
Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg



3

Året i korthet
 » Ny orGaNisatioN beslutas

Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget.               
Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt      
med en ansvarig distriktschef för vart och ett av distrikten. Syftet med 
omorganisationen är att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft 
och tillgänglighet.

 » Nki
Under 2011 genomfördes den första nöjd-kund-index-mätningen inom 
företaget. Syftet är att över tid få indikationer på vilket genomslag      
bolagets strategiska arbete får för Folktandvården Gävleborgs kunder. 

 » säNkta priser pÅ FörebyGGaNde vÅrd
Som ett led i strategin ”hälsofrämjande företag” sänkte bolaget priserna 
med 10 procent på hälsofrämjande åtgärder under 2011.

 » Nya specialister
Under året har två nya övertandläkare i ortodonti examinerats efter   
ST-utbildning i samarbete med Örebro.

 » utlaNdsrekryteriNG Medicarrera                       
och besök i poleN
9 tandläkare från Polen kontrakterades för anställning 2012.               
Rekryteringen skedde i samarbete med Medicarrera. Folktandvården 
har besökt svenska studenter vid tandläkarutbildningen i Polen.

 » kraFtFull MarkNadskoMMuNikatioN
Folktandvården genomförde två stora reklamkampanjer under året. 
Med exponering i bland annat både tidningar och TV är syftet att        
positionera företaget som modernt och hälsofrämjande.

 » Årets resultat
Årets resultat efter skatt blev minus 247.000.

 » oMsättNiNG
Omsättningen uppgick till 378 mkr.



Vi fortsätter på den inslagna vägen. Vi vet VAD vi ska göra, HUR vi ska åstadkomma det 
och VAR vi ska utföra arbetet. 2011 blev året då vi tog de första stegen mot en ny organisa-
tion. Med fyra distrikt och mindre personalgrupper ska vi på allvar kunna förverkliga vårt 
nya arbetssätt och därmed få en effektivare verksamhet.

Att bygga upp en ny organisation är en spännande resa. Men också en resa som kräver 
mod, uthållighet, prestigelöshet, öppenhet och lyhördhet. 

Vår grund och själ är sedan mer än 70 år, förebyggande tandvård. För våra kunder är 
det just detta som gör att de går till tandläkaren. För att förebygga. Därför har vi valt att 
positionera oss som ett hälsofrämjande, modernt tandvårdsföretag. 

Konkurrensen i framtiden handlar inte bara om våra kunder. Vi måste kunna attrahera 
ny personal som trivs och stannar kvar. Inte bara tandläkare är svåra att rekrytera, också 
tandhygienister blir allt svårare att få tag på.

Vi vet att kvalitet och kompetens inom vår bransch är en hygienfaktor. Det gör att den 
odontologiska utvecklingen och patientsäkerheten är essentiell och högt prioriterad. 

Vi fortsätter att satsa på forskning och utveckling. Mycket viktigt för ett kunskapsfö-
retag som Folktandvården. Det har bidragit till flera forskarutbildade medarbetare med 
klinisk förankring och är betydelsefullt för utveckling av nya behandlingsmetoder.

  
Ett stort tack till alla för goda insatser under 2011. Folktandvården Gävleborg skapar vi 
tillsammans.
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höG tillGäNGliGhet

Folktandvården är tillgänglig för alla i länet. Vi har 
19 kliniker för allmäntandvård och två länsövergri-
pande specialistkliniker med verksamhet i Gävle 
och Hudiksvall. De största klinikerna har öppet upp 
till 65 timmar varje vecka. Alla allmäntandvårds-
kliniker har öppet vardagkvällar till 20.00 (lokala 
skillnader) samt de flesta lördagar. Patienter med 
akuta besvär får komma samma dag och nya pa-
tienter får en tid inom 14 dagar. Alla våra kliniker 
är handikappanpassade.

Vi besöker äldre och sjuka i särskilda boenden 
och i hemmen. På mödravårdscentraler möter vi bli-
vande föräldrar. De små barnen och deras familjer 
knyter vi kontakt med på barnavårdscentraler.

Den medicinska tandvården tar hand om patien-
ter med särskilda behov och ger tandvård till exem-
pelvis kroniskt sjuka och cancerpatienter. Till den 
medicinska tandvården eller specialisttandvården 
remitteras patienter med grava funktionsnedsätt-
ningar som gör att de inte kan behandlas i allmän-
tandvården.

ModerN tekNik Ger sMidiGhet

Patienterna kan när som helst under dygnet boka 
om sina tider via internet. Varje eftermiddag skick-
as ett SMS med en påminnelse om den tid patien-
ten har dagen därpå. Under 2011 infördes även 
kallelse via SMS. Ett miljövänligt och ekonomiskt 
alternativ.

Våra telefoner är viktiga för tillgängligheten. De 
flesta kliniker 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 46 500 barn och knappt 90 000 vuxna 
patienter under året. Klinikerna från Bergsjö i norr 
till Hedesunda i söder hade 369 549 besök. Allmän-
tandvården har ett nära samarbete med specialis-
terna 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 406 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.

