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Professionalism och ansvar
Vi är varandras arbetsmiljö och alla har  
ansvaret att bidra till att den blir god.

Öppenhet och ärlighet
Vi lyssnar på varandra och ger återkoppling  

på ett respektfullt sätt.

Respekt och ödmjukhet
Vi vill varandras och verksamhetens bästa och  

vi för gemensamt verksamheten framåt.
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 » Ny VD 
under våren tillträdde Maria Lönnbark som VD för Folktandvården gävleborg. 

 » Enkät till remittenter
En enkät har skickats ut till remittenter i Folktandvården och privattandvården med syfte  
att förbättra kvaliteten och kommunikationen. Enkäten visar övervägande gott resultat för  
att kunna åstadkomma ett framtida bra samarbete.

 » Enkät till medarbetare
En medarbetarundersökning med ett resultat som ger goda förutsättningar för fortsatt 
bra verksamhet genomfördes under året. 

 » Ny ekonomi- och IT-chef
under året tillträdde en ny ekonomi- och It-chef, Johan Hedqvist. 

 » NKI för Specialisttandvården
En NkI för specialisttandvården genomfördes under året. NkI som också årligen görs för  
allmäntandvården har till syfte att löpande undersöka vad patienterna tycker om oss och i  
god tid kunna varna för sådant som inte längre uppfattas så bra.

 » Ny disputerad övertandläkare
under året har ytterligare en övertandläkare, arne Mordenfeld, specialist tandvården  
gävle sjukhus, disputerat. Forskningen handlar om att kliniskt och biologiskt studera  
kroppens reaktioner på benersättningsmaterial som används till att bygga upp käkben. 

 » Prestigefyllt pris 
Övertandläkare Ingalill Feldmann, Specialisttandvården Tandreglering, fick ta emot  
”Beni solow award”, för att ha skrivit bästa vetenskapliga artikel i tidskriften European  
Journal of orthodontics. 

 » Ny specialist
kristina Palm, pedodontist, anställdes under året på specialisttandvården Barntandvård. 

 » Funktion för Kvalitet-Patient-Säkerhet
En gemensam funktion för patientsäkerhet och kvalitet har skapts under året.  
Funktionen har som syfte att sätta fokus på dessa frågor för att öka säkerheten  
i behandlingarna.

 » Funktion för folkhälsoarbetet 
under året påbörjades uppbyggnaden av en folkhälsofunktion som ansvarar för att  
samordna och höja kvaliteten på de externa verksamheter som vi bedriver för barn,  
unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

 » Mobil tandvård
Vid ett äldreboende i Bollnäs finns en mobil tandvårdsutrustning som ger möjlighet  
att ge tandvård till boende som har svårt att ta sig till tandvården.

 » Årets resultat efter skatt blev 12,4 msek 
Omsättningen uppgick till 399 msek

Året i korthet
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Vi har lämnat ett mycket bra år bakom oss. så starka vi är när vi hjälps åt och 
drar åt samma håll. Året har inneburit fokus på patientsäkerhetsarbete, en början 
till fortsatt utveckling av tandhygienistrollen och värdegrundsarbete.

kompetensförsörjningen fortsätter att vara aktuell. Vi har en hög medelålder och 
under de närmaste åren kommer många av våra tandsköterskor att gå i pension. 
Därför är det extra roligt att vi nu har tandsköterskeutbildningar som startar i 
både uppsala och gävle.

att vi kan starta st-utbildning i egen regi i länet är ett resultat av den satsning 
vi gjort och gör på forskning. Våra disputerade specialister är en förutsättning för 
att kunna bedriva utbildningen. att bidra till en välmående region är en framtida 
utmaning i vårt län, något man pratar mycket om inför framtida regionbildning.

Varumärkesutveckling med fokus på patientsäkerhet med utgångspunkt från vår 
värdegrund kommer att prägla 2014. Det är i huvudsak ett internt arbete som 
syftar till att stärka vårt varumärke.

Ett stort tack till er alla för ert enastående arbete och engagemang under 2013. 

Maria Lönnbark, VD

 Maria 
Lönnbark
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Hög tillgänglighet
Folktandvården gävleborg strävar efter att vara tillgäng-
lig för alla i länet. Vi har 19 kliniker för allmäntandvård 
och två läns övergripande specialistkliniker med verksam-
het i gävle och Hudiksvall. allmäntandvårdsklinikerna har  
öppet vardag kvällar till 20.00 (lokala skillnader) samt 
många lördagar. Patienter med akuta besvär får komma 
samma dag och nya patienter får en tid inom 14 dagar. 
alla våra kliniker är anpassade för funktionsnedsatta.

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

sjukhustandvården tar hand om patienter med särskilda 
behov och ger tandvård till exempelvis kroniskt sjuka och 
cancer patienter. till sjukhustandvården eller specialist-
tandvården remitteras patienter med grava funktionsned-
sättningar som gör att de inte kan behandlas i allmäntand-
vården.

Modern teknik ger smidighet
Patienterna kan när som helst under dygnet boka om sina 
tider via internet. Varje eftermiddag skickas ett sMs med en 
påminnelse om den tid patienten har dagen därpå. kallelse 
via sMs sker vid några kliniker. 

Våra telefoner är viktiga för tillgängligheten. klinikerna 
har en datoriserad samtalshanterare som gör att vi ringer 
tillbaka inom 15 minuter.

I samarbete med swedbank erbjuds tandvårdslån med 
möjlighet till månadsbetalning.

