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Månadsrapport för Oktober 2016
Område Vårdvalsnämnd
Jämförelse av budgetavvikelse innevarande år med resultat föregående
år, samt helårsprognos för budgetavvikelse
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Aktuell nettokostnadsutveckling: 2 % Utveckling jämfört med förra månaden

Sammanfattning
Verksamhet
Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen,
hälsovalet i primärvården, privata vårdgivare och
beställd tandvård.
Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt
planering men varierar över tid vilket gör att det
uppstår skillnad mellan utfall och budget
Personal
Ej aktuellt då det inte finns personal inom
verksamheten
Ekonomi
Resultat efter tio månader är + 10,1 mkr. Detta beror
på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall medan
regionbidraget är periodiserade lika över hela året.
Helårsprognosen är ett överskott på 400 tkr då beslut
är taget att inte återbesätta naprapat som gått i
konkurs.

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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Ekonomiskt utfall 2016 jämfört med budget och föregående år

Utfall på resp
kostnadsställe
7037 Hälsoval kapitering
7055 Privata vårdgivare
7056 Beställartandvård

Utfall ack

Utfall ack föreg år

Senaste årsprognos
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Kommentar och analys av till ekonomiskt resultat

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:
Ack utfall t o m oktober är 2,8 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgetram
för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2016.

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:
Prognos för helår kommer troligen att bli + 0,4 Mkr.
Det är än så länge svårt att se om de privata aktörerna arbetar upp till taket i sina avtal och om
beställartandvården och hälsovalet ger överskott.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:
Samma prognos som vid föregående månad