Nya patieNter uNder 2011  3 136

akutpatieNter uNder 2011 3 629

behaNdlats iNoM raMeN För 
NödväNdiG taNdvÅrd 2 772

patieNter soM FÅtt taNdvÅrd 
soM led i sjukdoMsbehaNdliNG 775

sMs pÅMiNNelser uNder Året 322 574

sMs kallelser (startades uNder 2011)     991

iNterNetoMbokNiNGar per MÅNad 2 008
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sjukhustaNdvÅrd

Här behandlas patienter som vårdas på sjukhus 
och får akuta tandproblem. Remitterade patienter 
med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar 
från allmäntandvården tas omhand när sjukhus-
tandvårdens 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 för-
äldrar på MVC och nyblivna föräldrar på BVC. 
Basprogrammet sträcker sig från 0-19 år och fo-
kuserar på riskbedömningen i de olika åldrarna 
samt hur behandlingen ska utformas. Program-
met tar upp vad som ska finnas med vid informa-
tion på förskolor och skolor samt riskbedömning 
för vuxna. Ett vårdprogram för implantatbe-
handling samt behandlingsgången i tandreglering 
ingår också.

oMFattaNde FörebyGGaNde arbete 

Folktandvårdens 140 tandhygienister och många 
av tandsköterskorna har en betydelsefull roll i det 
förebyggande arbetet. De har huvudansvar för att 
enligt landstingsuppdraget besöka länets skolor och 
informera om munhälsa. Fluorsköljning görs i de 
flesta skolor. De finns också på mödravårds- och bar-
navårdscentraler där de möter blivande och nyblivna 
föräldrar och ger en första introduktion i munhälsa 
och tandvård. Folktandvården utför kostnadsfri ana-
lys av fluorhalten i dricksvatten i enskilda brunnar.

bra taNdhälsa

Tandhälsan hos Gävleborgs barn och ungdomar är 
mycket bra. Enligt den senaste epidemiologin 
(2010)* var mer än 32 procent av 19-åringarna 
kariesfria och 70 procent hade inga hål eller fyll-
ningar mellan tänderna. Nästan 97 procent av lä-
nets 3-åringar var kariesfria och i 6-årsgruppen 
var siffran nästan 84 procent. Folkhälsoarbetet, i 
vilket preventionsprogrammet utgör basen, är en 
av Folktandvårdens hörnstenar. 

För att hitta nya vägar och minska sårbarheten 
för de mest utsatta barnen och ungdomarna när det 
gäller tandhälsan, samarbetar Folktandvården med 
bl.a. barnavårdscentraler och familjecentraler, men 
också med andra hälsoaktörer. En väg att fortsätta 
det förebyggande arbetet också in i vuxenlivet är att 
erbjuda 19-åringarna Frisktandvård. 

*http://www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Tand-

vard/Barn--och-ungdomstandvard

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 Frisktandvård är att patient och tandvårdsteam 
tillsammans arbetar förebyggande, för att patienten 
ska behålla eller förbättra sin munhälsa. Vi erbjuder 
autogiro med månadsdragning som en möjlighet att 
fördela sina kostnader över året. Knappt 16 000 pa-
tienter 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, då man får ett erbjudande att komma till oss. 
Barn mellan 3-19 år har gratis tandvård. I vissa 
åldrar är det extra viktigt att vi träffar barnet för 
att kunna kontrollera bettutvecklingen.

Från det år man fyller 20 börjar man betala för 
sin tandvård. I samband med kontroll av munhäl-
san på kliniken 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 fullstän-
diga behandlingar som t.ex. behandling av tand-
lossningssjukdom inklusive implantatbehandling 
samt kron- och broterapi. Om behoven är mera 
omfattande eller komplicerade remitteras du som 
patient till specialisttandvården.

specialisttaNdvÅrd – taNdvÅrd   
Med spets

Specialisttandvården är en viktig del i företaget. 
Remisserna kommer från både privattandvård och 
folktandvård. Vi har specialister inom kirurgi, tand-
reglering, tandlossningssjukdomar, barntandvård, 
protetik (kronor och broar), bettfysiologi och röntgen. 

patieNter soM behaNdlades pÅ  
specialistkliNik uNder 2011

vuxNa     3 390

barN     4 211
Nya avtal uNder 2011  2 558 st

FörläNGda avtal   1 769 st

avtal 20-29 År 37 % 

avtal 30-49 År 27 %
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rekryteriNG

Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyck-
elfaktor. I den ingår lärlingsprogram, besök på 
högskolor och universitet, mässdeltagande, prak-
tikplatser för tandhygieniststuderande, utlandsrek-
ryteringar, prova på - och sommarjobb. Via hem-
sidans ”Jobba hos oss” kan man hitta lediga jobb, 
sommarjobb och prova-på-jobb hos oss. 

Antalet tandläkare i Sverige förväntas minska 
under de närmaste åren och för Folktandvården blir 
det viktigt att ha en bra mix av tandläkare, tand-
hygienister och tandsköterskor. 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 kompetensförsörj-
ning. Erbjudande om att söka en lärlingsplats går 
till ungdomar som just avslutat sin gymnasieut-

bildning. Det har visat sig vara en populär sats-
ning. 2011 antogs 14 nya lärlingar. Lärlingspro-
grammet finns på Facebook. 

verksaMhetsFörlaGd utbildNiNG

Att ta emot studenter för verksamhetsförlagd ut-
bildning är en omfattande och viktig del av vår 
verksamhet. Varje år tar vi, sedan lång tid, emot 
studenter från Tandhygienistprogrammet vid Hög-
skolan Dalarna. Vi tar också emot ett antal studen-
ter från tandhygienistutbildningarna vid universi-
teten i Karlstad och Umeå.