Många väljer Folktandvården
Vi tog emot ca 44 000 barn och 84 000 vuxna under året.  
klinikerna från Bergsjö i norr till Hedesunda i söder hade  
321 473 besök. allmäntandvården har ett nära sam- 
 arbete med specialisterna och vi strävar efter  att patien-
terna ska få ett snabbt och effektivt omhändertagande.

Bolaget är ett av de fyra största tandvårdsföretagen i Sverige med 412 anställda. 
Vi finns på 15 orter i länet. Specialisttandvård finns vid två länsövergripande  
kliniker i kron och bro, tandlossningssjukdomar, käkkirurgi, tandreglering, barn - 
tand vård, bettfysiologi samt röntgen. Drygt 50 procent av de vuxna och 95 procent 
av barnen väljer Folktandvården Gävleborg.

2013
Nya patienter  3 218 st

akutpatienter 6 845 st

Behandlats inom ramen för 
nödvändig tandvård 3 020 st

Patienter som fått tandvård 
som led i sjukdomsbehandling 633 st

sMs-påminnelser under året 467 930 st

sMs-kallelser 211 st

Internetombokningar per månad 3 082 st All slags 
tandvård
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Hälsofrämjande och  
förebyggande arbete
Vår målsättning är att ge befolkningen i länet en positiv  
attityd till tandvård och kunskap om hur man själv kan  
påverka sin tandhälsa. 

Våra tandhygienister och många av tandsköterskorna 
har betydelsefulla roller i det förebyggande arbetet. De 
möter blivande föräldrar på MVC och de minsta barnen 
och deras familjer på BVC och ger en första introduktion  
i munhälsa och tandvård. De har också huvudansvar för att 
enligt landstingsuppdraget besöka länets skolor och infor-
mera om munhälsa. Fluorsköljning genomförs var 14:e dag  
i 740 klasser.

Folktandvården gävleborg utför kostnadsfri analys av  
fluorhalten i dricksvatten i enskilda brunnar.  

genom att utbilda vård- och omsorgspersonal i mun- 
och tandvård ökar möjligheterna för äldre och personer 
med funktionsnedsättningar att hålla sig friska i munnen.

Bra tandhälsa
tandhälsan hos de barn och ungdomar som är listade 
hos Folktandvården gävleborg är mycket bra. Enligt den  
senaste epidemiologin (2013)* var mer än 31 procent av  
19-åringarna kariesfria och 68,5 procent hade inga hål eller 
fyllningar mellan tänderna. 97 procent av 3-åringarna var 
kariesfria och i 6-årsgruppen var siffran 80 procent.

*T4, Folktandvården 

Frisktandvård 
Vi erbjuder frisktandvårdsavtal till alla patienter mellan  
21 och 69 år. Erbjudandet innebär att patienten tecknar 
ett avtal om tandvård under tre år till ett fast pris. syftet 
med Frisktandvårdsavtalet är att patient och tandvårds-
team tillsammans arbetar förebyggande för att patienten 
ska behålla eller förbättra sin munhälsa. Vi erbjuder auto-
giro med månadsdragning som en möjlighet att fördela 
sina kostnader över året. 2/3 av de som tecknat avtal är 
under 40 år.

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 3–20 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 21 år börjar man betala för sin 
tand   vård. I samband med kontroll av munhälsan 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 fullständiga behand-
lingar som till exempel behandling av tandlossningssjukdom 
inklusive implantatbehandling samt kron- och broterapi. 
om behoven är mer omfattande eller komplicerade  
remitteras man som patient till specialisttandvården.

Specialisttandvård  
– tandvård med spets
specialisttandvården är en viktig del i företaget. remisserna 
kommer från både privattandvård och Folktandvården. Vi 
har specialister inom kirurgi, tandreglering, tandlossnings-
sjukdomar, barntandvård, protetik (kronor och broar), bett-
fysiologi och röntgen. 

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

En dag på  
Folktandvården Gävleborg
1 458 patienter har behandlats

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

Patienter som behandlades på 
specialistklinik under 2013
Vuxna    4 137 st
Barn     1 938 st

a L L  s L a g s  t a N D V Å r Da L L  s L a g s  t a N D V Å r D
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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. 

Rekrytering
Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckelfaktor.  
I den ingår lärlingsprogram, besök på högskolor och univer-
sitet, mässdeltagande, praktikplatser för tandhygienist-
studerande, utlandsrekryteringar, prova på- och sommar-
jobb. Via hemsidans ”Jobba hos oss” kan man hitta lediga 
jobb och sommarjobb. 

antalet tandläkare i sverige förväntas minska under  
de närmaste åren och för Folktandvården gävleborg blir 
det viktigt att ha en bra mix av tandläkare, tandhygienister 
och tandsköterskor. 

Lärlingsprogram 
Vårt lärlingsprogram har pågått i 15 år och är en viktig 
del i vår långsiktiga kompetensförsörjning. Erbjudande om 
att söka en lärlingsplats går till ungdomar som just av-
slutat sin gymnasieutbildning. Det har visat sig vara en 
populär satsning. 2013 antogs 15 nya lärlingar. anställda 
lärlingar är ute på gymnasieskolorna för att informera och 
inspirera nya lärlingar att söka till oss. under sommaren 
hade vi 40 sommarjobbare varav hälften var tidigare  
lärlingar som samtliga nu utbildar sig till tandläkare.

