


2

Året i korthet
 » Lean som arbetssätt

2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar.  
Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast 
problemet har mandat att lösa problemet och också kommer med  
förslag till lösning. Allt sett med kundens ögon. 

 » FrisktandvÅrd
Vår viktiga, förebyggande och hälsofrämjande produkt har lyfts fram 
under året. Införande av support och ett större fokus på produkten gör 
att vi dubblat antalet avtal per vecka.

 » medarbetarundersökning
Under inledningen av 2010 gjordes en medarbetarenkät. Resultatet var 
bra och vi arbetar nu vidare med handlingsplaner för att förbättra det 
redan goda resultatet.

 » st-utbiLdningar
Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går 
ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

 » utLandsrekrytering
Sju utländska tandläkare anställdes i början av året. Rekryteringen 
skedde i samarbete med Medicarrera. 

 » tandregLeringen i nya LokaLer
I slutet av året flyttade tandregleringen i Gävle till nya lokaler. Flytten 
möjliggjorde en utbyggnad för allmäntandvården i länet och gav  
tandregleringen större lokaler.

 » kLinikkoordinatorer
Under året införde vi klinikkoordinator på klinikerna. Med ansvar att 
ha en helhetssyn över kliniken och organisera det dagliga arbetet. De är 
dessutom ett stöd till klinikcheferna.

 » Årets resuLtat 
Årets resultat efter skatt blev 11,7 mkr.

 » omsättning
Omsättningen uppgick till 390 mkr. 
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vd har ordet
Vi fortsätter på den inslagna vägen. Vi vet VAD vi ska göra, vi har bestämt vilka strategier 
vi ska använda oss av för att nå dit och vi har under 2010 på allvar börjat arbeta med HUR 
vi ska åstadkomma detta.

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. Men marknaden förändras och konkur-
rensen hårdnar, så vi måste rusta oss för framtiden.

Med fortsatta satsningar på marknadsföring, med varumärket i fokus, ska alla våra 
målgrupper också uppfatta Folktandvården Gävleborg AB som det hälsofrämjande och 
moderna tandvårdsföretag vi är. 

Kunder väljer oss idag för att vi kan tandvård och vet att vi står för kvalitet och god 
vård. På dessa grunder vill vi att även morgondagens kunder väljer oss. Med ett bra be-
mötande säkerställer vi att de väljer att stanna kvar. 

Vi behöver också ta temperaturen på alla medarbetare för att se om de är med på  
noterna. Medarbetarenkäten i början av året gav oss svar på den frågan med glädjande 
gott betyg. Det är en viktig förutsättning för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare 
och locka till oss personal.

Konkurrensen i framtiden handlar nämligen inte bara om våra kunder. Den handlar 
också om att attrahera ny personal och få personalen att trivas och stanna kvar. God in-
troduktion, kartläggning av utvecklingsbehov, kontinuerlig utbildning och karriärvägar 
är viktigt. Men också hur medarbetarna vill ha sitt arbetsliv. Vi måste vara beredda att 
lyssna, fråga och ändra kurs.

2010 påbörjade vi införandet av ett nytt arbetssätt, lean. Där ska medarbetarna som 
arbetar närmast problemet i vardagen ha ansvaret att komma med förslag till, och  
genomföra, den bästa och effektivaste lösningen. Arbetssättet innebär att vi arbetar med 
ständiga förbättringar. 

Vi fortsätter att satsa på forskning och utveckling. Mycket viktigt för ett kunskaps-
företag som Folktandvården Gävleborg AB. Det har bidragit till flera forskarutbildade 
medarbetare med klinisk förankring och är betydelsefullt för utveckling av nya behand-
lingsmetoder.

  
Ett stort tack till alla för goda insatser under 2010. Folktandvården Gävleborg skapar vi 
tillsammans.

ann-Christin käLL, vd
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hög tiLLgängLighet

Folktandvården Gävleborg AB är till för alla, både 
barn och vuxna. Vi har 19 kliniker för allmäntand-
vård och två läns övergripande specialistkliniker 
med verksamhet i Gävle och Hudiksvall. Specia-
listerna reser dessutom ut i länet till allmäntand-
vårdsklinikerna. De största klinikerna har öppet 
upp till 65 timmar varje vecka. Alla allmäntand-
vårdskliniker har öppet en till flera vardags kvällar 
till 20.00 samt de flesta lördagar. Patienter med 
akuta besvär får komma samma dag och nya  
patienter får en tid inom 14 dagar. Alla våra klini-
ker är handikappanpassade.

Vi besöker äldre och sjuka i särskilda boenden 
och i hemmen. Vår mobila tandvård finns på vissa 
skolor. På mödravårdscentraler möter vi blivande 
föräldrar. De små barnen och deras familjer knyter 
vi kontakt med på barnavårdscentraler.

Den medicinska tandvården tar hand om patienter 
med särskilda behov och ger tandvård till kroniskt 
sjuka och cancerpatienter. Till den medicinska 
tandvården eller specialisttandvården remitteras  
patienter med grava funktionsnedsättningar 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. 