Därutöver tar vi emot de elever vid gymnasiets 
omvårdnadsprogram som går valbar kurs tand-
vård. Under 2011 tog vi också emot elever från KY-
utbildningar till tandsköterska. Att ta emot stu-
denter och andra praktikanter är ett stimulerande 
och utvecklande uppdrag, inte bara för handleda-
ren 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 det första året i ett introduk-
tionsprogram. Den nyanställde får en handledare 
under det första året, hjälp att sätta sig in i team-
tandvård och att planera för sin yrkesutveckling. 
Programmet innehåller också omfattande utbildning 
inom odontologi, arbetssätt och organisation. Utbild-
ningarna är gemensamma för hela gruppen nyan-
ställda och ger därmed också tillfälle till erfarenhets-
utbyte och social samvaro.

karriärväGar

Våra kompetensbeskrivningar är viktiga instru-
ment för chefer och medarbetare för att kartlägga 
utvecklingsbehov och karriärvägar. Ett omfattande 
utbildningspaket är framtaget baserat på utveck-
lingsbehovet. De nya tjänsterna som teamchefer är 
det första steget i chefskarriärtrappan inom Folk-
tandvården Gävleborg.

teaMtaNdvÅrd Ger MÅNGa 
MöjliGheter 

Teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier 
samarbetar kring patienten. Det gör att patienten 
får träffa den profession som är lämpligast baserad 
på de behov man har. Med en bra spridning mel-
lan yrkeskategorierna skapar vi flexibilitet och god 
kvalitet. Arbetssättet skapar ett löpande erfaren-
hetsutbyte och ger patienten en bättre vård.

Tandhygienistens roll i teamet, som ännu en 
vårdgivare, gör att fler patienter kan strömma 
igenom. Tandläkarna kan ägna sig åt avancerad 
tandvård till vuxna medan framförallt tandhygie-
nisterna tar hand om barn och ungdomar och de 
friskare patienterna. Rätt person på rätt plats vid 
rätt tidpunkt är våra ledord. Flera tandläkare i all-
mäntandvården är resurstandläkare och fungerar 
som specialisttandvårdens förlängda arm.

attraktiv 
arbetsGivare
Vår viktigaste resurs är kompetent och motiverad personal. 
Prestigelöshet och ett helhetsperspektiv hand i hand med 
god kommunikation, gör att vi kan använda varandras kom-
petens. Detta ger möjlighet till ökad samverkan inom och 
mellan kliniker. 

uNGdoMar i lärliNGsproGraMMet
totalt i programmet    196 ungdomar
börjat studera tandvårdsutbildning  37 tandläkare, 27 tandhygienister och 1 tandtekniker 
tillbaka i företaget    20 personer,  8 tandläkare, 11 tandhygienister och 1 tandtekniker

aNtal tillsvidareaNställda 31 
deceMber 2011: 406 persoNer varav 
361 kviNNor och 45 MäN, 
dessutoM 14 lärliNGar

Fördelning yrkeskategorier
103 tandläkare  140 tandhygienister
129 tandsköterskor samt övrig personal



14 15

leaN – ett sMidiGare arbetssätt

Under året som gått introducerades de sista kli-
nikerna i lean som verksamhetsfilosofi och arbets-
sätt. Nästa steg har varit att påbörja ett pilotpro-
jekt med produktionsplanering på en av klinikerna. 
Produktionsplanering ska succesivt införas på 
samtliga kliniker.

FolktaNdvÅrdeNs FraMtida 
orGaNisatioN

Under 2011 startade på allvar arbetet med att 
forma Folktandvårdens framtida organisation. Or-
ganisationen sjösattes i och med att fyra nya be-
fattningar, distriktschefer, tillsattes från årsskif-
tet 2011-2012. Folktandvården delades in i fyra 
distrikt, norra och södra Hälsingland samt västra 
och östra Gästrikland.
    I den nya organisationen finns fler chefer än 
tidigare. Många av dem är nya i sin roll och kräver 
både utbildning och handledning. För att den nya 
organisationen ska få genomslagskraft och uppfat-
tas som positiv att jobba i ställs krav på stöd till 
cheferna som företaget måste uppfylla.
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MiljöaNsvar 

Miljöarbetet inom Folktandvården Gävleborg AB 
präglades under slutet av 2011 av den kommande 
miljöcertifieringen med en miljöutredning som 
grund.

Samtliga kliniker är sedan tidigare miljödiplo-
merade och kliniken i Valbo är redan certifierad 
enligt ISO 14001. Varje klinik har ett miljöombud 
och en kemikalieinventerare. 

Folktandvårdens miljömål är kopplade till lands-
tingets övergripande miljöprogram 2009 - 2012. Sam-
ordnare från bolaget deltar i nationellt miljönätverk.

Vid alla nyetableringar och ombyggnationer, 
samlokalisering och avveckling görs miljökon-
sekvensanalyser och åtgärder kopplade till dessa. 
I våra utrustningar har vi ett miljövänligt och          
effektivt vattenreningssystem som gör att våra pa-
tienter får ett rent, friskt vatten vid behandlingen.

Digital röntgen med sina säkrare och mer kvali-
tativa röntgenbilder ger ett bättre slutresultat och 
en bättre miljö. Detta har i sin tur lett till att våra 
fixerings- och framkallningsvätskor nästan helt 
har försvunnit. Remisser, recept, förhandsbedöm-
ningar och annan kommunikation sker idag digi-

talt vilket ger ett snabbare och säkrare flöde och 
skonar miljön. 