Verksamhetsförlagd utbildning
att ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning 
är en viktig del av vår verksamhet. sedan tandhygienist-
programmet vid Högskolan Dalarna lades ner 2011 fort-
sätter vi att ta emot studenter från tandhygienistutbild-
ningarna vid universiteten i karlstad och umeå. 

att ta emot studenter och andra praktikanter är ett  
stimulerande och utvecklande uppdrag, inte bara för hand-  
 ledaren 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 i ett introduktionsprogram. Den ny-
anställde får en handledare och en mentor under det 
första året, hjälp att sätta sig in i verksamheten och att 
planera för sin yrkesutveckling. Programmet innehåller  
omfattande utbildning inom odontologi, arbetssätt och 
organisation. utbildningarna är gemensamma för hela 
gruppen nyanställda och ger därmed också tillfälle till  
erfarenhetsutbyte och social samvaro.

Karriärvägar
Våra kompetensbeskrivningar är viktiga instrument för 
chefer och medarbetare för att kartlägga utvecklings-
behov och karriärvägar. Ett omfattande utbildningspaket 
är framtaget baserat på utvecklingsbehovet. under hösten 
2013 startas projektet ”utveckling av tandhygienistrollen” 
för att tydliggöra karriärvägar och se över möjligheten till 
utveckling för tandhygienister. 

Teamtandvård ger  
många möjligheter 
teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier samarbetar 
kring patienten. Det gör att patienten får träffa den profes-
sion som är lämpligast baserad på de behov man har.

arbetssättet skapar ett löpande erfarenhetsutbyte och 
fler ögon ser patienten.

tandhygienistens roll i teamet, som ännu en vårdgivare, 
gör att fler patienter kan strömma igenom. Vi ger god vård  
utifrån ett hälsoperspektiv genom att vara ett av de län med 
flest tandhygienister per invånare. Tandläkarna kan ägna  
sig åt avancerad tandvård till vuxna medan framför  allt 
tand hygienisterna tar hand om barn och ungdomar och de 
friskare patienterna. Flera tandläkare i allmäntandvården är 
resurstand läkare och fungerar som specialisttand vårdens 
förlängda arm.

Lean, ett smidigt arbetssätt
under 2013 har vi jobbat vidare med att introducera produk-
tionsplanering i Hudiksvall, Iggesund och Delsbo som metod 
för att styra och planera verksamheten. Vi har även startat 
en intern utbildning för teamchefer i lean och ledarskap, 
med syfte att bland annat göra coachande förhållnings-
sätt till en naturlig del av ledarskapet.

Antal tillsvidareanställda* 

412 personer varav 368 kvinnor och 44 män 
Dessutom tillkommer 15 lärlingar

FörDELNINg yrkEskatEgorIEr
111 tandläkare 150 tandhygienister
121 tandsköterskor  samt övrig personal

*31 december 2013

Ungdomar i lärlingsprogrammet 
totalt i programmet 226 ungdomar

BörJat stuDEra taNDVÅrDsutBILDNINg
46 tandläkare, 28 tandhygienister och 1 tandtekniker 

tILLBaka I FörEtagEt
24 personer
10 tandläkare, 13 tandhygienister och 1 tandtekniker

Attraktiv  
 arbetsgivare
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Värdefullt med folkhälsoarbetet  
under gemensamt paraply
”Möjligheterna att ha ett befolkningsperspektiv och att ta till vara  
medarbetarnas kunnande och drivkrafter när det gäller arbetet för  
en mer jämlikt fördelad munhälsa har ökat.” 

Anette West, utvecklingschef Folkhälsofunktionen

Värdegrunden i verksamhetsplaneringen
”Värdegrundsarbetet påbörjades övergripande under 2013 med definiering av 
värdeordparen för att sedan brytas ner på kliniknivå. Det genererade i sin tur 
förbättringsaktiviteter på klinikerna. Vi håller det vid liv genom diskussioner på 
klinikmöten och i utvecklingssamtal. under 2014 blir värdegrunden ett naturligt 
inslag i vårt interna varumärkesarbete.”

Sara Karlsson, HR-partner

Patientsäkerhet är varumärkesbyggande
”Patientsäkerhet stärker varumärket i allra högsta grad. Vi poängterar öppenhet 
och transparens vilket innebär att prestigelöst ta lärdom av varandras erfarenheter. 
Vårt patientsäkerhetsarbete har detta tankesätt som grundpelare. Enkel prestigelös 
kommunikation och att otvunget ta hjälp av andra för att förbättra vården.”

Bengt Vikman, cheftandläkare
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Vår   verksamhet
Kvalitet och patientsäkerhet
En funktion för kvalitet- och patientsäkerhet har startats 
under året för samverkan och stöd till verksamheten. 

En materialgrupp har inrättats som ska bidra till kvali-
tets säkring och standardisering av de dentala material vi  
använder, samt utfasning av miljöpåverkande substanser.

Patientsäkerhetsråd hanterar vårdrelaterade avvikelser 
och händelser. 

Avvikelser och händelseanalyser
antalet inrapporterade avvikelser har minskat något. 
Folk tandvården gävleborg samverkar med landstingets  
patientsäkerhetsavdelning och genomför när så krävs 
händelseanalyser av inträffade avvikelser.

Kvalitetscertifiering
Folktandvården gävleborg har under 2013 arbetat med 
att införa ett kvalitetsledningssystem för den tandtekniska  
verksam heten med målet 2014 att genomföra en certi - 
fiering enligt FR2000.

Riskanalyser
Folktandvården gävleborgs klinikchefer har genomgått ut-
bildning i riskanalys i syfte att i förväg kunna förutse even-
tuella risker i verksamheten. 