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 45 000 barn och drygt 83 000 vuxna 
patienter under året. Klinikerna från Bergsjö i norr 
till Hedesunda i söder hade 322 000 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 445 anställda. Vi finns 
på 15 orter i länet. Specialisttandvård finns vid två länsövergripande kliniker, i protetik, 
tandlossningssjukdomar, käkkirurgi, tandreglering, barntandvård, bettfysiologi samt 
röntgen. 41 % av de vuxna och 95 % av barnen väljer Folktandvården Gävleborg AB.
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nya patienter under 2010 3 838

akutpatienter under 2010 3 914

behandLade vuxna patienter 83 507

behandLade barn/ungdomar 45 019

behandLats inom ramen För 
nödvändig tandvÅrd 2 950

patienter som FÅtt tandvÅrd 
som Led i sjukdomsbehandLing 565

sms-pÅminneLser under Året 323 695 

internetombokningar per mÅnad 2 000
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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 rikt-
linjer 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 åld-
rarna samt hur behandlingen ska utformas.  
Programmet tar upp vad som ska finnas med vid 
information på förskolor och skolor samt risk -
bedömning för vuxna. Ett vårdprogram för implantat-
behandling samt behandlingsgången i ortodonti  
ingår också.

omFattande Förebyggande arbete 

Folktandvården Gävleborg ABs 150 tandhygie-
nister och många av tandsköterskorna har en be-
tydelsefull 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 på 
mödravårds- och barnavårdscentraler där de möter 
blivande och nyblivna föräldrar och ger en första  
introduktion i munhälsa och tandvård. Folktand-
vården Gävleborg AB utför kostnadsfri analys av 
fluorhalten i dricksvatten i enskilda brunnar.

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 bettutvecklingen.

Från det år man fyller 20 år börjar man betala 
för sin tandvård. I samband med kontroll av mun-
hälsan 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 man 
som patient till specialisttandvården.

speCiaListtandvÅrd – tandvÅrd med 
spets

Specialisttandvården är en viktig del i Folktandvår-
den Gävleborg AB. Remisserna kommer från både 
privattandvård och Folktandvården Gävleborg AB. 
Vi har specialister inom kirurgi, tandreglering, tand-
lossningssjukdomar, barntandvård, protetik (kronor 
och broar), bettfysiologi och röntgen. 

patienter som behandLades pÅ  
speCiaListkLinik under 2010

vuxna 3 814

barn 3 736
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bra tandhäLsa

Tandhälsan i Gävleborg är mycket bra. Av 19-åring-
arna är mer än 32 %* kariesfria och 67 % har inga 
hål eller fyllningar mellan tänderna. Nästan 97 %* 
av länets 3-åringar är kariesfria och i 6-årsgrup-
pen är siffran drygt 83 %*. Folkhälsoarbetet, i vil-
ket preventionsprogrammet utgör basen, är en av  
Folktandvården Gävleborg ABs hörnstenar. 

För att hitta nya vägar och minska sårbarheten för 
de mest utsatta barnen och ungdomarna när det gäl-
ler tandhälsan, samarbetar vi med bl. a. barnavårds-
centraler och familjecentraler, men också med andra 
hälsoaktörer. En väg att fortsätta det förebyggande 
arbetet också in i vuxenlivet är att erbjuda 19-åring-
arna Frisktandvård. 

* Preliminära siffror för 2010

FrisktandvÅrd 

Frisktandvård erbjuds alla patienter mellan 20 
och 69 år. Erbjudandet innebär att patienten teck-
nar ett avtal om tandvård under tre år till ett fast 
pris. Syftet med Frisktandvård är att patient och 
tandvårdsteam tillsammans arbetar förbyggande, 
för att patienten ska behålla eller förbättra sin 
munhälsa. Vi erbjuder autogiro med månadsdrag-
ning som en möjlighet att fördela sina kostnader över 
året. Ca 14 000 patienter har nappat på erbjudandet. 

nya avtaL   2 112 st

FörLängda avtaL   3 500 st

avtaL 20-29 År 36 % 

avtaL 30-49 År 24 %

avtalstecknandet har dubblerats per vecka sedan 
supportens införande 2009
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rekrytering

Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckel-
faktor. I den ingår lärlingsprogram, besök på högsko-
lor och universitet, mässdeltagande, praktik  platser 
för tandhygieniststuderande samt utlandsrekryte-
ringar, prova-på- och sommarjobb. Via hemsidans 
”Jobba hos oss” kan man hitta lediga jobb, sommar-
jobb och prova-på-jobb. 

Många projekt är igång för att fortsätta vara 
en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar med löne-
bildning, kompetensförsörjning och medarbetar-
undersökning vid sidan av det löpande rekryterings-
arbetet. Varumärkesbyggandet i detta avseende 
får stor betydelse i framtiden. 

Antalet tandläkare i Sverige förväntas minska 
under de närmaste åren och för Folktandvården 
Gävleborg AB blir det viktigt att ha en bra mix av 
tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. 
Ett viktigt mål för oss är också att få en mångkul-
turell mix bland våra medarbetare. 