Vi har stränga krav vid inköp och upphandling 
där förbrukningsartiklar och förpackningar exem-
pelvis inte får innehålla PVC-plaster. 

Antalet resfria möten har ökat med hjälp av      
videokonferens från dator och våra tre leasade miljö-
tjänstebilar gör att användandet av privat bil 
minskar. 

aNsvar För patieNterNas 
oMhäNdertaGaNde

Det är viktigt för oss att utveckla tandvården efter 
de behov som våra patienter har. För att göra ”resan 
genom tandvården” 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. 

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet innehåller bl.a. epidemilogiska upp-
gifter för barn och ungdomar som samlas in löpande. 
De vuxna patienterna riskgrupperas och detta ligger 
till grund för när de kallas till återbesök och för att 
kartlägga vårdbehovet. Detta är inte minst viktigt för 
de patienter som väljer att teckna frisktandvårdsavtal.

kvalitet och patieNtsäkerhet

Under 2011 har hygien- och röntgen varit fokus-
områden. Nya riktlinjer, informationskanaler, 
ombud och utbildning inom hygienområdet säker-
ställer en kvalitetshöjning. Ett arbete med strål-
skyddsorganisation och nya rutiner inom röntgen 
samt kvalitetsarbete på klinik ger bra förutsätt-
ningar för fortsatt uppbyggnad under 2012. Kvali-
tetsarbetet sker också i nationell samverkan.

Ett system för avvikelserapportering är väl känt 
och rapporteringsfrekvensen har ökat något 2011. 
En förutsättning för ett bra kvalitetsarbete är att 
transparensen är hög. Öppenheten och viljan att 
dela med sig är en grundförutsättning och då krävs 

en uppmuntrande och tillåtande attityd. Därige-
nom skapar vi möjligheter att bli ännu bättre, som 
vårdgivare och arbetskamrater. 

Patienter har fått ökade möjligheter att vara 
med och påverka vården. Bl.a. har ett webbaserat 
formulär med möjlighet att klaga på vården lanse-
rats. Ett antal ärenden har också kunnat hanteras 
och lösas via denna kanal. Antalet folktandvårds-
ärenden i Patientnämnden har påtagligt ökat 2011 
mot föregående år. Inga händelser har under 2011 
lett till Lex Maria-anmälan. Några ärenden har ut-
retts efter begäran från Socialstyrelsens enhet för 
enskildas klagomål.

ForskNiNG

I ett kunskapsföretag som Folktandvården Gävle-
borg är det viktigt att satsa på forskning och ut-
veckling för att förbättra kvaliteten i vården. Detta 
leder till att vi får nya behandlingsmetoder med 
säkrare resultat och bättre långtidsprognoser. 
Forskningsresultaten kommer patienterna till 
godo genom enklare och mer pålitliga behandlingar 
med mindre efterbesvär. 

vÅr 
verksaMhet



varuMärkesbyGGaNde och 
koNkurreNs – eN värld i 
FöräNdriNG

Att verka på en konkurrensutsatt marknad fordrar 
en orientering för att förstå förutsättningarna som 
finns. Det arbetet kräver ständig omvärldsbevak-
ning för att kunna justera kursen inför framtida 
förändringar och ökad konkurrens. Tandvårds-
marknaden får fler och allt större aktörer som är 
på väg in. Att arbeta med varumärkesbyggande är 
därför en överlevnadsfråga. 

rekryteriNG

Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckel-
faktor. 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 arbetsplats, det 
är en framtida utmaning.

Inom företaget bedrivs forskning i framkant, fram-
förallt på specialisttandvården. Forskningsprojek-
ten är fokuserade på:

 » Benersättningsmaterial i samband med       
implantatbehandling för att förbättra det   
estetiska resultatet, minska besvären för         
patienterna och reducera samhällskostna-
derna.

 » Nya behandlingsstrategier för tandlossning 
och inflammation kring implantat.

 » Studera sambandet mellan tandlossning och 
allmänsjukdomar t.ex. 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 behandlingsmetoder och ge en skonsammare 
vård till patienterna i länet.

MarkNadsFöriNG

För att stärka och tydliggöra varumärket samt 
attrahera fler kunder arbetar vi med långsiktig 
marknadskommunikation. Företaget har en för-
flyttning att göra på marknaden, till ett modernt, 
hälsofrämjande företag. 

Under 2011 genomfördes två stora reklamkam-
panjer med exponering i tidningar, TV, bio samt på 
bussar. Dessutom genomfördes en nöjd-kund-index-
mätning.

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. Ett långsiktigt mål är att 95 pro-
cent av patienterna över 12 år ska ha fått frågor 
angående sitt tobaksbruk. Uppföljning visar att 
87,4 procent av 12-19 åringarna fått tobaksfrågor 
vid undersökningstillfället. Information om riskerna 
med tobaksbruk ges också i länets skolor i sam-
band med tandhälsoinformation.

Vi erbjuder all personal en utbildning i samtals-
metodiken ”Motiverande samtal” för att alla på så 
sätt ska få ett verktyg för att kunna ta upp tobaks-
frågan med sin patient och utföra det korta moti-
verande samtalet. 

koMpeteNsFörsörjNiNG 

Det är inte enbart tandläkare som är svårrekry-
terade utan även tandhygienister. Vi står också 
inför stora pensionsavgångar av tandsköterskor. 
Tandhygienistutbildningen i Falun kommer att 
upphöra vilken har varit en rekryteringsplattform 
för Folktandvården Gävleborg. Ett samarbete med 
Karlstad har initierats.

