka länets skolor och informera om munhälsa. 
Fluorsköljning görs i de flesta skolor. De finns också på 
mödravårds- och barnavårdscentraler där de möter blivande 
och nyblivna föräldrar och ger en första introduktion i 
munhälsa och tandvård. Folktandvården utför kostnadsfri 
analys av fluorhalten i dricksvatten i enskilda brunnar.

Bra taNDhÄlSa

tandhälsan hos Gävleborgs barn och ungdomar är mycket 
bra. enligt den senaste epidemiologin (2012)* var mer än 
32 procent av 19-åringarna kariesfria och 69 procent hade 
inga hål eller fyllningar mellan tänderna. Nästan 97 procent 
av länets 3-åringar var kariesfria och i 6-årsgruppen var 
siffran nästan 83 procent. Folkhälsoarbetet, i vilket pre-
ventionsprogrammet utgör basen, är en av Folktandvår-
dens hörnstenar. 
 För att hitta nya vägar och minska sårbarheten för de mest 
utsatta barnen och ungdomarna när det gäller tandhälsan, 
samarbetar Folktandvården med bland annat barnavårds-
centraler och familjecentraler, men också med andra hälso-
aktörer. en väg att fortsätta det förebyggande arbetet också 
in i vuxenlivet är att erbjuda 19-åringarna Frisktandvård. 
*T4, Lars Toresson 

FriSktaNDVÅrD 

Frisktandvård erbjuds alla patienter mellan 20 och 69 år. 
erbjudandet innebär att patienten tecknar ett avtal om 
tandvård under tre år till ett fast pris. syftet med Frisk-
tandvård är att patient och tandvårdsteam tillsammans 
arbetar förbyggande, för att patienten ska behålla eller 
förbättra sin munhälsa. Vi erbjuder autogiro med månads-
dragning som en möjlighet att fördela sina kostnader över 
året. drygt 17 000 patienter har nappat på erbjudandet. 

allMÄNtaNDVÅrD – taNDVÅrD MeD BreDD

till oss kommer barn, ungdomar och vuxna. Första besöket 
i tandvårdsmiljö sker när barnet fyller 3 år. Barn mellan 
3-19 år har gratis tandvård. i vissa åldrar är det extra viktigt 
att vi träffar barnet för att kunna kontrollera bettutveck-
lingen.

Från det år man fyller 20 år börjar man betala för sin 
tandvård. i samband med kontroll av munhälsan på klini-
ken bestäms också med vilket intervall återbesök bör ske. 
Allt efter individuell bedömning.
 den stora andelen vuxna patienter medför att vi utför 
ett stort antal avancerade och fullständiga behandlingar 
som till exempel behandling av tandlossningssjukdom in-
klusive implantatbehandling samt kron- och broterapi. om 
behoven är mera omfattande eller komplicerade remitte-
ras du som patient till specialisttandvården.

SPecialiSttaNDVÅrD – taNDVÅrD  
MeD SPetS

specialisttandvården är en viktig del i företaget. remis-
serna kommer från både privattandvård och folktandvård. 
Vi har specialister inom kirurgi, tandreglering, tandloss-
ningssjukdomar, barntandvård, protetik (kronor och broar), 
bettfysiologi och röntgen. 

SjUkhUStaNDVÅrD

Här behandlas patienter som vårdas på sjukhus och får 
akuta tandproblem. remitterade patienter med olika sjuk-
domar och funktionsnedsättningar från allmäntandvården 
tas omhand när sjukhustandvårdens speciella kunskaper 
efterfrågas. 

PreVeNtioNSPrograM MeD  
tyDliga riktliNjer

Vår målsättning är att ge befolkningen i länet en positiv 
attityd till tandvård och kunskap om hur man själv kan 
påverka sin tandhälsa. länets profylax- och vårdprogram 
innehåller riktlinjer för vilken information som ska ges 
blivande föräldrar på MVc och nyblivna föräldrar på BVc. 
Basprogrammet sträcker sig från 0-19 år och fokuserar 
på riskbedömningen i de olika åldrarna samt hur behand-
lingen ska utformas. programmet tar upp vad som ska 
finnas med vid information på förskolor och skolor samt 
riskbedömning för vuxna. ett vårdprogram för implan-
tatbehandling, behandlingsgången i ortodonti samt ett 
program med syfte att förbättra munhälsan för äldre och 
personer med funktionsnedsättning ingår också.



12

rekryteriNg

Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckelfaktor. 
i den ingår lärlingsprogram, besök på högskolor och 
universitet, mässdeltagande, praktikplatser för tandhy-
gieniststuderande, utlandsrekryteringar, prova på – och 
sommarjobb. Via hemsidans ”Jobba hos oss” kan man hitta 
lediga jobb och sommarjobb. 
 Antalet tandläkare i sverige förväntas minska under de 
närmaste åren och för Folktandvården blir det viktigt att ha 
en bra mix av tandläkare, tandhygienister och tandsköter-
skor. ett viktigt mål för oss är också att få en mångkulturell 
mix bland våra medarbetare. 

lÄrliNgSPrograM 

Vårt lärlingsprogram har pågått i mer än 10 år och är 
en viktig del i vår långsiktiga kompetensförsörjning.  
erbjudande om att söka en lärlingsplats går till ung-
domar som just avslutat sin gymnasieutbildning. det  
har visat sig vara en populär satsning. 2012 antogs 14 nya 
lärlingar. 