LärLingsprogram 

Vårt lärlingsprogram har sedan starten 1999 
lockat 182 ungdomar. Erbjudande om att söka en 
lärlingsplats går till ungdomar som just avslutat 
sin gymnasieutbildning. Det har visat sig vara en  
populär satsning. 2010 antogs 12 nya lärlingar. 

verksamhetsFörLagd utbiLdning

Att ta emot studenter för verksamhetsförlagd ut-
bildning är en omfattande och viktig del av vår 
verksamhet. Varje år tar vi emot studenter från 
tandhygienistprogrammet vid Högskolan Dalarna 
och 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 2010 tog vi också emot elever från KY-
utbildningar till tandsköterska.

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

ungdomar i LärLingsprogrammet
totalt i programmet      182 ungdomar
börjat studera tandvårdsutbildning    33 tandläkare och 25 tandhygienister
tillbaka i företaget      17 personer, 7 tandläkare och 10 tandhygienister
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Att ta emot studenter och andra praktikanter är 
ett stimulerande och utvecklande uppdrag, inte 
bara för handledaren utan också för övriga på kli-
niken. Dessutom är det en viktig och bra rekryte-
ringsväg för oss.

introduktionsprogram 

För att hjälpa de nyrekryterade att snabbt komma in 
i arbetet får de ett introduktionsprogram när de bör-
jar hos oss. Den nyanställde får en handledare under 
det första året, hjälp att sätta sig in i teamtandvård 
och att planera för sin yrkesutveckling. Programmet 
innehåller omfattande utbildning inom odontologi, 
arbetssätt och organisation. 

Under 2010 påbörjades möten med handledarna för 
nyanställda tandläkare. Syftet är att handledarna ska 
ha ett nätverk för erfarenhetsutbyte och att handled-
ningen av nyanställda ska bli så likartad som möjligt 
oavsett vid vilken klinik i länet man anställs.

karriärvägar

Våra kompetensbeskrivningar är viktiga instru-
ment för chefer och medarbetare för att kartlägga 
utvecklingsbehov och karriärvägar. Ett omfat-
tande utbildningspaket är framtaget baserat på  
utvecklingsbehovet.

traineeprogram För Framtida 
CheFer oCh Ledare

För att tillgodose framtida behov av chefer och ledare 
genomför vi ett traineeprogram. 

Fem medarbetare – tre tandhygienister, en tand-
läkare och en tandsköterska – deltar i programmet 
som löper över tre terminer.

Programmet innehåller bl. a. utbildningsdagar i 
ekonomi och personaladministration, deltagande i 
klinikchefskonferenser, auskultation hos klinikchef 
på den egna kliniken och på ytterligare en klinik. 
Därutöver deltar man i livs- och karriärutvecklings-
programmet där man, enskilt och i grupp, bl. a. ges 
tillfälle att titta närmare på sin egen personlighet 
och drivkraft, hur man får balans i livet, visioner, 
mål och strategier samt utforma en handlingsplan 
på kort och lång sikt.

kLinikkoordinatorer

Under 2010 utvecklade vi rollen som teamledare 
och införde tjänsten klinikkoordinator.

Klinikkoordinatorer har en överblick och hel-
hetssyn över klinikens verksamhet och organise-
rar det dagliga arbetet. De är dessutom ett stöd till 
klinikcheferna utifrån ett arbetsgivarperspektiv.  

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.

Arbetssättet skapar ett löpande erfarenhetsut-
byte 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 framför allt 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 antaL anstäLLda 31 deCember 2010: 

445 personer varav 394 kvinnor 
oCh 51 män 

Fördelning yrkeskategorier
114 tandläkare  150 tandhygienister
136 tandsköterskor 13 lärlingar
samt övrig personal



14

Lean – ett smidigare arbetssätt

Under våren 2010 introducerades pilotklinikerna 
i Edsbyn och Bomhus i lean som verksamhetsfilo-
sofi och arbetssätt. Vid årets slut hade en tredjedel 
av klinikerna kommit igång. Arbetet fortsätter och 
beräknas vara slutfört under hösten 2011.

Därefter fortsätter filosofin och arbetssättet att leva 
vidare genom coachning i det ”nya” sättet att arbeta.

en god arbetsmiLjö

Under 2010 genomfördes en medarbetarenkät. 91 % 
av medarbetarna bidrog till att vi fick en bra bild  
av nuläget. Resultatet visade att Folktandvården 
Gävleborg AB har en mycket god psykosocial arbets-
miljö med stor förmåga och kraft att hantera arbetet. 
Vi arbetar nu vidare med handlingsplaner för att för-
bättra det redan goda resultatet. Det viktigt att alla 
mår bra och trivs på sin arbetsplats. Därför erbjuds 
de anställda ett generöst friskvårdsbidrag som ger 
möjlighet och uppmuntran till att sköta om sig. 

erFarenhetsutbyte 

Som ett led i Folktandvården Gävleborg ABs 
kvalitets arbete genomförs regelbundet diskussions-
seminarier för såväl tandläkare som tandhygienister. 
Att under opretentiösa former ges möjlighet för ett 
professionellt erfarenhetsutbyte över klinikgränser 
är ett ur kvalitetssynpunkt och rättvisesynpunkt 
ovärderligt instrument. Sättet att lära av varandra 
både när det gäller rutiner som ren kunskap och 
få en momentan spridning i hela länet är unikt.  
Tandläkare diskuterar med tandläkare och tand-
hygienister med tandhygienister. Ingen föreläsning 
med färdigpaketerad kunskap, gör att atmosfären 
öppnar för kalibrering och därmed kvalitetssäkring.
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miLjöansvar 

Samtliga kliniker är miljödiplomerade och vår kli-
nik i Valbo är certifierad enligt ISO 14001. Varje 
klinik har ett miljöombud och en kemikalieinven-
terare. Folktandvården Gävleborg ABs miljömål är 
kopplade till Landstinget Gävleborgs övergripande 
miljöprogram 2009 - 2012. 