Nöjda Medarbetare soM staNNar

Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver att vi 
också vet vad våra medarbetare behöver för att 
stanna kvar hos oss. Både de som är nya och de 
som arbetat länge. En utmaning är att kunna möta 
de förväntningar som finns i en alltmer konkur-
rensutsatt marknad.                        

Miljö

Kraven på att bedriva en miljöanpassad verksam-
het ökar. Miljöfrågan är en s.k. hygienfaktor för 
våra kunder. För oss är det viktigt att även fort-
sättningsvis öka kraven på leverantörer och att 
ytterligare miljöanpassa verksamheten. Folktand-
vården kommer, tillsammans med Landstinget, att 
miljöcertifiera alla kliniker innan 2013.                      

FraMtida utMaNiNGar

18 19
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FörvaltNiNGs-
berättelse

verksaMhet

Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges tre 
största tandvårdsbolag. På 24 kliniker från Berg-
sjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bolaget 
sin verksamhet. Dessutom finns specialister inom 
käkkirurgi, tandreglering, tandlossningssjukdo-
mar, barntandvård, kron- och bro, röntgen och bett-
fysiologi. 

Folktandvården Gävleborg AB har dessutom en 
av landets mest moderna klinikstruktur. Så gott 
som samtliga kliniker inom länet är om- och ny-
byggda för att möta marknadens krav på effektiva 
kliniker som inte bara gör företagets resursutnytt-
jande så optimal som möjligt utan även bidrar till 
en hög kundnöjdhet och god arbetsmiljö för bola-
gets personal.  

väseNtliGa häNdelser uNder Året

Från och med 2012 förändras organisationen inom  
bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker 
delas in i fyra distrikt med en ansvarig distrikts-
chef för vart och ett av distrikten. Syftet med om-
organisationen är att ytterligare stärka bolagets 
konkurrenskraft och tillgänglighet.

Som ett led i strategin ”ett hälsofrämjande företag” 
sänkte bolaget priserna med 10 procent på hälso-
främjande åtgärder under 2011.

FeM År i saMMaNdraG

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med 
organisationsnummer 556702-1836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge 
årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Under 2011 genomfördes en första nöjd-kund-index-
mätning inom företaget. Syftet är att över tid få 
indikationer på vilket genomslag bolagets strate-
giska arbete får på Folktandvårdens kunder.   

Folktandvården Gävleborg AB genomförde två 
stora reklamkampanjer under året. Med expone-
ring bland annat i tidningar, bio, TV samt på bus-
sar är syftet att framhålla företaget som ett hälso-
främjande alternativ.

resultat och oMsättNiNG

Folktandvården Gävleborg ABs omsättning uppgick 
till 378 mkr (390 mkr). Resultatet efter finansiella 
poster hamnade på 0,6 mkr (21,1 mkr). Främsta 
anledningen till resultatförsämringen är minskad 
produktion inom vuxentandvården. 

FiNaNsiell ställNiNG

Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets utgång 
39,2 mkr (47,8 mkr) vilket gav en soliditet på 45 pro-
cent (46 procent). Likvida medel uppgick till 17,8 mkr 
(39,2 mkr) vid årets slut vilket gav en kassalikviditet 
på 121 procent (168 procent). Totala amorteringar un-
der 2011 uppgick till 13,2 mkr (1,2 mkr) där 12 mkr 
avsåg ett lån till Swedbank som förföll under året.

iNvesteriNGar

Under 2011 investerade företaget i byggnader och 
anläggningstillgångar för 14,5 mkr (13,1 mkr).

persoNal

Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 406 personer.

strateGiska aMbitioNer

Folktandvården har tre övergripande strategiska 
ambitioner.

vi skall öka marknadsandelen i länet 

Bland annat genom: 
 » Att attrahera unga vuxna
 » Nöjda kunder
 » Att stärka varumärket som hälsofrämjande 

företag
 » Vårdkvalitet

vi skall vara den attraktivaste arbetsgivaren 
inom tandvård  

Genom: 
 » Tydliga utvecklingsmöjligheter
 » Säkrad kompetensförsörjning
 » Strukturerad kompetensutveckling
 » Att 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 mark-
nadsräntan som kan påverka bolagets räntenetto. 
Detta genom att avkastningen försämras på kon-
cernvalutakontot samt att bolagets långfristiga 
upplåning beläggs med högre räntekostnader. En 
ränterisk föreligger även på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor vilket medför 
ökade kostnader.

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

För att minimera kundkreditrisken arbetar bola-
get aktivt med kravprocessen. Patienter uppmuntras 
att betala antingen med kort eller med kontanter. 
Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obe-
talda fakturor inte föreligger vid någon av bolagets 
kliniker. Folktandvården Gävleborg AB strävar hela 
tiden mot att minska obetalda fordringar och följer 
utvecklingen genom att kontinuerligt mäta genom-
snittlig kundkreditbindningstid.  

Risker för prisförändringar hanteras främst ge-
nom att material och labbtjänster upphandlas i en-
lighet med lagen om offentlig upphandling, LoU. Det-
ta innebär att priserna på aktuella produkter samt 
tjänster är reglerade för en bestämd avtalsperiod. 
För att minimera risken för prisökningar beträffan-
de bolagets lokaler tecknas hyresavtal som sträcker 
sig under så långa perioder som är affärsmässigt för-
svarbart.