Återföring
En stor utmaning är att återföra utredda händelser för  
att förbättra vården. Folktandvården gävleborg har ett 
webbaserat avvikelseforum där händelser med analys 
rapporteras och sprids i organisationen. Återföringen till 
verksamheten sker också under chefsdagar och verksam-
hetsträffar. 

Klagomålsärenden och  
patientsäkerhet
Folktandvården gävleborg ser klagomål som underlag 
till möjliga förbättringar. Patientnämnds- och klagomåls-
ärenden till socialstyrelsen/IVo utreds och hanteras och 
antalet ärenden i patientnämnden har minskat något  
sedan föregående år. 

Medarbetare i Folktandvården gävleborg är väl in - 
for merade om vikten att informera patienterna om  
deras rättig heter. En följd av att vi utbildat medarbetare i 
patientsäkerhets tänkande är att det skapas en öppnare at-
tityd och förbättrad säkerhetskultur. En konsekvens av det-
ta är att man från Folktandvården gävleborgs sida gärna 
hjälper patienterna att hitta rätt i klagomålsärenden. Det 
är ett medvetet arbete mot en förbättrad patientsäkerhet. 

som ytterligare ett led i säkerhetsarbetet har vi genom - 
fört en kvalitetsgranskning av allmäntandvårdens journaler. 

Folktandvården gävleborg har utrustat alla kliniker som 
inte är samlokaliserade med hälsocentraler med hjärtstar-
tare och även utbildat personalen i hjärt-/lungräddning 
med hjärtstartare. 

Hygien
Folktandvården gävleborg arbetar med systematisk kont- 
roll av basala hygienrutiner samt mätning av bakterie halt  
i vatten i dentalunitar. Detta är ett sätt att behålla fokus på 
smittspridning och patientsäkerhet.

Röntgen
För att kunna säkerställa att allt röntgenarbete sker säkert 
har Folktandvården gävleborg en strålskyddsorganisation 
där ansvaret inom olika befattningar beskrivs. Det gäller 
bland annat ansvaret att ta bilder med rätt indikation och 
att tolkning sker på rätt sätt. För att vår personal ska veta 
vad som gäller inom strålskydd har vi en kvalitetshandbok 
för röntgen samt återkommande strålskyddsutbildning för 
alla medarbetare.

Miljö 
Folktandvården Gävleborg är miljöcertifierade enligt  
Iso 14001 och 2013 var det andra året i det treåriga  
certifikatet. 

antalet resfria möten har ökat ytterligare med hjälp av 
video konferens från dator. Våra sex leasade miljötjänste-
bilar och videokonferensmöten gör att användandet av 
privat bil sjunker. 

under 2013 jobbade vi också med att minska det farliga 
avfallet och spara energi.

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

Inom företaget bedrivs forskning i framkant, framför allt på 
specialisttandvården. Forskningsprojekten är fokuserade på: 

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

 » Nya behandlingsstrategier för tandlossning och  
inflammation kring implantat.

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

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

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

 » kliniskt och biologiskt studera kroppens reaktioner  
på benersättningsmaterial som används till att 
bygga upp käkben.

all forskning bedrivs i nära samarbete med olika universitet 
och det generella syftet är att förbättra våra behandlings-
metoder och ge en skonsammare vård till patienterna i länet.
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Marknadsföring 
Vår marknadskommunikation under året har främst handlat  
om Pr, att öka kännedomen om Frisktandvårdsavtalet och  
att säkra kompetensförsörjningen. Dessutom genomfördes 
nöjd-kund-index (NkI) för både allmän- och specialisttandvård. 

Tobak 
Vi arbetar för att förhindra tobaksdebuten och att avbryta  
tobaksvanor hos unga. Eftersom våra medarbetare träffar 
så gott som samtliga barn och ungdomar har vi stor möj-
lighet att med frågor vara med och påverka. 95 procent av  
patienterna över 12 år får frågan angående sitt tobaksbruk 
vid undersökningstillfället. Information om riskerna med  
tobaksbruk ges också i länets skolor i samband med tand-
hälsoinformation samt till föräldrar vid MVC och BVC. 

Under 2013 har vi på flera av skolorna i länet påbörjat 
implementering av tobaksfri Duo, en kontraktmetod för 
att förhindra nyrekrytering. 

Vi erbjuder all personal en utbildning i samtalsmetodiken  
Motiverande samtal för att alla ska få ett verktyg för att  
kunna ta upp tobaksfrågan med sin patient och utföra ett  
kort motiverande samtal. 

Folktandvården gävleborg deltar som ett av två län i 
studien ”Fri från tobak i tandvården” (FrItt) som bedrivs 
av karolinska Institutet i stockholm. syftet med studien är 
att undersöka hur effektivt det är med Motiverande samtal 
för att få fler att sluta använda tobak. Varumärkesbyggande 

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

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

Miljö
kraven på att bedriva en miljöanpassad verksamhet ökar. 
Miljö frågan är en så kallad hygienfaktor för våra kunder. 
För oss är det viktigt att även fortsättningsvis öka kraven 
på leverantörer och ytterligare miljöanpassa verksamheten.

Framtida 
utmaningar

Kompetensförsörjning
Det är inte enbart tandläkare som är svårrekryterade utan 
även tandhygienister. Vi står också inför stora pensions - 
 avgångar av tandsköterskor. tandhygienistutbildningen i  
Falun har upphört vilken har varit en rekryteringsplattform  
för Folktandvården gävleborg. Blickarna vänds nu mot 
tand hygienistutbildningen på andra orter, dit vi åker för 
att träffa studenter. 