Vid alla nyetableringar och ombyggnationer, sam-
lokalisering och avveckling görs miljökonsekvens-
analyser och åtgärder kopplade till dessa. I våra 
utrustningar har vi ett miljövänligt och effektivt 
vattenreningssystem som gör att våra patienter får 
ett rent vatten vid behandlingen.

Digital röntgen med sina säkrare och mer kva-
litativa röntgenbilder ger ett bättre slutresultat 
och en bättre miljö. Detta har i sin tur lett till att 
våra fixerings- och framkallningsvätskor nästan 
har försvunnit. Remisser, förhandsprövningar och  
recept går digitalt 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. Våra två bilar 
i bolaget drivs med etanol.

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 mun-
hälsobedömning och erbjudande om tandvård.

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

kvaLitetsarbete

Bolagets kvalitetsarbete genomsyrar hela verksam-
heten och innehåller bl. a. epidemilogiska uppgifter 
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 kart-
lägga vårdbehovet. Detta är inte minst viktigt för de 
patienter som väljer att teckna frisktandvårdsavtal.

vÅr 
verksamhet
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FörbättringsomrÅden

Intentioner finns att kvalitetssäkring av röntgen 
kommer att skärpas upp under 2011. Hygienpro-
jektet beräknas att avslutas våren 2011 och former 
för fortsatt uppföljning kommer att säkras. Rikt-
linjer och processer kring remisshantering kom-
mer att följas upp under våren 2011. Diskussioner 
har även inletts inom området journalhantering. 

avvikeLser

Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro genomförde 
under 2010 en granskning av folktandvårdens avvi-
kelsesystem. Folktandvården Gävleborg AB fick inga 
anmärkningar vad avsåg system och tillämpning.

Kunskapen och rutinerna att rapportera avvi-
kelser är god. Alla nyanställda informeras om av-
vikelserapportering som led i kvalitetssystemet.  
Totalt rapporterades runt 100 avvikelser 2010 enligt 
vårt rapporteringssystem på webben. Något helt i 
linje med de nationella önskemålen om en öppnare 
vård, där vi ska lära av varandras och våra egna 
misstag. Både när de skett och om man upptäckt att 

de skulle kunnat ske. Inom Folktandvården Gävle-
borg AB är transparensen, dvs. öppenheten och vil-
jan att dela med sig grundläggande. För att detta ska 
fungera måste vi vara uppmuntrande och tillåtande 
i vår attityd. Därigenom skapar vi möjligheter att bli 
ännu bättre, som vårdgivare och arbetskamrater. Inga 
händelser har under 2010 lett till Lex Maria-anmälan.

Forskning

I ett kunskapsföretag som Folktandvården Gävle-
borg AB 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 långtidsprogno-
ser. Forskningsresultaten kommer patienterna till 
godo genom enklare och mer pålitliga behandling-
ar med mindre efterbesvär. >>
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Inom företaget bedrivs forskning i framkant, fram-
för allt på specialisttandvården. Forskningsprojek-
ten är fokuserade på:

 » Benersättningsmaterial i samband med im-
plantatbehandling för att förbättra det este-
tiska resultatet, minska besvären för patien-
terna och reducera samhällskostnaderna.

 » 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 varumärket och attrahera fler kun-
der genomförs löpande informations- och mark-
nadsföringsinsatser. Dessa sker både lokalt för en 
eller flera kliniker och i hela länet. Alla nyinflyt-
tade i länet får ett erbjudande om att bli kund hos 
Folktandvården Gävleborg AB.

Företaget har en förflyttning att göra på mark-
naden, till ett modernt företag med hälsofrämjande 
position och 2010 inleddes en långsiktig strategisk 
satsning på marknadskommunikation. Den första 
reklamkampanjen riktades till de unga vuxna med 
produkten Frisktandvårdsavtal i fokus – Friska 
tänder till fast pris. 

Marknadsföringen sker idag i större utsträck-
ning i den digitala världen. Under året, i samband 
med kampanjen, fanns Folktandvården Gävleborg 
AB, på Twitter och sponsrade länkar finns på Google. 
Vi har lyft över vår externa webbplats till en nyare 
version och arbetar med sökordsoptimering.

tobak 

Vi arbetar för att förhindra rökdebuten och att  
avbryta tobaksvanor hos 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 % av 
patienterna över 12 år ska ha fått frågor angående  
sitt tobaksbruk. Uppföljning visar att 87,4 % av 
12-19 åringarna fått tobaksfrågor vid undersök-
ningstillfället. Information om riskerna med tobaks-
bruk ges också i länets skolor i samband med tand-
hälsoinformation.

