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Sjukhusstyrelse Hässleholm

Verksamhetsberättelse januari-augusti 2019
sjukhusstyrelse Hässleholm
Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner föreliggande uppföljning och
prognos för 2019 per augusti månad för Hässleholms sjukhus och
lägger informationen till handlingarna.
2. Sjukhuschefen får i uppdrag att till sammanträdet i oktober
återkomma med en handlingsplan för åtgärder för ekonomisk balans
rörande innevarande år inklusive en konsekvensanalys.
Sammanfattning

I detta ärende lämnas en verksamhetsberättelse och prognos för ekonomiskt
resultat 2019 för Hässleholms sjukhus efter augusti.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-18
2. Verksamhetsberättelse jan-aug 2019 avseende Hässleholms sjukhus
inkl bilaga m tabeller kvalitetsuppföljning
3. Regionstyrelsen 2019-09-05 § 117
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

I detta ärende lämnas en verksamhetsberättelse inklusive prognos för
ekonomiskt resultat 2019 för Hässleholms sjukhus efter augusti månad.
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning per 2019-08 av Hässleholms
sjukhus verksamhetsplan/uppdrag för 2019 inklusive uppföljning av
internkontroll plan.
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Ackumulerat ekonomiskt resultat för Hässleholms sjukhus efter augusti
månad uppgår till -7,1 mkr jämfört med periodiserad budget. Ortopedin i
Ystad har ett underskott mot periodiserad budget på -7,1 mkr efter augusti
månad. Prognos för Hässleholms sjukhus för helåret 2019 uppgår till -9 mkr
jämfört med budget.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 september att
nämnder och styrelser med ekonomiska underskott ska noga följa den
ekonomiska utvecklingen och fatta erforderliga beslut om åtgärder för en
ekonomi i balans, inklusive göra en konsekvensanalys av fattade beslut,
samt snarast återrapportera sina fattade beslut för en ekonomi i balans till
regionstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser och kräver ingen finansiering.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling den 17/9 2019.
Uppföljning

Ärendet kräver ingen specifik uppföljning.
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