För att säkra rekryteringen av tandsköterskor har även 
ett samarbete med Folktandvården uppsala utmynnat i  
att tandsköterskeutbildning nu startar hösten 2014 via 
Folk universitetet i uppsala och Plushögskolan i gävle. 

Nöjda medarbetare som stannar
att vara en attraktiv arbetsgivare kräver att vi vet vad våra 
medarbetare behöver för att stanna kvar hos oss. Men också 
att vi som arbetsgivare är tydliga med våra förväntningar på 
dem. Med tydliga lönekriterier och individuella mål samt 
genom att tydliggöra och kommunicera för måner hoppas 
vi få medarbetare som väljer oss. 
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IT-utvecklingen påverkar oss
”utvecklingen fortsätter framåt i snabb fart och vi ser positivt på framtiden och 
hur vi kan nyttja den nya teknologin som börjar komma inom tandvården. under 
året har vi i större grad nyttjat möjligheterna för snabba interaktioner via webben 
både för möten och utbildning som vi kommer att vidareutveckla under 2014, 
speciellt för utbildningen inom tandvård.

3D-skrivartekniken börjar komma upp till nivåer där vi ser en potential framöver 
för att starta tester på våra kliniker. tekniken möjliggör en snabbare behandling 
för våra patienter med bibehållen kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.”

Johan Hedqvist, ekonomi- och IT-chef

Produktionsplanering
”Produktionsplaneringen har i sig inte möjliggjort sammanslagningen av tre 
kliniker men gör det enkelt att se behov och resurser, plus att man kan reagera 
på avvikelse, till exempel flytta resurs från klinik till klinik.”

Axel Kutschke, klinikchef Hudiksvall,  Iggesund & Delsbo



2322 F ö r V a L t N I N g s B E r Ä t t E L s EF ö r V a L t N I N g s B E r Ä t t E L s E

Information om verksamheten
styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården 
gävleborg aB, med organisationsnummer 556702-1836 
och säte i gävle kommun, får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 2013.

Folktandvården gävleborg aB är ett av sveriges fyra 
största tandvårdsbolag. På 21 kliniker från Bergsjö i norr 
till Hedesunda i söder bedriver bolaget sin verksamhet. 
Dessutom finns specialister inom käkkirurgi, tandreglering, 
tandlossningssjukdomar, barntandvård, kronor och broar, 
röntgen samt bettfysiologi.

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

Väsentliga händelser under året
under 2013 har den nya organisationen som sattes förra 
året kommit på plats vilket har gett en stabilitet. Bolaget 
har haft en uppåtgående trend i sin försäljning under hela 
året, där en stor kostnadseffektivitet och medvetenhet  
varit under årets första hälft. Vid andra hälften av året så 
har bedömningen och en ökad stabilitet gjort att investe-
ringstakten ökade.

Lönsamheten för året har varit positiv sedan början av 
året och den positiva trenden från slutet av 2012 fortsatte 
in på det nya året. En ny trappa för beräkningen av osäkra 
kundfordringar infördes under 2013 vilket gjort att en en-
gångskostnad på 7 186 tsek har belastat 2013 års resultat.

styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården gävleborg aB får härmed avge 
följande årsredovisning för verksamhetsåret 2013. om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusental kronor. uppgifter inom parentes avser föregående år.

Maria Lönnbark utsågs till VD i maj 2013 efter att ha varit 
tillförordnad VD sedan oktober 2012. I juni månad tillträdde 
Johan Hedqvist som ny ekonomi- och It-chef. En ny läns-
övergripande folkhälsoenhet har formerats under året med 
befintliga resurser för att öka likvärdigheten över länet 
samt att utveckla och effektivisera verksamheterna. En 
satsning som vi redan första året börjar se resultaten av.

Ingen återbetalning ifrån Fora gällande afa-försäkring 
är uppbokade i 2013. se not 5. 

Folktandvården är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Resultat och omsättning
Folktandvården gävleborg aB:s omsättning uppgick till 
399 msek (390 msek). Resultatet efter finansiella poster 
hamnade på 16,1 msek (16,3 msek).

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets utgång  
52,0 msek (44,5 msek) vilket gav en soliditet på 53 pro-
cent (49 procent). Likvida medel uppgick till 46,9 msek  
(35,9 msek) vid årets slut vilket gav en kassalikviditet på 
139 procent (144 procent). totala amorteringar under 
2013 uppgick till 0,9 msek (1,2 msek).

Investeringar
under 2013 investerade företaget i byggnader och an-
läggningstillgångar för 13,7 msek (4,4 msek).

Personal
antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid årsskiftet 412 
personer (414).

Strategiska ambitioner
Folktandvården har fyra övergripande strategiska ambitioner.

Vi skall öka marknadsandelen i länet 
Bland annat genom: 

 » attrahera unga vuxna
 » Nöjda kunder
 » stärkt varumärke hälsofrämjande företag
 » Vårdkvalitet

Vi skall vara den attraktivaste  
arbetsgivaren inom tandvård 
genom: 

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

och tandhygienister

Vi skall vara den effektivaste  
arbetande tandvården 
genom: 

 » Effektivt resursutnyttjande 
 » kallelse- och remisshantering
 » ständiga förbättringar

Vi skall ha ett framåtriktat  
folkhälsoarbete inom tandvården
genom att:

 » Främja god munhälsa
 » Identifiera och utjämna olikheter  

i befolkningens munhälsa

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

Folktandvården gävleborg aB är endast verksamt inom 
Gävleborg vilket medför att antalet transaktioner och flöden 
i utländsk valuta är begränsade varför några direkta valuta-
risker inte finns.