VerkSaMhetSFÖrlagD UtBilDNiNg

Att ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning 
är en viktig del av vår verksamhet. sedan tandhygienist-
programmet vid Högskolan dalarna lades ner fortsätter 
vi att ta emot studenter från tandhygienistutbildningarna 
vid universiteten i karlstad och Umeå. 
 Att ta emot studenter och andra praktikanter är ett stimu-
lerande och utvecklande uppdrag, inte bara för handledaren 
utan också för övriga på kliniken. dessutom är det en viktig 
och bra rekryteringsväg för oss.

iNtroDUktioNSPrograM 

För att hjälpa de nyrekryterade att snabbt komma in i arbetet 
deltar de under det första året i ett introduktionsprogram. 
den nyanställde får en handledare under det första året, 
hjälp att sätta sig in i teamtandvård och att planera för 
sin yrkesutveckling. programmet innehåller också omfat-
tande utbildning inom odontologi, arbetssätt och organi-
sation. Utbildningarna är gemensamma för hela gruppen 
nyanställda och ger därmed också tillfälle till erfarenhets-
utbyte och social samvaro.

Attraktiv 
arbetsgivare
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karriÄrVÄgar

Våra kompetensbeskrivningar är viktiga instrument för 
chefer och medarbetare för att kartlägga utvecklingsbehov 
och karriärvägar. ett omfattande utbildningspaket är fram-
taget baserat på utvecklingsbehovet. de nya tjänsterna som 
teamchefer är det första steget i chefskarriärtrappan inom 
Folktandvården Gävleborg.

teaMtaNDVÅrD ger MÅNga MÖjligheter 

teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier samar-
betar kring patienten. Det gör att patienten får träffa den 
profession som är lämpligast baserad på de behov man har.
Med en bra spridning mellan yrkeskategorierna skapar vi 
flexibilitet och god kvalitet. 
 Arbetssättet skapar ett löpande erfarenhetsutbyte och 
ger patienten en bättre vård.
 tandhygienistens roll i teamet, som ännu en vårdgivare, 
gör att fler patienter kan strömma igenom. Vi ger god vård 
utifrån ett hälsoperspektiv genom att vara ett av de län 
med flest tandhygienister per invånare. Tandläkarna kan 
ägna sig åt avancerad tandvård till vuxna medan framförallt 

tandhygienisterna tar hand om barn och ungdomar och  
de friskare patienterna. rätt person på rätt plats vid rätt 
tidpunkt är våra ledord. Flera tandläkare i allmäntand-
vården är resurstandläkare och fungerar som specialist-
tandvårdens förlängda arm.

leaN – ett SMiDigare arBetSSÄtt

Under året som gått har vi jobbat vidare för att göra lean till 
vårt arbetssätt, vår vardag. Vi har som projekt implemen-
terat, genomfört och utvärderat produktionsplanering i 
Valbo. där har vi sett mycket positiva resultat i form av ökad 
beläggningsgrad och kostnadstäckningsgrad.

ANtAl tillsVidAreANställdA 31 deceMBer 2012: 
414 personer varav 370 kvinnor och 44 män. 
Dessutom tillkommer 14 lärlingar

Fördelning yrkeskategorier
107 tandläkare  156 tandhygienister
120 tandsköterskor  samt övrig personal
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”tack vare vårt typiska engagemang tog det 10 månader 
för oss att införa miljöledningssystemet. Jag ser vårt 
miljöcertifikat som inkörsporten i det integrerade 
ledningssystemarbetet som kommer att bli nödvändigt 
att göra för vårt bolag i framtiden.”

susanna Forsell Nordin, Miljösamordnare

”lean har hjälpt oss att ”höja ribban” på verksamheten. 
Vi pratar mer om kundperspektiv, kvalitet och vår 
förmåga att tillgodose våra kunders behov än tidigare.  
 daglig styrning har bidragit till att vi på klinikerna 
jobbar mer målinriktat än vad vi gjorde förr. ett 
exempel är produktionsplaneringen i Valbo, där vi har 
skapat ett ”system” på kliniken som dimensioneras 
utefter kundbehovet, det vill säga en balans mellan 
produktionsbehov och bemanning.”

Anna Hammarström,  lean-samordnare 
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”Vi har reviderat utvecklingssamtalsmallen så att 
det finns en tydlig koppling mellan företagets mål 
och den enskilde medarbetarens mål. cheferna har 
fått utbildning i att använda mallen och det skall bli 
spännande att höra hur detta faller ut.  
 det är viktigt att den anställde ser hur den individuella 
insatsen kan bidra till att Folktandvården når sina mål.”

Britta engquist, Hr-chef
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MiljÖaNSVar 

Miljöarbetet inom Folktandvården Gävleborg AB präglades 
under 2012 av miljöcertifieringen enligt ISO 14001. Miljömålen 
är kopplade till landstingets övergripande miljöprogram 
2013 – 2016. Miljöledningssystemet ger ordning och reda där 
policyn och målen visar vägen.

digital röntgen, vattenreningssystem och annan digital 
hantering av kommunikation, remisser och recept är idag 
en självklarhet för våra kliniker. stränga miljökrav präglar 
inköp och upphandling.

Antalet resfria möten har ökat med hjälp av videokonferens 
från dator och telefonmöten. Våra fem leasade miljötjäns-
tebilar gör att användandet av privat bil sjunker. Under 
2012 har vi jobbat med att minska det farliga avfallet. Vi 
har även fokuserat på att spara energi. 