FolktaNdvÅrdeN GävleborG ab 2011 2010 2009 2008 2007

Intäkter tkr 378 065 390 056 385 462 365 427 372 183

Resultat efter skatt tkr   -247 11 727 17 192 11 500 16 481

Nettomarginal % 0 5 8 6 9

Soliditet % 45 46 46 34 31

Räntabilitet på totalt kapital % 1 15 22 17 30

Kassalikviditet % 121 168 176 167 111
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Miljö

Folktandvården Gävleborg ABs ägardirektiv anger 
att bolaget skall följa Landstinget Gävleborgs miljö-
policy. Samtliga kliniker inom bolaget är miljödiplo-
merade. 

Under 2012 kommer arbetet med att miljöcerti-  
fiera samtliga bolagets kliniker att starta. Målet är 
att Folktandvården Gävleborg AB skall vara det mest 
miljövänliga alternativet vid valet av vårdgivare.  

ForskNiNG och utveckliNG

Bolaget bedriver forskning i såväl större som mindre 
omfattning och inom en rad olika områden. Det har 
bidragit till flera forskarutbildade medarbetare med 
klinisk förankring vilket är betydelsefullt för utveck-
ling 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 landstingsfull-
mäktige. Under året har styrelsen haft 11 sam-
manträden varav 9 ordinarie och 2 extrainsatta. 
Styrelsen har arbetat enligt den arbetsordning som 
fastställts och som tillsammans med VD-instruktionen 
årligen uppdateras och ses över.

FraMtidsutsikter

Arbetet med den nya strategiska inriktningen för 
företaget fortsätter. De övergripande strategiska 
målen är att öka marknadsandelarna i länet, att 
vara den attraktivaste arbetsgivaren inom tand-
vård samt att vara den smartast arbetande tand-
vården. Visionen är att med omtanke och tillsam-
mans bevara det friska friskt. 

Implementeringen av den nya organisationen 
fortsätter under 2012. Efter att de nya distrikts-
cheferna tillsats startas rekryteringen av klinik-
chefer och teamchefer. 

Ökade krav på transparens från myndigheter i 
både verksamhet och finansiering ställer allt högre 
administrativa krav på bolagets förmåga att redo-
visa resultat på olika nivåer inom företaget. Folk-
tandvården Gävleborg AB har sedan länge mycket 
goda rutiner och systemstöd för genomlysning av 
verksamheten. 

Tandvårdsmarknaden får fler och allt större 
aktörer som är på väg in. Tidigare har Praktiker-
tjänst, med sin mycket fragmenterade affärsmodell 
- helt olikt folktandvårdskonceptet, varit mark-
nadens enda större aktör. Nu ser vi flera nya och 
större aktörer med affärsmodeller liknande Folk-
tandvården. Flera av dessa företag har en strate-
gisk inriktning mot uppköp snarare än att växa 
organiskt. Folktandvården Gävleborg AB fortsät-
ter hela tiden aktivt att bevaka utvecklingen av 
marknaden.   

Över 50 procent av länets vuxna befolkning väl-
jer Folktandvården Gävleborg AB som sin vård-
givare idag. Detta gör oss till länets största aktör 
inom tandvård. Bolagets frisktandvårdskoncept är 
en framgångsfaktor som ingen av våra större kon-
kurrenter lyckats kopiera. 

styrelseNs FörslaG till 
viNstdispositioN

Årets resultat   -247 

Balanserade vinstmedel 27 444 

vinst till förfogande 27 197  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Balanseras i ny räkning tkr 27 197 

summa tkr 27 197  
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Not 2011 2010

rörelseNs iNtäkter tkr 2

Nettoomsättning 378 023 389 950

Övriga rörelseintäkter 42 106

summa nettoomsättning 3 378 065 390 056

rörelseNs kostNader tkr 2

Produktionsrelaterade kostnader -51 325 -57 258

Övriga externa kostnader 4 -83 153 -77 236

Personalkostnader 5 -233 370 -225 352

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -9 948 -8 786

summa rörelsens kostnader -377 796 -368 632

rörelseresultat 269 21 424

resultat FrÅN FiNaNsiella poster

Finansiella intäkter 7 639 350

Finansiella kostnader 8 -354 -707

Summa resultat från finansiella poster 285 -357

resultat eFter FiNaNsiella poster 554 21 067

Bokslutsdispositioner 9 -801 -5 075

Skatt på årets resultat 10 - -4 265

Årets resultat -247 11 727

resultaträkNiNG balaNsräkNiNG
Not 2011 2010

aNläGGNiNGstillGÅNGar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 6 64 215 60 384

Ombyggnationer på annans fastighet 6 10 478 10 292

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

11 438 878

summa anläggningstillgångar 75 131 71 554

oMsättNiNGstillGÅNGar

Varulager, förnödenheter och förråd 4 899 5 267

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 19 796 20 179

Övriga kortfristiga fordringar 5 536 3 008

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 12 327
37 659

10 575
33 762

Kassa och bank 14 17 808 39 234

summa omsättningstillgångar 60 366 78 263

summa tillgångar 135 497 149 817

eGet kapital 15

buNdet eGet kapital

Aktiekapital 12 000 12 000

Fritt eGet kapital

Balanserat resultat 27 444 24 119

Årets resultat -247 11 727

summa fritt eget kapital 27 197 35 846

summa eget kapital 39 197 47 846

obeskattade reserver 30 156 29 355

Avsättningar

Övriga avsättningar 788 -

summa avsättningar 788 0

lÅNGFristiGa skulder 16

Övriga skulder till kreditinstitut - 12 000

Skulder till Landstinget Gävleborg 6 990 8 190

summa långfristiga skulder 6 990 20 190

kortFristiGa skulder

Leverantörsskulder 17 17 772 15 558

Aktuella skatteskulder - 632

Övriga kortfristiga skulder 18 9 963 8 829

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 30 631 27 407

summa kortfristiga skulder 58 366 52 426

summa eget kapital och skulder 135 497 149 817

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

tillGÅNGar

eGet kapital och skulder
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kassaFlödesaNalys
Not 2011 2010