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. 
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Framtida 
utmaningar
marknadsorientering oCh 
konkurrens

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. Ett varumärke 
laddat och kommunicerat med de värden vi vill 
förknippas med är en överlevnadsfråga. Kanske är 
det också dags att fundera över var vi finns därute 
bland kunderna.

rekrytering

Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckel-
faktor. Många projekt är redan igång för att fort-
sätta vara en attraktiv arbetsgivare. Varumär-
kesbyggandet 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.

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 Gävleborg AB kommer att tillsammans 
med Landstinget Gävleborg att miljöcertifiera alla 
kliniker innan 2013.
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FörvaLtnings-
berätteLse 2010

verksamhet

Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges 
tre största tandvårdsbolag. På 19 kliniker från 
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bo-
laget sin verksamhet. Dessutom finns specialister 
inom käkkirurgi, tandreglering, tandlossnings-
sjukdomar, barntandvård, kron- och bro, röntgen 
och bettfysiologi. 

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

Under året tillkom ytterligare en produktions-
punkt inom företaget då en tandvårdsklinik belä-
get i centrala Gävle förvärvades. Folktandvårdens 
ortodontiklinik kunde därmed lämna trångbodda 
lokaler på Slottstorget i Gävle och flytta över verk-
samheten de nya lokalerna. 

För att stödja bolagets affärside har en ny stra-
tegisk inriktning fastlagts. En bolagsgemensam 
strategikarta har tagits fram och utifrån den har 
speciellt fokus lagts på fem strategiska områden. 
För att nå målen inom varje strategiskt fokusom-
råde har närmare 250 olika aktiviteter i alla delar 

FoLktandvÅrden gävLeborg ab 2010 2009 2008 2007

Intäkter tkr 390 056 385 462 365 427 372 183

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

Nettomarginal % 5 8 6 9

Soliditet % 46 46 34 31

Räntabilitet på totalt kapital % 15 22 17 30

Kassalikviditet % 168 176 167 111

Fyra 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 2010.

av företaget genomförts under 2010. 
Under 2010 har ett stort antal kliniker infört 

lean som arbetssätt. Varje klinik har under 10 
veckor genomgått utbildning i lean som arbetssätt 
för att därefter införa det i det dagliga arbetet. Ut-
rullningen av lean fortsätter under hela 2011.

En uppgradering av bolagets produktionssystem 
T4, från version 1.10 till version 2.7, påbörjades 
under 2010. Vid december månads slut hade upp-
graderingen genomförts på ett tiotal kliniker inom 
företaget. Projektet beräknas vara helt genomfört 
i maj 2011. 

resuLtat oCh omsättning

Folktandvården Gävleborg ABs omsättning uppgick 
till 390 mkr (385 mkr). Resultatet efter finans-
iella poster hamnade på 21,1 mkr (29,8 mkr).  
Främsta anledningen till resultatförsämringen är 
ökade personal kostnader och satsningar inom ramen 
för bolagets förnyade strategiska inriktning.

FinansieLL stäLLning

Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets utgång 
47,8 mkr (47,1 mkr) vilket gav en soliditet på 46 pro-
cent (46 procent). Likvida medel uppgick till 39,2 mkr 
(48,8 mkr) vid årets slut vilket gav en kassalikviditet 
på 168 procent (176 procent). Totala amorteringar 
under 2010 uppgick till 1,2 mkr (13 mkr).
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investeringar

Under 2010 investerade företaget i byggnader och 
anläggningstillgångar för 13,1 mkr (16,5 mkr).

personaL

Antalet anställda i bolaget var vid årsskiftet 445 
personer.

strategiska ambitioner

Folktandvårdens har tre övergripande strategiska 
ambitioner.

vi skall öka marknadsandelen i länet 

Bland annat genom att: 
 » Skapa en värdegrund för bemötande
 » Vidarutveckla frisktandvårdskonceptet
 » Arbeta med kundvård
 » Positionera oss som hälsofrämjande 

Måluppfyllelse 2010:
 » Marknadsandel vuxen: 41 %
 » Nöjd medarbetarindex: 75 %

Affärsplanemål 2011: 
 » Marknadsandel vuxen 43,3 %
 » Nöjd medarbetarindex: 75 %

vi skall vara den attraktivaste arbetsgivaren 
inom tandvård

Genom att:
 » Presentera en tydlig företagsbild
 » Driva strukturerad kompetensutveckling
 » Skapa attraktivt incitament och belönings-

system
 » Säkra rekryteringen av tandläkare

Måluppfyllelse 2010: 
 » Genomsnittlig kompetensutveckling/  

årsarbetare: 10,7 dagar

Affärsplanemål 2011: 
 » Genomsnittlig kompetensutveckling/  

årsarbetare: 11 dagar 

vi skall vara den smartaste arbetande 
tandvården

Bland annat genom att:
 » Skapa ständiga förbättringar genom delaktighet
 » Utveckla lean som arbetssätt
 » Aktiva och delaktiga kunder
 » Skapa resurseffektiva processer