Vi fortsätter arbetet med ständiga förbättringar där miljö-
frågor är en naturlig del i vårt dagliga arbete. engagemanget 
på våra arbetsplatser är stort och ledningssystemet hålls där-
för levande. Årliga miljörevisioner utförs och vi samverkar 
med andra organisationer.

aNSVar FÖr PatieNterNaS 
oMhÄNDertagaNDe

det är viktigt för oss att utveckla tandvården efter de behov 
som våra patienter har. För att göra ”resan genom tandvår-
den” så enkel, snabb och smidig som möjligt arbetar vi med

vårdkedjor, speciellt för barn och ungdomar som har 
särskilda behov.

äldre och sjuka i särskilda boenden får en munhälso-
bedömning och erbjudande om tandvård.

samtidigt ges också utbildning i munhälsovård till 
personalen på boenden. Människor med särskilda behov 
som gamla, sjuka och personer med funktionsnedsätt-
ningar erbjuds tandvård till en lägre kostnad. 

kValitet och PatieNtSÄkerhet

kvalitetsarbete inom strålskydd med strålskyddsorgani-
sation och nya rutiner samt kvalitetsarbete på klinik har 
fortgått under 2012. 

inom hygienområdet har regelbundna mätningar av 
följsamhet till basala hygienrutiner inletts för att fokusera 
på smittspridning och patientsäkerhet.

Frekvensen i avvikelserapporteringen har ökat något 
2012. en förutsättning för ett bra kvalitetsarbete är en hög 
transparens med öppenhet och vilja att dela med sig. För 
det krävs en uppmuntrande och tillåtande attityd.

patienter har fått ökade möjligheter att vara med och 
påverka vården genom webben. 

en händelse har anmälts till socialstyrelsen enligt  
lexMaria, med efterföljande genomgång och analys samt 
handlingsprogram. 

Vår
 verk-  samhet
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Folktandvårdens analysteam har tillsammans med lands-
tingets patientsäkerhetsenhet genomfört tre fullständiga 
händelseanalyser under året.

Genomgång av nationella riktlinjerna för vuxentandvård 
och information om patientsäkerhet gör att Folktandvården 
kan börja resan mot en förbättrad säkerhetskultur.

ForSkNiNg

i ett kunskapsföretag som Folktandvården Gävleborg är 
det viktigt att satsa på forskning och utveckling för att 
förbättra kvaliteten i vården. detta leder till att vi får nya 
behandlingsmetoder med säkrare resultat och bättre lång-
tidsprognoser. Forskningsresultaten kommer patienterna 
till godo genom enklare och mer pålitliga behandlingar 
med mindre efterbesvär. 

inom företaget bedrivs forskning i framkant, framförallt på 
specialisttandvården. Forskningsprojekten är fokuserade på:

 » Benersättningsmaterial i samband med implantat-
behandling för att förbättra det estetiska resultatet, 
minska besvären för patienterna och reducera sam-
hällskostnaderna.

 » Nya behandlingsstrategier för tandlossning och 
inflammation kring implantat.

 » studera sambandet mellan tandlossning och allmän-
sjukdomar till exempel hjärt-kärlsjukdomar och 
benskörhet.

 » Utvärdering av ny teknik vid tandreglering och hur 
den upplevs av patienterna.

 » Jämförelser av olika sätt att stabilisera tänder efter 
genomförd tandregleringsbehandling.

All forskning bedrivs i nära samarbete med olika universitet 
och det generella syftet är att förbättra våra behandlings-
metoder och ge skonsammare vård till patienterna i länet.

Vår
 verk-  samhet
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MarkNaDSFÖriNg

Vår marknadskommunikation under året har handlat 
om att öka kännedomen om frisktandvårdsavtalet, säkra 
kompetensförsörjningen, samt anpassa och förnya våra 
kommunikationskanaler. Vi har genomfört 19-årsdagar, 
lärlingsprojekt på gymnasieskolorna, tagit fram nya kallelse-
brev och lanserat en ny webbplats. dessutom genomfördes 
årets nöjd-kund-index (Nki).

toBak 

Vi arbetar för att förhindra tobaksdebuten och att avbryta 
tobaksvanor hos de unga. eftersom våra medarbetare 
träffar så gott som samtliga barn och ungdomar har vi stor 
möjlighet att med frågor vara med och påverka. 95 procent 
av patienterna över 12 år får frågan angående sitt tobaks-
bruk vid undersökningstillfället. information om riskerna 
med tobaksbruk ges också i länets skolor i samband med 
tandhälsoinformation och till föräldrar vid MVc och BVc. 

Under 2012 har vi på flera av skolorna i länet påbörjat 
implementering av tobaksfri duo, en kontaktsmetod för 
att förhindra att man testar tobak för första gången. 

Vi erbjuder all personal en utbildning i samtalsmetodi-
ken Motiverande samtal för att alla ska få ett verktyg för 
att kunna ta upp tobaksfrågan med sin patient och utföra 
det korta motiverande samtalet. 

Folktandvården Gävleborg deltar som ett av två län i 
studien Fri från tobak i tandvården (Fritt) som bedrivs av 
karolinska institutet i stockholm. syftet med studien är att 
undersöka hur effektivt Motiverande samtal är i syfte att få 
fler att sluta använda tobak.
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VÄrDegrUND

Vi behöver skapa en gemensam värdegrund som attraherar 
både medarbetare och kunder. Vi tycker olika och behöver 
prata med varandra, samt vända och vrida på de värderingar 
vi har. inget är rätt och inget är fel, men vi måste bestämma oss 
för vilken värdegrund vi ska ha i Folktandvården Gävleborg. 

kUNSkaPSÖVerFÖriNg

Med hög medelålder i företaget och en minskning av antalet 
tandläkare måste vi bli duktiga på att föra över kunskap från 
den erfarne medarbetaren till den nye. en spännande resa 
och utmaning. 

