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Budget 2022

• Pandemin genomsyrar budgeten

• Fokus: arbeta ifatt den uppskjutna vården, stötta vår ansträngda 
personal, återfå resenärer i kollektivtrafiken och återstarta kultur, 
idrott och näringsliv

• Nära vården tar plats, av flera orsaker:
• Demografi

• En kostnadsutveckling som inte går i hand med utvecklingen av skatteintäkter

• Den medicinska utvecklingen

• För att vi vill



Budget 2022

Det digifysiska vårdflödet

• Egenmonitorering

• Digital triagering/anamnes

• Digitala tjänster

• Webtidbok utvecklas

• Utreda en modell för digitala besök på jourtid



Budget 2022

Primärvården navet i sjukvården +43 mkr

• Läkarkontinuitet

• Fast vårdkontakt

• Satsning på ST-läkare



Budget 2022

Förebyggande och hälsobefrämjande arbete

• Screening

• Hälsosamtal



Budget 2022

Vårdval BUP

• Tre aktörer

• Vi tillskjuter 9 mkr för att höja taket och möjliggöra fler besök

• Målet att nästa år minska antalet barn i kö till fördjupad utredning från dagens 400 till 
150 



Budget 2022

Viktiga delar som inte kan glömmas

• Förlossningsvården

• De äldre

• Samarbete med kommunerna

• Barnens bästa
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Satsning på våra medarbetare som slitit tungt under pandemin

• Friskvårdssatsning

• Personalbefrämjande åtgärder

• Lönesatsning på särskilda svårrekryterade yrkesgrupper
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Kollektivtrafiken

• Fria resor för 80+ i kollektivtrafiken

• Enhetstaxa, samma pris på tåg och buss införs



Budget 2022

Kulturen

• 2 årigt uppdrag till KN/RUN att återstarta kultur och idrotten

• Ta initiativ till en långsiktig lösning på Regionteaterns lokaler
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Regionala utvecklingsnämnden
• Utreda hur vi kan göra Småland Airport till beredskapsflyplats

• Uppdrag till Destination Småland att stötta besöksnäringen ut ur krisen

Gröna Kronoberg
• Vätgas

• Eltillgång

• Laddinfrastruktur
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301 mkr ökad ram
• Helheten resultat  2% 146 mkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden +45,6 mkr
• Röntgen 4 mkr
• Sjukresor 8 mkr
• Läkemedel 30 mkr
• Köpt vård 50 mkr

Vårdvalet +52 mkr
• Varav BUP 9 mkr

Trafiknämnden +26 mkr
• Varav enhetstaxa 3,2 mkr
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Regionala utvecklingsnämnden +1mkr

Kulturnämnden +3mkr

Regionstyrelsen +173 mkr
• Konto för oförutsedda utgifter ökas från 10 till 63 mkr, detta för att kunna ersätta 

Trafiknämnden för förlorade biljettintäkter, om statsbidrag inte kommer

• Barnens bästa 2 mkr

• Personalbefrämjande åtgärder 5 mkr

• Friskvård+ ferie 7,5 mkr

• Lönesatsning



Frågor