För att minimera kundkreditrisken arbetar bolaget aktivt  
med kravprocessen. Patienter uppmuntras att betala med 
kort. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obe-
talda fakturor inte föreligger vid någon av bolagets klini-
ker. Folktandvården gävleborg aB strävar hela tiden mot 
att minska obetalda fordringar och följer utvecklingen 
genom att kontinuerligt mäta genomsnittlig kundkredit-
bindningstid. Bolaget har under 2013 gått över till att vara 
kontantlösa för personalens säkerhet samt för att kunna 
effektivisera betalningsprocesserna.

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

FoLktaNDVÅrDEN gÄVLEBorg aB 2013 2012 2011 2010 2009
Intäkter tsek 399 197 389 960 378 065 390 056 385 462

resultat efter skatt tsek 12 472 5 268 -247 11 727 17 192

Nettomarginal % 4 3,4 0 5 8

soliditet % 53 49 46 46 46

räntabilitet på totalt kapital % 10 11 1 15 22

kassalikviditet % 139 144 122 168 176

Fem år i sammandrag

Förvaltningsberättelse
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tILL ÅrsstÄMMaNs FörFogaNDE  
stÅr FöLJaNDE VINstMEDEL

Balanserade vinstmedel 32 465 071

Årets vinst 12 471 997

44 937 068

styrELsEN FörEsLÅr att VINstMEDLEN 
DIsPoNEras sÅ att

till aktieägarna utdelas 522,75 kr per aktie, totalt 6 273 000

I ny räkning överförs 38 664 068

44 937 068

Framtidsutsikter
arbetet med den strategiska inriktningen på företaget 
fortsätter och vi ska fortsätta att stärka vårt varumärke. 
De övergripande strategiska målen är att öka marknads-
andelarna i länet, att vara den attraktivaste arbetsgivaren 
inom tandvård, att vara den effektivaste arbetande tand-
vården samt att förbättra folkhälsan. Visionen är att be-
vara det friska friskt.

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

Tandvårdsmarknaden får fler och allt större aktörer  
som är på väg in. tidigare har Praktikertjänst, med sin  
mycket fragmenterade affärsmodell, helt olikt folktand-
vårds  konceptet, varit marknadens enda större aktör. Nu ser 
vi flera nya och större aktörer med affärsmodeller liknande 
Folktandvården. Flera av dessa företag har en strategisk  
inriktning mot uppköp snarare än att växa organiskt.  
Folktandvården gävleborg aB fortsätter hela tiden aktivt 
att bevaka utvecklingen av marknaden.

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

Miljö
Om 2012 präglades av miljöcertifieringen enligt ISO 14001 
så har 2013 varit ett år där vi fortsatt att jobba för att hålla 
samma höga kvalitet inom miljöarbetet. Vi har under året 
fått godkänt på vår miljörevision, vilket är ett kvitto på 
att det arbete vi gör är korrekt. Miljömålen är kopplade 
till Landstinget gävleborgs övergripande miljöprogram för 
2013-2016. Miljöledningssystemet ger ordning och reda där 
policyn och målen visar vägen. Digital röntgen och vatten-
reningssystem är idag en självklarhet på våra kliniker.

Målet är att Folktandvården gävleborg aB skall vara det 
mest miljövänliga alternativet vid valet av vårdgivare.

Kvalitet och patientsäkerhet
under 2013 har vi haft fortsatt fokus på röntgen samt vår 
antibiotika- och materialanvändning. arbete med strål-
skyddsorganisationen och nya rutiner inom röntgen samt 
vårt kvalitetsarbete på klinikerna ger oss bra förutsätt-
ningar för vårt arbete. kvalitetsarbetet sker också i sam-
verkan nationellt.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver forskning i såväl större som mindre omfatt-
ning och inom en rad olika områden. Det har bidragit till 
flera forskarutbildade medarbetare med klinisk förankring 
vilket är betydelsefullt för utveckling av nya behandlings-
metoder. Det har dessutom lett till att Folktandvården 
gävleborg nu kan erbjuda st-utbildning.

Styrelsens arbete
styrelsen för Folktandvården gävleborg aB har under året 
bestått av sju ledamöter. till styrelsen har adjungerats 
tre arbetstagarrepresentanter. styrelseledamöterna är ut-
sedda av landstingsfullmäktige. under året har styrelsen 
haft elva sammanträden varav nio ordinarie och två extra-
insatta. styrelsen har arbetat enligt den arbetsordning 
som fastställts och som tillsammans med VD-instruktionen 
årligen uppdateras och ses över.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsens yttrande över den 
föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet 
till 51 procent. soliditeten är mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes betryggande nivå.