VarUMÄrkeSByggaNDe 

Att bygga ett starkt varumärke är att försöka ”öka kundernas 
välbefinnande och sociala eller psykiska tillfredställelse via 
de produkter eller tjänster vi erbjuder”. Vår utmaning ligger 
i att med vår identitet, värdegrund som kärna, ladda vårt 
varumärke med styrka, positivitet och tydlighet, till våra 
kunder såväl som våra potentiella medarbetare.

rekryteriNg

Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckelfaktor. 
Varumärkesbyggandet i detta avseende får stor betydelse 
i framtiden. Att kunna attrahera medarbetare och få stolta 
och lojala ambassadörer som ges möjlighet att utveckla sina 
talanger och att sedan behålla dem på en attraktiv arbets-
plats, det är en framtida utmaning.

koMPeteNSFÖrSÖrjNiNg 

det är inte enbart tandläkare som är svårrekryterade utan 
även tandhygienister. Vi står också inför stora pensions-
avgångar av tandsköterskor. tandhygienistutbildningen 
i Falun har upphört, vilken har varit en rekryterings-
plattform för Folktandvården Gävleborg. Vi har etablerat  
kontakt med utbildningarna i karlstad och stockholm  
avseende bland annat uppdragsutbildningar. För att säkra 
rekryteringen av tandsköterskor och kunna erbjuda  
praktikplats under utbildningen har ett samarbete med 
Folktandvården Uppsala påbörjats.

Framtida
utmaningar
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NÖjDa MeDarBetare SoM StaNNar

Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver att vi vet vad våra 
medarbetare behöver för att stanna kvar hos oss. Men också 
att vi som arbetsgivare är tydliga med våra förväntningar 
på dem. 

MiljÖ

kraven på att bedriva en miljöanpassad verksamhet ökar. 
Miljöfrågan är en så kallad hygienfaktor för våra kunder. 
För oss är det viktigt att även fortsättningsvis öka kraven på 
leverantörer och att ytterligare miljöanpassa verksamhe-
ten. Miljöcertifikatet innebär början på det fortsatta arbetet 
med miljöledningssystem och hålls levande med vår vilja till 
ständiga förbättringar.
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kvalitet- och patientsäkerhet har alltid funnits med
i vår verksamhet, men har under senare tid fått en
alltmer framskjuten position. kraven ökar både från
myndigheter och patienter, och det har föranlett oss  
att skapa en ny plattform med ökat mandat för detta  
arbete. Vi har även bildat en kvalitets- och patient-
säkerhetsfunktion i företaget. Arbetet ska präglas av 
en kombination av stöd till verksamheten men också 
kontroll och granskning.

stina renström, kvalitetsansvarig och  
Bengt Vikman, cheftandläkare
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FolktaNDVÅrDeN gÄVleBorg aB 2012 2011 2010 2009 2008
intäkter tSek 389 960 378 065 390 056 385 462 365 427

resultat efter skatt tSek 5 268 -247 11 727 17 192 11 500

Nettomarginal % 3,4 0 5 8 6

Soliditet % 49 46 46 46 34

räntabilitet på totalt kapital % 11 1 15 22 17

kassalikviditet % 144 122 168 176 167

Förvaltnings berättelse
iNForMatioN oM VerkSaMheteN

styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården 
Gävleborg AB, med organisationsnummer 556702-1836 och 
säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för 
verksamhetsåret 2012. 

Folktandvården Gävleborg AB är ett av sveriges tre 
största tandvårdsbolag. På 24 kliniker från Bergsjö i norr 
till Hedesunda i söder bedriver bolaget sin verksamhet. 
Dessutom finns specialister inom käkkirurgi, tandreglering, 
tandlossningssjukdomar, barntandvård, kron- och bro, 
röntgen och bettfysiologi. 

Folktandvården Gävleborg AB har dessutom en av 
landets mest moderna klinikstruktur. så gott som samt-
liga kliniker inom länet är om- och nybyggda för att möta 
marknadens krav på effektiva kliniker som inte bara gör 
företagets resursutnyttjande så optimal som möjligt utan 
även bidrar till en hög kundnöjdhet och god arbetsmiljö 
för bolagets personal.  

VÄSeNtliga hÄNDelSer UNDer Året

Under 2012 byggdes organisationen inom bolagets allmän-
tandvård om till fyra distrikt med en ansvarig distriktschef 
för vart och ett av distrikten. syftet med omorganisationen 
var att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft och till-
gänglighet.

den organisationsförändring som skedde gav inte den 
utveckling som förväntades utan resultatet i september 
låg långt under både budget och prognos. styrelsen be-
slutade då att vidta åtgärder vad gäller den dåvarande Vd 
som fick sluta och Maria Lönnbark tillträdde med uppdrag 

styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB får härmed avge 
följande årsredovisning för verksamhetsåret 2012. om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

att se över organisationen och skapa kostnadseffektivitet.
Från att ha haft en dålig lönsamhet fram till september, 
skedde en förbättring under sista kvartalet. det berodde 
bland annat på att ett chefsled togs bort och distriktsin-
delningen avvecklades. Två av distriktscheferna fick sluta. 
ökad produktivitet i samband med utbildnings- och inves-
teringsstopp med fokus på verksamheten skapade den 
positiva utvecklingen. kostnad för avveckling av distrikts-
organisation och VD är reserverat till 4 023 TSEK. 

Återbetalning från Fora gällande afa-försäkring är upp-
bokat med 5 535 tsek. se not 5.

