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Uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2011 Falkenbergsnämnden
Inledning
Falkenbergsnämndens uppgift är att vara invånarnas företrädare inom hälso- och
sjukvården och tillsammans med övriga lokala nämnder och hälso- och
sjukvårdsstyrelsen göra avvägningar och prioriteringar för hela länets befolkning.
Samverkan mellan regionen och kommunen stärks genom att den lokala nämnden
kan företräda sin befolkning i alla samverkansfrågor.

Ekonomi
Region Hallands övergripande mål
 Regionen ska ha en stark ekonomi på både kort och lång sikt. En förutsättning
för en stark ekonomi är att det finns en god ekonomisk hushållning med
balans mellan löpande intäkter och kostnader. På lång sikt räcker det inte med
att intäkterna och kostnaderna är lika stora. Om regionen ska kunna behålla
samma kapacitet över tiden behöver det egna kapitalet värdesäkras.
Utgångspunkten ska vara att varje generation ska bära sina kostnader.
Falkenbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom
kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden
ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för
perioden januari-augusti år 2011 är 0,2 mkr. Nedan presenteras det ekonomiska
resultat per ansvarsområde.
AE

Ae namn

Budget

Utfall jan-aug

Utfall %

Avvikelse

Prognos

20704

Hälsofrämjande insatser

1 517,0

857,8

56,5%

153,3

1 517,0

20705

Politiker

780,0

427,2

54,8%

93,2

780,0

2 297,0

1 285,0

55,9%

246,5

2 297,0

Total

Tabell 1 Resultat 2011-08 i tkr.

Hälsofrämjande insatser visar ett överskott efter åtta månader, men genom olika
planerade utåtriktade aktiviteter under hösten bedöms årsprognosen bli enligt
budget.
Överskottet för Politiker beror på låga omkostnader under perioden januari-augusti.
Årsprognosen är enligt budget.
Falkenbergsnämnden 21 september 2011
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