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

utdelningen kommer att utbetalas 2014-05-13.
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Not 2013-12-31 2012-12-31
RöRelsens intäkteR tsek 2

Nettoomsättning 398 848 389 842

övriga rörelseintäkter 349 118

summa nettoomsättning 3 399 197 389 960

RöRelsens kostnadeR tsek 2

Produktionsrelaterade kostnader -52 971 -50 463

övriga externa kostnader 4 -82 507 -73 933

Personalkostnader 5 -237 863 -239 265

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -10 301 -10 273

summa rörelsens kostnader -383 642 -373 934

RöRelseResultat 15 555 16 026

Resultat fRån finansiella posteR

Finansiella intäkter 7 622 430

Finansiella kostnader 8 -91 -206

Summa resultat från finansiella poster 531 224

Resultat efteR finansiella posteR 16 086 16 250

Bokslutsdispositioner 9 - -9 000

skatt på årets resultat 10 -3 614 -1 982

åRets Resultat 12 472 5 268

tILLgÅNgar Not 2013-12-31 2012-12-31
anläggningstillgångaR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 6 58 988 58 416

ombyggnationer på annans fastighet 6 12 502 10 014

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

11 353 -

summa anläggningstillgångar 71 843 68 430

omsättningstillgångaR

Varulager, förnödenheter och förråd 5 016 5 681

kortfristiga fordringar

kundfordringar 12 12 535 17 733

Fodringar hos koncernföretag 2 5 632 3 094

aktuella skattefordringar 5 293 7 830

övriga kortfristiga fordringar 1 106 129

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 552 10 905

32 118 39 691

kassa och bank 14 46 875 35 900

summa omsättningstillgångar 84 009 81 272

summa tillgångaR 155 852 149 702

Resultaträkning Balansräkning
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Not 2013-12-31 2012-12-31
den löpande veRksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster 16 086 16 251

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 21 6 298 14 294

Betald inkomstskatt -3 614 -1 982

18 770 28 563

ökning/minskning varulager 665 -782

ökning/minskning kundfordringar 12 5 198 -390

ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2 374 -1 000

ökning/minskning leverantörsskulder -492 -3 209

ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 3 987 471

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 502 23 653

investeRingsveRksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar 6 -13 750 -4 359

sålda immateriella anläggningstillgångar 17 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 733 -4 359

finansieRingsveRksamheten

amortering av skuld -900 -1 200

utbetald utdelning - 4 894 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 794 -1 200

Årets kassaflöde 10 975 18 094

Likvida medel vid årets början 35 900 17 808

Likvida medel vid årets slut 46 875 35 902

EgEt kaPItaL oCH skuLDEr Not 2013-12-31 2012-12-31
eget kapital 15

Bundet eget kapital

aktiekapital 12 000 12 000

fRitt eget kapital

Balanserad vinst 27 571 27 197

Årets resultat 12 472 5 268

40 043 32 465

Summa eget kapital 52 043 44 465

oBeskattade ReseRveR 16 39 156 39 156

avsättningaR

övriga avsättningar 17 - -4 023

Summa avsättningar - -4 023

långfRistiga skuldeR 18

skulder till Landstinget gävleborg 4 590 5 790

summa långfristiga skulder 4 590 5 790

koRtfRistiga skuldeR

Leverantörsskulder 14 071 14 563

övriga kortfristiga skulder 19 10 249 9 784

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 35 743 31 921

summa kortfristiga skulder 60 063 56 268

Summa eget kapital och skulder 155 852 149 702

ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff  - 
nings värde minskat med avskrivningar. utgifter för förbätt-
ringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, 
ökar tillgångens redovisade värde. utgifter för reparation 
och underhåll redovisas som kostnader.

utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvården 
gävleborg aB:s verksamhet aktiveras som anläggnings-
tillgångar. avskrivningsperioden sätts mellan 15 och 20 år 
beroende på anläggningstillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används 
för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande av-
skrivningstider tillämpas:

DatorEr    3 År

öVrIga INVENtarIEr,    
VErktyg oCH INstaLLatIoNEr 5-15 År

oMByggNatIoNEr PÅ  
aNNaNs FastIgHEt   10-20 År

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

ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som 
obeskattad reserv och förändring därav som boksluts-
disposition.

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

Not 1

Redovisnings- och värderings-
principer
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för-
utom BFNar 2008:1 Årsredovisningen i mindre aktiebolag 
(k2 reglerna). redovisningsprinciperna är oförändrade jäm -
fört med tidigare år.

Intäkter
För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är  
hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vård-
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Vårdupp - 
dragets färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom  
åtgärdsrapportering i produktionssystemet t4. Detta inne-
bär att intäkter redovisas i den takt som utförda tjänster 
produceras. Eftersom Folktandvården gävleborg aB:s vård - 
uppdrag 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
redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall be-
talas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt. skatteskulder/ 
-fordringar värderas till vad som enligt bolagets bedöm-
ning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket.  
Bedömningen görs enligt de skatteregler och skatte satser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säker  - 
het kommer att fastställas.

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

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balans dagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga  
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp 
som efter indivuduell prövning beräknas bli betalt. Bolagets  
fordringar är uteslutande av kortfristig karaktär varför dessa  
redovisas som omsättningstillgångar. Eventuella fordringar 
i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

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

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller 
operationella, redovisas som hyresavtal (operationella 
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasing perioden. Bolaget disponerar endast i liten omfattning 
tillgångar via leasingavtal. Bolagets kostnader för dessa 
redovisas enligt BFNar 2000:4 som nyttjanderättsavtal.

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 om
sättningen.

avkastning på totalt kapital
resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till 
balansomslutningen.

kassalikviditet
relationen mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga 
skulder visar kortsiktig betalningsberedskap.