deN löpaNde verksaMheteN

Rörelseresultat efter finansiella poster 553 21 068

Avskrivningar 20 9 949 8 786

Övriga ej likviditetspåverkande poster 20 1 369 42

Betald inkomstskatt - -4 265

11 871 25 631

Ökning/minskning varulager 367 -916

Ökning/minskning kundfordringar 12 382 -9 006

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -4 280 -3 004

Ökning/minskning leverantörsskulder 17 2 214 3 662

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 3 726 272

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 280 16 639

iNvesteriNGsverksaMheteN

Investeringar i anläggningstillgångar 6, 11 -14 105 -13 969

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 105 -13 969

FiNaNsieriNGsverksaMheteN

Amortering av skuld -13 200 -1 200

Utbetald utdelning -8 401 -11 056

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 601 -12 256

Årets kassaflöde -21 426 -9 586

likvida medel vid årets början 39 234 48 820

likvida medel vid årets slut 17 808 39 234
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mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende fram-
tida skatteffekter redovisas inte i resultat- och    
balansräkningarna.

 

FordriNGar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen redovisas som anläggningstill-
gångar. Bolagets fordringar är uteslutande av kort-
fristig karaktär varför dessa redovisas som omsätt-
ningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp 
varmed de beräknas inflyta. Eventuella fordringar 
i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

varulaGer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut principen, till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Materiella 
aNläGGNiNGstillGÅNGar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med avskrivningar. Ut-
gifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovi-
sade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till 
Folktandvården Gävleborg ABs verksamhet ak-
tiveras som anläggningstillgångar. Avskrivnings-
perioden sätts mellan 15 och 20 år beroende på 
anläggningstillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 
typer av materiella tillgångar. Följande avskriv-
ningstider 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 tillgång-
en omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan redo-
visas som obeskattad reserv och förändring därav 
som bokslutsdisposition.

Not 1

redovisNiNGs- och 
värderiNGspriNciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. 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 balans-       
dagen. Vårduppdragets färdigställandegrad mäts 
kontinuerligt genom åtgärdsrapportering i produk-
tionssystemet T4. Detta innebär att intäkter redovi-
sas i den takt som utförda tjänster produceras. Efter-
som Folktandvården Gävleborg AB:s vårduppdrag 
består i omhändertagandet av patienter, är det inte 

möjligt att mäta nedlagda utgifter per patient. Bola-
gets patientrelaterade utgifter kostnadsförs 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 bedömning skall erläggas till 
eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som 
är beslutade eller som är aviserade och med stor      
säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatte-  
effekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas 

Noter

avsättNiNGar

Avsättningar redovisas när bolaget har, eller kan 
anses ha, en förpliktelse som ett resultat av inträf-
fade händelser, där det är sannolikt att ett utflö-
de av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av be-
loppet 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 omstrukturerings-
åtgärder görs när en detaljerad, formell plan för 
åtgärderna finns och välgrundande förväntningar 
har skapats hos dem som kommer att beröras av 
åtgärderna.

leasiNGavtal

Bolaget redovisar enligt BFNAR 2000:4 där samtliga 
leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller opera-
tionella, redovisas som hyresavtal (operationella lea-
singavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. 

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 
balansomslutningen.

 » NettoMarGiNal
Nettoresultat efter finansiella poster i relation 
till omsättningen.

 » avkastNiNG pÅ totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i för-
hållande till balansomslutningen.

 » kassalikviditet
Relationen mellan kortfristiga tillgångar och 
kortfristiga skulder visar kortsiktig betalnings-
beredskap.



3332

traNsaktioNer  
Med NärstÅeNde %

2011 2010

Inköp 11 10

Försäljning 37 36

Ovan anges årets inköp och försäljningar avseende Landstinget 
Gävleborg.  Vid inköp mellan Folktandvården Gävleborg AB och 
Landstinget Gävleborg tillämpas samma principer för prissätt-
ning som vid transaktioner med externa parter.

Not 2

Not 3

Not 4

iNtäkterNas 
FördelNiNG

2011 2010

Försäljning av tandvård 236 610 247 868

Försäljning av tandvård till 
Landstinget Gävleborg

141 413 142 082

Övrigt 41 106

summa 378 064 390 056

ersättNiNG till  
revisorer

2011 2010

PWC

Revisionsuppdrag 335 233

Skatterådgivning 58 -

Övriga tjänster 29 209

summa 422 422

Not 5
persoNal 2011 2010

Medelantalet anställda

Kvinnor 361 394

Män 45 51

totalt 406 445

LÖNeR, eRSättNINGAR, SOCIALA AVGIFteR OCh PeNSIONSKOStNAdeR 2011 2010

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 228 1 153

Löner och ersättningar till övriga anställda 145 067
146 295

143 751
144 904

Sociala avgifter enligt lag och avtal 42 896 43 930

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 266 505

Pensionskostnader för övriga anställda 22 554 21 692

totalt 212 011 211 031

För  Vd gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under upp-
sägningstiden. därefter erhåller Vd vid uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag om tolv månadslöner.