Måluppfyllelse 2010:
 » Antal ombokningar över nätet: 23 586 
 » Beläggningsgrad/behandlingsrum: 51,4 %
 » Rörelseresultat per behandlingstimme: 183 kr

Affärsplanemål 2011: 
 » Antal ombokningar över nätet: 30 000
 » Beläggningsgrad/behandlingsrum: 56,6 %
 » Rörelseresultat per behandlingstimme: 134 kr

risker i verksamheten

Bolagets ränterisker ligger i förändringar av mark-
nadsräntan som kan påverka bolagets räntenetto  
genom att avkastningen försämras på koncernvaluta-
kontot samt att bolagets långfristiga upplåning  
beläggs med högre räntekostnader. En ränterisk före-
ligger 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 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 uppmunt-
ras att betala antingen med kort eller med kon-
tanter. 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 ford-
ringar och följer utvecklingen genom att kontinu-
erligt mäta genomsnittlig kundkreditbindningstid.  

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

Det finns även tydliga politiska risker. Den nya 
tandvårdsreformen är ett exempel. 
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miLjö

Folktandvården Gävleborg AB:s ägardirektiv anger 
att bolaget skall följa Landstinget Gävleborgs miljö -
policy. Samtliga kliniker inom bolaget är miljö -
diplomerade. 

Under 2011 kommer arbetet med att miljö certifiera 
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 
utveckling av nya behandlingsmetoder. 

styreLsens arbete

Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har  
under året bestått av sju ledamöter, tre arbetstagar-
representanter utan rösträtt samt VD. Styrelse-
ledamöterna är utsedda av landstingsfullmäktige. 
Under året har styrelsen haft 13 sammanträden 
varav 10 ordinarie och tre extrainsatta. Styrelsen 
har arbetat enligt den arbetsordning som fast-
ställts och som tillsammans med VD-instruktionen 
årligen uppdateras och ses över.

Framtidsutsikter

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

Tandvårdsmarknaden får fler och allt större  
aktörer som är på väg in. Inte sällan med riskkapi-
talister som finansiärer. Flera av dessa företag har 
en strategisk inriktning mot uppköp snarare än att 
växa organiskt. Fortfarande dras flertalet av dessa 
aktörer med stora lönsamhetsproblem. Folktand-
vården Gävleborg AB fortsätter hela tiden aktivt 
att bevaka utvecklingen av marknaden.

Över 40 % av länets vuxna befolkning väljer 
Folktandvården 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 konkur-
renter lyckats kopiera. 

Bolaget fortsätter också att bedriva en aktiv  
rekrytering inte bara inom Sveriges gränser utan 
även ute i Europa. Under 2010 anställdes sju  
utländska tandläkare och under 2011 beräknas yt-
terligare ett tiotal utländska tandläkare rekryteras.

Även under kommande år fortsätter arbetet med 
att leanifiera bolagets verksamhet. Syftet är att 
sätta kunden i centrum och att ta bort icke värde-
skapande aktiviteter och samtidigt införa ett ar-
betssätt som syftar till ständiga förbättringar. 
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styreLsens FörsLag tiLL 
vinstdisposition tkr

Årets resultat 11 727 

Balanserade vinstmedel 24 118

vinst till förfogande 35 845 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

tiLL aktieägare utdeLas 
700,10 kr per aktie

Totalt tkr 8 401

Balanseras i ny räkning tkr 27 444 

summa tkr 35 845 

styreLsens yttrande över den 
FöresLagna vinstutdeLningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets  
soliditet till 43 procent. Soliditeten är mot bak-
grund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 
med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes be-
tryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna ut-
delningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att full-
göra erforderliga investeringar. Den föreslagna ut-
delningen kan därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
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not 2010 2009

röreLsens intäkter tkr 2

Nettoomsättning 389 951 383 628

Övriga rörelseintäkter 106 1 834

summa nettoomsättning 3 390 057 385 462

röreLsens kostnader tkr 2

Produktionsrelaterade kostnader -57 258 -60 232

Personalkostnader 5 -225 352 -212 723

Övriga kostnader 4 -77 236 -74 014

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -8 786 -7 875

summa rörelsens kostnader -368 632 -354 843

röreLseresuLtat 21 425 30 619

Finansiella intäkter 7 350 496

Finansiella kostnader 8 -707 -1 340

resuLtat eFter Finansnetto 21 068 29 775

Bokslutsdispositioner 9 -5 075 -6 366

resuLtat Före skatt 15 993 23 409

Skatt på årets resultat 10 -4 265 -6 217

Årets resuLtat 11 727 17 192

resuLtaträkning
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baLansräkning
anLäggningstiLLgÅngar not 2010 2009