Under 2012 miljöcertifierades Folktandvården Gävle-
borg enligt ISO 14001.

reSUltat och oMSÄttNiNg

Folktandvården Gävleborg ABs omsättning uppgick till 390 
MSEK (378 MSEK). Resultatet efter finansiella poster ham-
nade på 16,3 Msek (0,6 Msek). efter ett svagt första halvår 
beslutades om olika åtgärder (se Väsentliga händelser  
under året) vilket gav god effekt på omsättning och likviditet. 

FiNaNSiell StÄllNiNg

det egna kapitalet inom bolaget var vid årets utgång 
44,5 MSEK (39,2 MSEK) vilket gav en soliditet på 49 pro-
cent (46 procent). Likvida medel uppgick till 35,9 MSEK 
(17,8 Msek) vid årets slut vilket gav en kassalikviditet på 
144 procent (122 procent). Totala amorteringar under 2012 
uppgick till 1,2 Msek (13,2 Msek).  

FeM År i SaMMaNDrag
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iNVeSteriNgar

Under 2012 investerade företaget i byggnader och anlägg-
ningstillgångar för 4,4 MSEK (14,5 MSEK).

PerSoNal

Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid årsskiftet 414 
personer (406).

StrategiSka aMBitioNer

Folktandvården har tre övergripande strategiska ambitioner.

Vi Skall Öka MarkNaDSaNDeleN i lÄNet 
Bland annat genom: 

 » Attrahera unga vuxna
 » Nöjda kunder
 » stärkt varumärke
 » Vårdkvalitet

Vi Skall Vara DeN attraktiVaSte 
arBetSgiVareN iNoM taNDVÅrD 
Genom: 

 » tydliga utvecklingsmöjligheter
 » säkrad kompetensförsörjning
 » strukturerad kompetensutveckling
 » säkra rekryteringen av tandläkare

Vi Skall Vara DeN SMartaSt  
arBetaNDe taNDVÅrDeN 
Genom: 

 » Effektivt resursutnyttjande 
 » kallelse- och remisshantering
 » ständiga förbättringar

riSker i VerkSaMheteN

Bolagets ränterisker ligger i förändringar av marknads-
räntan som kan påverka bolagets räntenetto genom att 
avkastningen försämras på koncernvalutakontot samt 
att bolagets långfristiga upplåning beläggs med högre 
räntekostnader. en ränterisk föreligger även på bolagets 
pensionskostnader i form av sänkta garantiräntor vilket 
medför ökade kostnader.

Folktandvården Gävleborg AB är endast verksamt inom 
Gävleborg vilket medför att antalet transaktioner och flö-
den i utländsk valuta är begränsade varför några direkta 
valutarisker inte finns.

För att minimera kundkreditrisken arbetar bolaget  
aktivt med kravprocessen. patienter uppmuntras att  
betala antingen med kort eller med kontanter. Vid bokning 
av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor inte 
föreligger vid någon av bolagets kliniker. Folktandvården 
Gävleborg AB strävar hela tiden mot att minska obetalda 
fordringar och följer utvecklingen genom att kontinuer-
ligt mäta genomsnittlig kundkreditbindningstid. 

risker för prisförändringar hanteras främst genom 
att material och labbtjänster upphandlas i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling, LoU. Detta innebär att 
priserna på aktuella produkter samt tjänster är reglerade 
för en bestämd avtalsperiod. För att minimera risken för 
prisökningar beträffande bolagets lokaler tecknas hyres-
avtal som sträcker sig under så långa perioder som är  
affärsmässigt försvarbart.
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ForSkNiNg och UtVeckliNg

Bolaget bedriver forskning i såväl större som mindre  
omfattning och inom en rad olika områden. det har bi-
dragit till flera forskarutbildade medarbetare med klinisk 
förankring vilket är betydelsefullt för utveckling av nya 
behandlingsmetoder. 

StyrelSeNS arBete

styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har under året 
bestått av sju ledamöter. till styrelsen har adjungerats tre 
arbetstagarrepresentanter. styrelseledamöterna är utsedda 
av landstingsfullmäktige. Under året har styrelsen haft 11 
sammanträden varav nio ordinarie och två extrainsatta. 
styrelsen har arbetat enligt den arbetsordning som fast-
ställts och som tillsammans med Vd-instruktionen årligen 
uppdateras och ses över.

FÖrSlag till ViNStDiSPoSitioN

FraMtiDSUtSikter

Arbetet med den strategiska inriktningen på företaget 
fortsätter. de övergripande strategiska målen är att öka 
marknadsandelarna i länet, att vara den attraktivaste  
arbetsgivaren inom tandvård samt att vara den smartaste 
arbetande tandvården. Visionen är att med omtanke och 
tillsammans bevara det friska friskt. 

ökade krav på transparens från myndigheter i både 
verksamhet och finansiering ställer allt högre adminis-
trativa krav på bolagets förmåga att redovisa resultat på 
olika nivåer inom företaget. Folktandvården Gävleborg AB  
har sedan länge goda rutiner och systemstöd för genom-
lysning av verksamheten. 

Tandvårdsmarknaden får fler och allt större aktö-
rer som är på väg in. tidigare har praktikertjänst, med  
sin mycket fragmenterade affärsmodell, helt olikt folk-
tandvårdskonceptet, varit marknadens enda större aktör. 
Nu ser vi flera nya och större aktörer med affärsmodeller 
liknande Folktandvården. Flera av dessa företag har en 
strategisk inriktning mot uppköp snarare än att växa orga-
niskt. Folktandvården Gävleborg AB fortsätter hela tiden 
aktivt att bevaka utvecklingen av marknaden.  