Noter
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Not 2 – Transaktioner med närstående
2013-12-31 2012-12-31

Inköp 13% 15%

Försäljning 36% 36%

Not 3 – Intäkternas fördelning
2013-12-31 2012-12-31

Försäljning av tandvård 254 094 249 869

Försäljning av tandvård till Landstinget gävleborg 144 754 139 973

övrigt 349 118

summa 399 197 389 960

Not 4 – Ersättning till revisorerna 
2013-12-31 2012-12-31

pwC

rEVIsIoNsuPPDragEt 527 436

summa 527 436

Not 5 – Personal
2013-12-31 2012-12-31

medelantalet anställda

kvinnor 368 370

Män 44 44

totalt 412 414

löneR, eRsättningaR, soCiala avgifteR oCh pensionskostnadeR

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 389 1 453

avgångsvederlag VD, distriktschefer - 4 024

Löner och ersättningar till övriga anställda 153 691 152 111

155 080 157 588

sociala avgifter enligt lag och avtal 51 618 51 463

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 355 548

Pensionskostnader för övriga anställda 20 175 23 607

Återbetalning Fora - -5 535

totalt 227 228 227 671

styRelseledamöteR oCh ledande BefattningshavaRe

antal styrelseledamöter på balansdagen

kvinnor 3 2

Män 4 5

totalt 7 7

antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

kvinnor 3 4

Män 4 3

totalt 14 14

Not 6 – Maskiner och andra tekniska anläggningar
2013-12-31 2012-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde 119 624 118 747

- Inköp under året 9 978 3 759

- Försäljningar och utrangeringar -1 261 -3 231

 Omklassificeringar - 349

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 341 119 624

Ingående avskrivningar -61 207 -54 532

- avskrivningar -9 370 -9 558

- Försäljningar och utrangeringar 1 222 2 883

utgående ackumulerade avskrivningar -69 355 -61 207

utgående restvärde enligt plan 58 986 58 417

omByggnationeR på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 12 838 12 587

- Inköp 3 419 -

 Omklassificeringar - 251

utgående ackumulerat anskaffningsvärde 16 257 12 838

Ingående avskrivningar -2 825 -2 109

- avskrivningar -931 -716

utgående ackumulerade avskrivningar -3 756 -2 825

utgående restvärde enligt plan 12 501 10 013

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner 
under uppsägningstiden. Därefter erhåller VD vid uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag om tolv månadslöner.

ovan anges årets inköp och försäljningar avseende Landstinget gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården gävleborg aB och 
Landstinget gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.
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Not 7 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2013-12-31 2012-12-31

ränteintäkter koncernkonto 305 163

övriga ränteintäkter 318 266

summa 623 429

Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter
2013-12-31 2012-12-31

räntekostnader -91 -206

summa -91 -206

Not 9 – Bokslutsdispositioner
2013-12-31 2012-12-31

skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - 9 000

summa - -9 000

Not 10 – Skatt på årets resultat
2013-12-31 2012-12-31

aktuell skatt för året -3 614 -2 014

aktuell skatt hänförlig till tidigare år - 32

summa -3 614 -1 982

Not 11 – Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

2013-12-31 2012-12-31

Ingående nedlagda kostnader - 438

under året nedlagda kostnader 1 583 162

under året genomförda omfördelningar -1 230 -600

utgående nedlagda kostnader 353 0

Not 12 – Kundfordringar
2013-12-31 2012-12-31

kundfordringar 8 838 14 413

Fordringar Försäkringskassan 3 697 3 319

summa 12 535 17 732

Not 13 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda hyror 3 073 2 893

upplupna intäkter 894 5 643

övriga poster 3 586 2 369

summa 7 553 10 905

Not 14 – Kassa och bank
2013-12-31 2012-12-31

koncernkonto Landstinget gävleborg 46 732 35 371

övrigt 143 528

summa 46 875 35 899

Checkräkningslimit 15 msek (15 msek)

Not 15 – Förändring av eget kapital
aktiekapital Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 12 000 27 198 5 268 44 465

Lämnad utdelning - -4 894 - -4 894

Disposition av föregående års resultat - 5 268 -5 268 -

Årets resultat - - 12 472 12 472

Eget kapital 2013-12-31 12 000 27 571 12 472 52 073

aktiekapitalet består av 12 000 st 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.

Not 16 – Obeskattade reserver
2013-12-31 2012-12-31

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

summa 39 156 39 156

Not 17 – Övriga avsättningar
2013-12-31 2012-12-31

avgångsverderlag VD - 1 864

övriga poster - 2 160

summa 0 4 024
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resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas 
årsstämman 2014-05-06 för fastställelse. 

gävle 2014-03-27

Barry gustavsson - ordförande, Maria Lönnbark - VD,
sten-Erik Nilsson, Maj-Britt Åhrman, sigvard ring, Petra Holm, 

Erik Holmestig, karin Jansson.

Vår revisionsberättelse har lämnats 14 april 2014
öhrlings PricewaterhouseCoopers aB

Pär Månsson
auktoriserad revisor

Not 18 – Upplåning
2013-12-31 2012-12-31

Långfristiga skulder

Lån från ägare* 4 590 5 790

summa 4 590 5 790

* Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år.

Not 19 – Övriga skulder
2013-12-31 2012-12-31

Personalens källskatt 3 683 3 842

arbetsgivaravgifter 4 058 3 893

kortfristig del av långfristig skuld 1 500 1 200

övriga skulder 1 008 849

summa 10 249 9 784

Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-12-31 2012-12-31

semesterlön och övertidslön inkl sociala avgifter 15 951 14 845

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del 8 308 6 818

särskild löneskatt pensioner 5 293 5 833

övriga poster 6 190 4 424

summa 35 742 31 920

Not 21 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
2013-12-31 2012-12-31

avskrivningar 10 301 10 273

Förlust vid avyttring 20 188

övriga avsättningar -4 024 4 024

övriga ej likviditetspåverkande poster 1 -191

summa 6 298 14 294





Folktandvården gävleborg aB, Box 581, 801 08 gävle

telefon växel 026 - 15 76 10


