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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Budget för hälso- och sjukvård 2015
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar budget för 2015 enligt föreliggande förslag
om totalt 6 870 700t kr varav till
- Driftnämnden Hallands sjukhus: 3 500 688 tkr
- Driftnämnden Närsjukvård: 971 667 tkr
- Driftnämnden HFS/AMD: 507 936 tkr
- varav Hälsa- och funktionsstöd: 241 638 tkr
- varav Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik: 266 298 tkr
- Driftnämnden Psykiatri: 467 542 tkr
Sammanfattning
Från och med 2015 har Region Halland en styrelse – Regionstyrelsen (RS). I
Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2015 är en del av pengarna anvisade
för utveckling och vissa nämnders ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ska inför 2015 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom
hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att
leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden 2015.
RF anvisade hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett regionbidrag om 6 895 700 tkr för
2015. Efter avdrag om 25 000 tkr enligt den regiongemensamma åtgärdsplanen
blir ramen för hälso- och sjukvården 6 870 700 tkr.
Trots tillskott av medel i budgeten för 2015 bedöms att ett ansträngt ekonomiskt
läge kvarstår i hälso- och sjukvården, i synnerhet för driftnämnden för Hallands
sjukhus. Hallands sjukhus har under hösten beslutat om åtgärder för att få kontroll
över sin ekonomi. Bland annat ska produktions- och kapacitetsplanering införas i
öppenvården. Ett regionövergripande åtgärdsarbete har påbörjats för att få
Region Hallands ekonomi i balans.
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Det är av synnerlig vikt att dessa åtgärder ger avsedd påverkan på ekonomin. För
att säkerhetsställa att avsedd verkan uppnås krävs täta dialoger med
driftnämnderna under 2015 där driftnämnderna avrapporterar uppnådda
ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder.

Bilaga: Förslag till fördelning av budget för hälso- och sjukvård 2015.
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