över 50 procent av länets vuxna befolkning väljer Folk-
tandvården Gävleborg AB som sin vårdgivare idag. detta 
gör oss till länets största aktör inom tandvård. Bolagets 
frisktandvårdskoncept är en framgångsfaktor som ingen 
av våra större konkurrenter lyckats kopiera. 

MiljÖ

Miljöarbetet inom Folktandvården Gävleborg AB präglades 
under 2012 av miljöcertifieringen enligt ISO 14001. Miljö-
målen är kopplade till landstinget Gävleborgs övergripande 
miljöprogram för 2013-2016. Miljöledningssystemet ger 
ordning och reda där policyn och målen visar vägen.

digital röntgen och vattenreningsssystem är idag en 
självklarhet på våra kliniker. 

Målet är att Folktandvården Gävleborg AB skall vara det 
mest miljövänliga alternativet vid valet av vårdgivare. 

kValitet och PatieNtSÄkerhet

Under 2012 har hygien- och röntgen varit fokusområden. 
Nya riktlinjer, informationskanaler, ombud och utbildning 
inom hygienområdet säkerställer en kvalitetshöjning. ett 
arbete med strålskyddsorganisationen och nya rutiner 
inom röntgen samt vårt kvalitetsarbete på klinikerna ger 
bra förutsättning för fortsatt uppbyggnad under 2013. 
kvalitetsarbetet sker också i samverkan nationellt.

till ÅrSStÄMMaNS FÖrFogaNDe  
StÅr FÖljaNDe ViNStMeDel

Balanserade vinstmedel 27 197 347

Årets vinst 5 267 724

32 465 071

StyrelSeN FÖreSlÅr att ViNStMeDleN 
DiSPoNeraS SÅ att

till aktieägarna utdelas 407,83 kr per aktie, totalt 4 894 000

i ny räkning överförs 27 571 071

32 465 071

StyrelSeNS yttraNDe ÖVer DeN 
FÖreSlagNa ViNStUtDelNiNgeN

den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet 
till 47 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. 
likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes betryggande nivå. 

styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser  
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga  
investeringar. den föreslagna utdelningen kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABl 17 kap 3 § 2-3 st 
(försiktighetsregeln). 

Utdelning kommer att betalas 2013-05-03.
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resultaträkning
Not 2012-12-31 2011-12-31

RöRelsens intäkteR tsek 2

Nettoomsättning 389 842 378 023

Övriga rörelseintäkter 118 41

summa nettoomsättning 3 389 960 378 064

RöRelsens kostnadeR tsek 2

Produktionsrelaterade kostnader -50 463 -51 811

Övriga externa kostnader 4 -73 933 -82 526

Personalkostnader 5 -239 265 -233 510

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -10 273 -9 948

summa rörelsens kostnader -373 934 -377 795

RöRelseResultat 16 026 269

Resultat fRån finansiella posteR

Finansiella intäkter 7 430 639

Finansiella kostnader 8 -206 -354

Summa resultat från finansiella poster 224 285

Resultat efteR finansiella posteR 16 250 554

Bokslutsdispositioner 9 -9 000 -801

Skatt på årets resultat 10 -1 982 -

åRets Resultat 5 268 -247
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Balansräkning
Not 2012-12-31 2011-12-31

anläggningstillgångaR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 6 58 417 64 215

ombyggnationer på annans fastighet 6 10 014 10 478

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

11 - 438

summa anläggningstillgångar 68 431 75 131

omsättningstillgångaR

Varulager, förnödenheter och förråd 5 681 4 899

kortfristiga fordringar

kundfordringar 12 20 827 20 437

aktuella skattefordringar 7 830 5 450

Övriga kortfristiga fordringar 129 86

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 10 904 12 327

39 690 38 300

kassa och bank 14 35 900 17 808

summa omsättningstillgångar 81 271 61 007

summa tillgångaR 149 702 136 138

tillgÅNgar
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eget kaPital och SkUlDer Not 2012-12-31 2011-12-31
eget kapital 15

Bundet eget kapital

aktiekapital 12 000 12 000

fRitt eget kapital

Balanserad vinst 27 197 27 445

Årets resultat 5 268 -247

32 465 27 198

Summa eget kapital 44 465 39 198

oBeskattade ReseRveR 16 39 156 30 156

avsättningaR

Övriga avsättningar 17 4 023 788

summa avsättningar 4 023 788

långfRistiga skuldeR 18

Skulder till landstinget gävleborg 5 790 6 990

summa långfristiga skulder 5 790 6 990

koRtfRistiga skuldeR

leverantörsskulder 14 563 17 772

Övriga kortfristiga skulder 19 9 784 9 963

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 31 921 31 271

summa kortfristiga skulder 56 268 59 006

Summa eget kapital och skulder 149 702 136 138

Ställda säkerheter inga inga

ansvarsförbindelser inga inga
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Kassaflödesanalys
Not 2012-12-31 2011-12-31

den löpande veRksamheten

Rörelseresultat	efter	finansiella	poster 16 251 553

avskrivningar 21 10 273 9 949

Övriga ej likviditetspåverkande poster 21 4 021 1 369

Betald inkomstskatt -1 982 -

28 563 11 871

Ökning/minskning varulager -782 367

Ökning/minskning kundfordringar 12 -390 382

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 000 -4 280

Ökning/minskning leverantörsskulder -3 209 2 214

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 471 3 726

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 653 14 280

investeRingsveRksamheten

investeringar i anläggningstillgångar 6 -4 359 -14 105

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 359 -14 105

finansieRingsveRksamheten

amortering av skuld -1 200 -13 200

Utbetald utdelning - -8 401

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 200 -21 601

Årets kassaflöde 18 094 -21 426

likvida medel vid årets början 17 808 39 234

likvida medel vid årets slut 35 902 17 808
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Not 1