Inventarier, verktyg och installationer 6 60 384 56 371

Ombyggnation på annans fastighet 6 10 292 10 044

Pågående nyanläggningar 11 878 0

summa anläggningstillgångar 71 555 66 415

omsättningstiLLgÅngar

Varulager, förnödenheter och förråd 5 267 4 351

Kundfordringar 12 20 179 11 173

Övriga kortfristiga fordringar 3 008 2 658

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 10 575 7 921

Kassa och bank 14 39 234 48 820

summa omsättningstillgångar 78 262 74 922

summa tillgångar 149 817 141 337

eget kapitaL 15

bundet eget kapitaL

Aktiekapital 12 000 12 000

Fritt eget kapitaL

Balanserat resultat 24 118 17 982

Årets resultat 11 727 17 192

summa eget kapital 47 846 47 174

obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 29 355 24 280

summa obeskattade reserver 29 355 24 280

LÅngFristiga skuLder 16 20 190 21 390

kortFristiga skuLder

Leverantörsskulder 17 15 558 11 896

Skatteskulder 632 1 421

Övriga skulder 18 8 829 8 864

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 27 407 26 311

summa kortfristiga skulder 52 426 48 492

summa eget kapital och skulder 149 817 141 337

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

tiLLgÅngar

eget kapitaL oCh skuLder
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kassaFLödesanaLys
not 2010 2009

Rörelseresultat efter finansiella poster 21 068 29 775

Av- och nedskrivningar samt övriga ej likviditetspåverkande 
poster

20 8 828 7 661

Betald skatt -4 265 -6 806

Ökning/minskning varulager -916 543

Ökning/minskning kundfordringar 12 -9 006 10 364

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -3 004 -631

Ökning/minskning leverantörsskulder 17 3 662 -4 809

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 272 -1 882

kassaflöde från den löpande verksamheten 16 639 34 214

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -13 969 -15 463

Sålda materiella anläggningstillgångar 200

kassaflöde från investeringsverksamheten -13 969 -15 263

Nyemission

Upptagna lån

Amorteringar -1 200 -12 950

Utbetald utdelning -11 056 -5 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 256 -17 950

periodens kassaflöde -9 586 1 001

Likvida medel vid periodens början 48 820 47 819

Likvida medel vid periodens slut 39 234 48 820
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not 1
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 konti-
nuerligt genom åtgärdsrapportering i produktions-
systemet T4. Detta innebär att intäkter redovisas i 
den takt som utförda tjänster produceras. Eftersom 
Folktandvården Gävleborg AB:s vårduppdrag består 
i omhändertagandet av patienter, är det inte möjligt 
att mäta nedlagda utgifter per patient. Bolagets pa-
tientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt 
med att de uppstår. En befarad förlust på ett vård-
uppdrag 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 be-
slutade eller som är aviserade och med stor säker-
het kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redo-
visas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redo-
visas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapi-
tal. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffek-
ter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
 

tiLLäggs-
uppLysningar 
oCh noter
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Fordringar
Fordringar upptas till det belopp varmed de be-
räknas inflyta. Bolagets fordringar är uteslutande 
av kortfristig karaktär varför dessa redovisas som 
omsättningstillgångar. Eventuella fordringar i ut-
ländsk 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.

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 omstruktureringsåt-
gärder görs när en detaljerad, formell plan för  
åtgärderna finns och välgrundande förväntningar 
har skapats hos dem som kommer att beröras av 
åtgärderna.

LeasingavtaL

Bolaget disponerar endast i liten omfattning till-
gångar via leasingavtal. Bolagets kostnader för dessa 
redovisas enligt BFNAR 2000:4 som nyttjanderätts-
avtal.

kassaFLödesanaLys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt me-
tod. 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.
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transaktioner  
med närstÅende %

2010 2009

Inköp 10 10

Försäljning 36 36

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

not 2

not 3

not 4

nettoomsättning tkr 2010 2009

Försäljning av tandvård 247 868 247 209

Försäljning av tandvård till 
Landstinget Gävleborg

142 082 136 419

Övrig försäljning 106 1 834

summa 390 057 385 462

ersättning tiLL  
revisorer tkr

2010 2009

Revision (PWC) 209 194

Andra uppdrag 233 210

summa 442 404
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not 5
uppgiFter om personaL tkr 2010 2009

Medelantalet anställda

Kvinnor 394 392

Män 51 48

totalt 445 440

LÖNeR, eRSäTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTeR OCh PeNSIONSKOSTNAdeR 2010 2009

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 153 1 135

Löner och ersättningar till övriga anställda 143 751 138 235

Sociala avgifter enligt lag och avtal 43 930 42 498

Pensionskostnader för verkställande direktören 505 97

Pensionskostnader för övriga anställda 21 692 18 480

För Vd gäller vid uppsägning från företagets sida 6 månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under 
uppsägning stiden. därefter erhåller Vd vid uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag om tolv månadslöner.

