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Något om läget vi befinner oss i

• Pandemin

• Hälso-och sjukvårdens utmaningar efter pandemi

• Kollektivtrafiken och effekterna av minskat resande

• Jobb och näringsliv och ekonomi är hårt påverkade 



Vi satsar vidare

Historiskt ekonomisk satsning till 2021, 330 miljoner kronor utöver 

kompensation för ökade löner och andra kostnader. 

• Extra tillskott för bla omställning till mer nära vård och att hantera den 

uppskjutna vården, arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland 

barn och unga vuxna – drygt 200 miljoner

• Särskild lönesatsning för den vårdnära yrkesgrupperna, tex förstärkt 

OB för undersköterskor – 50 miljoner 

• Förbättra tillgängligheten, stärka samverkan med kommunerna, utöka 

det förebyggande arbetet och stärka vårdcentralerna utanför de mest 

centrala delarna – 50 miljoner

Nu bygger vi vidare och stärker Örebro län ytterligare för en nära och 

jämlik sjukvård, för ett hållbart samhälle präglat av cirkulär ekonomi och 

solidaritet över generationer. 



Vårdcentralerna

Rekordstor satsning på 82 extra miljoner för 2021 fortsätter 

• För att förbättra tillgängligheten

• För att förbättra samverkan med kommunerna

• För att stärka vårdcentralerna utanför de mest centrala delarna

• För att ge fler en fast vård/läkarkontakt

• För att stärka det förebyggande arbetet



Hälso- och sjukvård
2021 2022

Omställning till 

nära vård och 

ökad tillgänglighet

200 miljoner Fortsätter 2022

Utveckla första 

linjens 

psykiatriska vård 

för barn och unga 

vuxna

15 miljoner Förstärks med 

ytterligare 10 

miljoner 2022

Stärka det 

förebyggande och 

hälsofrämjande 

arbetet med 

levandsvane-

mottagningar

4 miljoner Förstärks med 

ytterligare 10 

miljoner 2022



Hälso- och sjukvård

2022

Förstärkt vård efter sexuella 

övergrepp

1 miljon 

Vård för svårt sjuka barn och extra 

stöd till deras familjer

2 miljoner

Utbyggd akut närsjukvård 10 miljoner

Vidareutbildning för 

undersköterskor med behållen lön

6 miljoner

Ytterligare vaccinering mot 

livmoderhalscancer

1 miljon



Kollektivtrafiken

2021 2022

Utveckla närtrafiken 4 miljoner fortsätter

Kampanj för att 

både locka nya och 

tidigare resenärer

4 miljoner



Regional tillväxt

2021 2022

Återstart och 

omställning för jobb, 

utbildning och 

företagande

5 miljoner Förstärks med 

ytterligare 4 miljoner



Kulturen

2021 2022

Utökat stöd till 

civilsamhället och 

kulturaktörer

2 miljoner Förstärks med 

ytterligare 1.5 

miljoner



Attraktiv arbetsgivare

• Hälsofrämjande arbetsplatser

• Villkor och lönestruktur 

• Kompetensutveckling för att klara omställningsarbete, 

satsning på sex miljoner för vidareutbildning för 

undersköterskor med behållen lön

• Samverkan inom utbildning 

• Oberoende av inhyrd personal



Sammanfattning

• Trots pandemi så fortsätter vi bygga regionens verksamheter 

och Örebro län starkare. 

• Historiskt stora satsningar med drygt 330 miljoner fortsätter och 

förstärks. 

• Vi prioriterar sjukvården, dess medarbetare, jobb, företagande 

och utbildning. Vi stärker kulturen och civilsamhället. 

• Tillsammans skapar vi ett bättre liv!
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