Not 1 reDoViSNiNgS- och 
VÄrDeriNgSPriNciPer

Bolagets Årsredovisning har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 
BFNAr 2008:1 årsredovisningen i mindre aktiebolag  
(k2 reglerna). redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med tidigare år.

iNtÄkter

För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är 
hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till 
vårduppdragets färdigställandegrad på balansdagen. 
Vårduppdragets färdigställandegrad mäts kontinuer-
ligt genom åtgärdsrapportering i produktionssystemet 
T4. Detta innebär att intäkter redovisas i den takt som  
utförda tjänster produceras. eftersom Folktandvården 

Gävleborg ABs vårduppdrag består i omhändertagandet 
av patienter, är det inte möjligt att mäta nedlagda utgifter 
per patient. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnads-
förs sålunda i takt med att de uppstår. en befarad förlust 
på ett vårduppdrag redovisas omgående som kostnad.

iNkoMStSkatter

Bolaget tillämpar BFNAr 2001:1
redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 

betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar  
avseende tidigare års aktuella skatt. skatteskulder/ 
-fordringar värderas till vad som enligt bolagets bedöm-
ning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket.  
Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser 

Noter
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som är beslutade eller som är aviserade och med stor  
säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas 
även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat-
räkningen. Skatteffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten 
skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i  
resultat- och balansräkningarna.

ForDriNgar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som 
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp 
varmed de beräknas inflyta. Bolagets fordringar är uteslu-
tande av kortfristig karaktär varför dessa redovisas som 
omsättningstillgångar. eventuella fordringar i utländsk  
valuta värderas till balansdagens kurs. 

VarUlager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut 
principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen.

Materiella aNlÄggNiNgStillgÅNgar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för för-
bättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, 
ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation 
och underhåll redovisas som kostnader.

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvården 
Gävleborg ABs verksamhet aktiveras som anläggnings-
tillgångar. Avskrivningsperioden sätts mellan 15 och 20 år 
beroende på anläggningstillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekom-
mande fall tillgångens restvärde. linjär avskrivnings- 
metod används för samtliga typer av materiella tillgångar.  
Följande avskrivningstider tillämpas:

Datorer    3 År

ÖVriga iNVeNtarier,    
Verktyg och iNStallatioNer 5-15 År

oMByggNatioNer PÅ  
aNNaNS FaStighet   20 År

i de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess  
beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart 
ner till sitt återvinningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas 
som obeskattad reserv och förändring därav som bok-
slutsdisposition.

aVSÄttNiNgar

Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha 
en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser, 
där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det 
belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den 
utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. omprövning 
av avsättningar sker varje balansdag.

Avsättning för eventuella omstruktureringsåtgärder 
görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns 
och välgrundande förväntningar har skapats hos dem som 
kommer att beröras av åtgärderna.

leaSiNgaVtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller 
operationella, redovisas som hyresavtal (operationella  
leasingavtal). leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. Bolaget disponerar endast i liten omfattning 
tillgångar via leasingavtal. 

kaSSaFlÖDeSaNalyS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. 

NyckeltalSDeFiNitioNer

 » SoliDitet
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslut-
ningen.

 » NettoMargiNal
Nettoresultat efter finansiella poster i relation till om-
sättningen.

 » aVkaStNiNg PÅ totalt kaPital
resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande 
till balansomslutningen.

 » kaSSalikViDitet
relationen mellan kortfristiga tillgångar och kortfris-
tiga skulder visar kortsiktig betalningsberedskap.
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Not 2 – traNSaktioNer MeD NÄrStÅeNDe
2012-12-31 2011-12-31

inköp 15% 11%

Försäljning 36% 37%

Not 3 – iNtÄkterNaS FÖrDelNiNg
2012-12-31 2011-12-31

Försäljning av tandvård 249 869 236 610

Försäljning av tandvård till landstinget gävleborg 139 973 141 413

Övrigt 118 41

summa 389 960 378 064

Not 4 – erSÄttNiNg till reViSorerNa
2012 2011

pwC

reViSioNSUPPDraget 436 335

Skatterådgivning - 58

Övriga tjänster - 29

summa 436 422

 

Not 5 – PerSoNal
2012-12-31 2011-12-31

medelantalet anställda

kvinnor 370 361

Män 44 45

totalt 414 406

löneR, eRsättningaR, soCiala avgifteR oCh pensionskostnadeR

löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 453 1 228

avgångsvederlag VD, distriktschefer 4 024 -

löner och ersättningar till övriga anställda 152 111 145 067

157 588 146 295

Sociala avgifter enligt lag och avtal 51 463 48 388

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 548 266

Pensionskostnader för övriga anställda 23 607 22 554

Återbetalning Fora -5 535 -

totalt 227 671 217 503

ovan anges årets inköp och försäljningar avseende landstinget gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården gävleborg aB 
och landstinget gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner 
under uppsägningstiden. Därefter erhåller VD vid uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag om tolv månadslöner.
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styRelseledamöteR oCh ledande BefattningshavaRe 2012-12-31 2011-12-31

antal styrelseledamöter på balansdagen

kvinnor 2 2

Män 5 5

totalt 7 7

antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

kvinnor 4 5

Män 3 5

totalt 14 17

 