STyReLSeLedAMÖTeR OCh  
LedANde BeFATTNINGShAVARe 2010 2009

Antal styrelseledamöter på balansdagen:

Kvinnor 2 2

Män 5 5

totalt 7 7

ANTAL VeRKSTäLLANde  
dIReKTÖReR OCh ANdRA  
LedANde BeFATTNINGShAVARe 2010 2009

Kvinnor 10 10

Män 9 10

totalt 19 20

*Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en samman hängande tid av 60 dagar

SjUKFRÅNVARO

Total sjukfrånvaro 3% 5%

Långtidssjukfrånvaro* 1% 2%

Sjukfrånvaro för män 1% 3%

Sjukfrånvaro för kvinnor 4% 5%

Anställda -29 år 3% 3%

Anställda 30-49 år 4% 5%

Anställda 50 år- 3% 6%
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not 6

not 7 not 9

not 10not 8

materieLLa anLäggningstiLLgÅngar tkr 
INVeNTARIeR, VeRKTyG OCh INSTALLATIONeR 2010 2009

Ingående anskaffningsvärden 102 215 92 126

Inköp under året 12 239 13 382

Försäljningar och utrangeringar -2 917 -3 294

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 111 537 102 215

Ingående avskrivningar -45 844 -41 551

Årets avskrivning -8 183 -7 462

Försäljningar och utrangeringar 2 874 3 169

utgående ackumulerade avskrivningar -51 152 -45 844

utgående planenligt restvärde m/i 60 384 56 371

OMByGGNATIONeR PÅ ANNANS FASTIGheT 2010 2009

Ingående anskaffningsvärden 10 872 7 779

Inköp 852 3 093

Försäljningar och utrangeringar 0 0

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 724 10 872

Ingående avskrivningar -828 -415

Årets avskrivningar -603 -413

Försäljningar och utrangeringar 0 0

utgående ackumulerade avskrivningar -1 432 -828

utgående planenligt restvärde ombyggnationer 10 292 10 044

ränteintäkter oCh 
Liknande tkr

2010 2009

Ränteintäkter koncernkonto 146 254

Övriga ränteintäkter 204 242

summa 350 496

räntekostnader 
oCh Liknande

2010 2009

Räntekostnader 707 1 340

summa 707 1 340

boksLuts-
dispositioner

2010 2009

Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivning 
utöver plan

5 075 6 366

summa 5 075 6 366

skatt pÅ Årets 
resuLtat

2010 2009

Aktuell skattekostnad 4 265 6 217

summa 4 265 6 217
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not 11

not 12

not 13

not 14

pÅgÅende nyanLägg-
ningar tkr

2010 2009

Under året nedlagda kostnader 
ombyggnadsprojekt

878 0

utgående nedlagda kostnader 878 0

kundFordringar tkr 2010 2009

Kundfordringar 10 484 6 726

Fordringar hos Landstinget 
Gävleborg

7 243 3 550

Fordringar hos Försäkrings-
kassan

2 451 897

summa 20 179 11 173

FörutbetaLda kost-
nader oCh uppLupna 
intäkter tkr

2010 2009

Förutbetalda hyror 4 550 4 104

Upplupna intäkter 4 354 414

Övriga förutbetalda  
kostnader

1 671 3 403

summa 10 575 7 921

kassa oCh bank tkr 2010 2009

Koncernkonto Landstinget 
Gävleborg

38 762 48 649

Övrigt 472 171

summa 39 234 48 820
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not 15
Förändring av eget kapitaL tkr Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 12 000 17 982 17 192 47 174

Lämnad utdelning -11 056 -11 056

disposition av föregående års resultat 17 192 -17 192

Årets resultat 11 727 11 727

eget kapital 2010-12-31 12 000 24 118 11 727 47 846

LÅngFristiga skuLder 
tkr

2010 2009

Lån från ägare* 8 190 9 390

Skulder till kreditinstitut 12 000 12 000

Checkräkningslimit uppgår till 
15 mkr

summa 20 190 21 390

not 16 not 19

not 20not 17

not 18

*den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare 
än 5 år efter balansdagen uppgår till 3,4 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 
tkr

2010 2009

Leverantörsskulder 15 558 11 896

summa 15 558 11 896

övriga skuLder tkr 2010 2009

Personalens källskatt 3 518 3 722

Arbetsgivaravgifter 3 571 3 642

Kortfristig del av långfristig skuld 1 200 1 200

Övriga skulder 541 300

summa 8 829 8 865

uppLupna kostnader 
oCh FörutbetaLda 
intäkter tkr

2010 2009

Semesterlöneskuld inklusive 
sociala avgifter

12 634 12 582

Pensionskostnader, avgiftsbe-
stämd del

6 506 5 962

Särskild löneskatt pensioner 5 515 4 398

Övriga poster 2 752 3 369

summa 27 407 26 310

justering För poster 
som inte ingÅr i kassa-
FLödet

2010 2009

Av- och nedskrivningar 8 786 7 875

Förlust vid avyttring 42 56

Övriga ej likviditets påverkande 
poster

-270

summa 8 828 7 661
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Barry Gustavsson - Ordförande, Ann-Christin Käll - VD,
Sten-Erik Nilsson, Ulf Odenmyr, Marlene Johansson,

Maj-Britt Åhrman, Tommy Kavallin, Sigvard Ring

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-29
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i  

Folktandvården Gävleborg AB 

Org nr 556702-1836 

 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Folktandvården Gävleborg AB för år 2010. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 22-36. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gävle den 2011-03-29 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Pär Månsson  
Auktoriserad revisor  



Folktandvården Gävleborg AB, Box 581, 801 08 Gävle
Telefon växel 026 - 15 76 10