StyReLSeLedAMÖteR OCh  
LedANde BeFAttNINGShAVARe 2011 2010

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 2 2

Män 5 5

totalt 7 7

ANtAL VeRKStäLLANde  
dIReKtÖReR OCh ANdRA  
LedANde BeFAttNINGShAVARe 2011 2010

Kvinnor 9 10

Män 8 9

totalt 24 26
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Not 6

Not 7 Not 9

Not 10Not 8

MaskiNer och aNdra tekNiska aNläGGNiNGar 
INVeNtARIeR, VeRKtyG OCh INStALLAtIONeR 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 111 537 102 215

Inköp under året 8 839 12 239

Försäljningar och utrangeringar -6 472 -2 917

Omklassificeringar 4 842 -

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 746 111 537

Ingående avskrivningar -51 152 -45  844

Avskrivningar -9 271 -8 183

Försäljningar och utrangeringar 5 891 2 874

utgående ackumulerade avskrivningar -54 532 -51 153

utgående restvärde enligt plan 64 214 60 384

OMByGGNAtIONeR PÅ ANNANS FAStIGhet 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 11 724 10 872

Omklassificeringar 863 852

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 587 11 724

Ingående avskrivningar -1 432 -828

Avskrivningar -677 -603

utgående ackumulerade avskrivningar -2 109 -1 431

utgående restvärde enligt plan 10 478 10 293

övriGa räNte-
iNtäkter och likNaNde 
resultatposter

2011 2010

Ränteintäkter koncernkonto 378 146

Övriga ränteintäkter 261 204

summa 639 350

räNtekostNader och 
likNaNde resultat-
poster

2011 2010

Räntekostnader 354 707

summa 354 707

boksluts-
dispositioNer

2011 2010

Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivning 
enligt plan

801 5 075

summa 801 5 075

skatt pÅ Årets 
resultat

2011 2010

Aktuell skatt för året - 4 265

summa 0 4 265

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

pÅGÅeNde NyaNläGG-
NiNGar och Förskott 
avseeNde Materiella 
aNläGGNiNGstill-
GÅNGar

2011 2010

Ingående nedlagda kostnader 878 -

Under året nedlagda kostnader 5 266 878

Under året genomförda om-
fördelningar

-5 706 -

utgående nedlagda kostnader 438 878

FordriNGar 2011 2010

Kundfordringar 11 807 10 484

Fordringar Landstinget 
Gävleborg

4  623 7 243

Fordringar Försäkringskassan 3 366 2 451

summa 19 796 20 178

Förutbetalda kost-
Nader och upplupNa 
iNtäkter

2011 2010

Förutbetalda hyror 3 834 4 550

Upplupna intäkter 2 192 4 354

Övriga poster 6 302 1 671

summa 12 328 10 575

likvida Medel 2011 2010

Koncernkonto Landstinget 
Gävleborg

17 431 38 762

Övrigt 377 472

summa 17 808 39 234
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Not 15
FöräNdriNG av eGet kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 12 000 24 118 11 727 47 846

Lämnad utdelning - -8 401 - -8 401

disposition av föregående års resultat - 11 727 -11 727 -

Årets resultat - - -247 -247

eget kapital 2011-12-31 12 000 27 445 -247 39 197

upplÅNiNG 2011 2010

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - 12 000

Lån från ägare* 6 990 8 190

summa 6 990 20 190

Not 16 Not 19

Not 20Not 17

Not 18

Checkräkningslimit uppgår till 15 mkr (15 mkr).
* den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare 
än fem år efter balansdagen uppgår till 2,2 mkr för innevarande år.

*Aktiekapitalet består av 12 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr.
Folktandvården Gävleborg AB är ett helägt dotterbolag till Landstinget Gävleborg, org. nr. 232100-0198. 
Koncernredovisning upprättas av Landstinget Gävleborg.

leveraNtörs  skulder 2011 2010

Leverantörsskulder 17 772 15 558

summa 17 772 15 558

övriGa skulder 2011 2010

Personalens källskatt 3 737 3 518

Arbetsgivaravgifter 3 741 3 571

Kortfristig del av långfristig skuld 1 200 1 200

Övriga skulder 1 284 541

summa 9 962 8 830

upplupNa kostNader 
och Förutbetalda 
iNtäkter

2011 2010

Semesterlöneskuld inklusive 
sociala avgifter

14 636 12 634

Pensionskostnader, avgifts-
bestämd del

6 623 6 506

Särskild löneskatt pensioner 5 542 5 515

Övriga poster 3 830 2 752

summa 30 631 27 407

justeriNG För poster 
soM iNte iNGÅr i kassa-
Flödet, M  M 

2011 2010

Avskrivningar 9 949 8 786

Förlust vid avyttring 574 42

Övriga avsättningar 789 -

Övriga ej likviditets påverkande 
poster

6 -

summa 11 318 8 828
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas 
årsstämman 2012-04-20 för fastställelse. 

Gävle 2012-03-28 
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Sten-Erik Nilsson, Maj-Britt Åhrman, Sigvard Ring, Petra Holm, 

Erik Holmestig, Kjell Ohlsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 0000-00-00
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson
Auktoriserad revisor
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