Not 6 – MaSkiNer och aNDra  
tekNiSka aNlÄggNiNgar

2012-12-31 2011-12-31

inventaRieR, veRktyg oCh installationeR

ingående anskaffningsvärde 118 747 111 537

- inköp under året 3 759 8 839

- Försäljningar och utrangeringar -3 231 -6 472

-	Omklassificeringar 349 4 842

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 624 118 746

ingående avskrivningar -54 532 -51 152

- avskrivningar -9 558 -9 271

- Försäljningar och utrangeringar 2 883 5 891

Utgående ackumulerade avskrivningar -61 207 -54 532

Utgående restvärde enligt plan 58 417 64 214

omByggnationeR på annans fastighet

ingående anskaffningsvärde 12 587 11 724

- inköp - 863

-	Omklassificeringar 251 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 12 838 12 587

ingående avskrivningar -2 109 -1 432

- avskrivningar -716 -677

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 825 -2 109

Utgående restvärde enligt plan 10 013 10 478
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Not 7 – ÖVriga rÄNteiNtÄkter och  
likNaNDe reSUltatPoSter

2012-12-31 2011-12-31

ränteintäkter koncernkonto 163 378

Övriga ränteintäkter 266 261

summa 429 639

Not 8 – rÄNtekoStNaDer och  
likNaNDe reSUltatPoSter

2012-12-31 2011-12-31

räntekostnader -206 -354

summa -206 -354

Not 9 – BokSlUtSDiSPoSitioNer
2012-12-31 2011-12-31

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan -9 000 -801

summa -9 000 -801

Not 10 – Skatt PÅ ÅretS reSUltat
2012-12-31 2011-12-31

aktuell skatt för året -2 014 -

aktuell skatt hänförlig till tidigare år 32 -

summa -1 982 0

 

Not 11 – PÅgÅeNDe NyaNlÄggNiNgar och FÖrSkott 
aVSeeNDe Materiella aNlÄggNiNgStillgÅNgar

2012-12-31 2011-12-31

ingående nedlagda kostnader 438 878

Under året nedlagda kostnader 162 5 266

Under året genomförda omfördelningar -600 -5 706

Utgående nedlagda kostnader 0 438

 

Not 12 – kUNDForDriNgar
2012-12-31 2011-12-31

kundfordringar 14 413 11 807

Fordringar landstinget gävleborg 3 094 5 264

Fordringar Försäkringskassan 3 319 3 366

summa 20 826 20 437
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Not 13 – FÖrUtBetalDa koStNaDer  
och UPPlUPNa iNtÄkter

2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 2 893 3 834

Upplupna intäkter 5 643 2 192

Övriga poster 2 369 6 301

summa 10 905 12 327

Not 14 – kaSSa och BaNk
2012-12-31 2011-12-31

koncernkonto landstinget gävleborg 35 371 17 431

Övrigt 528 377

summa 35 899 17 808

checkräkningslimit uppgår till 15 MSek (15 MSek).

Not 15 – FÖrÄNDriNg aV eget kaPital

aktiekapitalet består av 12 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

 

koncernredovisning upprättas av landstinget gävleborg.

Not 16 – oBeSkattaDe reSerVer
2012-12-31 2011-12-31

ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan -39 156 -30 156

summa -39 156 -30 156

 

Not 17 – ÖVriga aVSÄttNiNgar
2012-12-31 2011-12-31

avgångsvederlag VD 1 864 -

Övriga avsättningar 2 160 789

summa 4 024 789

aktiekapital Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 12 000 27 445 -247 39 197

lämnad utdelning - - - -

Disposition av föregående års resultat - -247 247 -

Årets resultat - - 5 268 5 268

eget kapital 2012-12-31 12 000 27 198 5 268 44 465
  

Folktandvården gävleborg aB är ett helägt dotterbolag till landstinget gävleborg, org nr 232100-0198.
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Not 18 – UPPlÅNiNg
2012-12-31 2011-12-31

långfristiga skulder

lån från ägare* 5 790 6 990

summa 5 790 6 990

* Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år 
efter balansdagen uppgår till 1,0 MSek för innevarande år.

Not 19 – ÖVriga SkUlDer
2012-12-31 2011-12-31

Personalens källskatt 3 842 3 737

arbetsgivaravgifter 3 893 3 741

kortfristig del av långfristig skuld 1 200 1 200

Övriga skulder 849 1 284

summa 9 784 9 962

Not 20 – UPPlUPNa koStNaDer och  
FÖrUtBetalDa iNtÄkter

2012-12-31 2011-12-31

Semesterlön och övertidslön inkl sociala avgifter 14 845 14 636

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del 6 818 6 623

Särskild löneskatt pensioner 5 833 5 542

Övriga poster 4 424 4 471

summa 31 920 31 272

Not 21 – jUSteriNg FÖr PoSter SoM  
iNte iNgÅr i kaSSaFlÖDet, M M

2012-12-31 2011-12-31

avskrivningar 10 273 9 949

Förlust vid avyttring 188 574

Övriga avsättningar 4 024 789

Övriga ej likviditetspåverkande poster -191 6

summa 14 294 11 318
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resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas 
årsstämman 2013-05-02 för fastställelse. 

Gävle 2013-04-15

Barry Gustavsson - ordförande, Maria lönnbark - Vd,
sten-erik Nilsson, Maj-Britt Åhrman, sigvard ring, petra Holm, 

erik Holmestig, kjell ohlsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 30 mars 2013.
öhrlings pricewaterhousecoopers AB

pär Månsson
Auktoriserad revisor
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Folktandvården Gävleborg AB, Box 581, 801 08 Gävle
telefon växel 026 - 15 76 10


