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Motion till riksdagen
2010/11:So535
av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2 605 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller
således 62 671 950 000 kr.

Motivering
Nya inrättningar behöver tillskapas för verklig hjälp åt psyksjuka. Sverigedemokraterna anser att samhällets trygghet måste gå före farliga personers rätt
att fritt leva ute i samhället. Fler så kallade fasta paviljonger (typ Växjö, Säter) kan därför bli aktuella.
För att skydda det svenska folkets såväl som flyktingarnas hälsa kräver
Sverigedemokraterna att hälsoundersökningar skall vara obligatoriska för alla
som söker uppehållstillstånd i Sverige. Alla människor som kommer från
högriskområden skall därför ha intyg om att de är friska och inte bär på några
farliga sjukdomar som de kan sprida.
Sverigedemokraterna vill även att tänderna ska ses som en del av kroppen
och att tandvården på sikt ska inordnas i samma generella försäkringssystem
som resten av kroppen. Vi ställer oss därför positiva till regeringens satsningar på området.
Därutöver vill vi också ge kommunerna ett statligt investeringsstöd med
syftet att snabbt få till stånd en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för
de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand, men som inte anses vara
tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende.
Dessutom vill vi även ge ett statligt stimulansbidrag med syftet att ge så
många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få
nylagad, välsmakande och näringsrik mat. Vi utökar även anhörigstödet,
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erbjuder de äldre en värdig vård i livets slutskede och vi riktar särskilda anslag för att öka den sociala samvaron på ålderns höst.

dokumentegenskap.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg (SD)
Tusental kronor
Anslag (ramanslag)
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Regeringens förslag

1:1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård

944 765

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden

603 425

1:8

Bidrag till psykiatri

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti

1:10

Bidrag för mänskliga vävnader och celler

1:11

Läkemedelsverket

1:12

Myndigheten för vårdanalys

2:1

Statens folkhälsoinstitut

133 973

2:2

Smittskyddsinstitutet

196 923

2:3

Alkoholsortimentsnämnden

2:4

Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

19 579

2:5

Bidrag till WHO

34 665

2:6

Folkhälsopolitiska åtgärder

89 754

2:7

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder

256 757

2:8

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma
sjukdomar

145 502

2:9

Insatser för vaccinberedskap

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning

3:2

Bidrag till handikapporganisationer

182 742

4:1

Personligt ombud

104 460

4:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet

323 012

4:3

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

4:4

Bilstöd till personer med funktionshinder

4:5

Kostnader för statlig assistansersättning

5:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Avvikelse gentemot regeringens
förslag

18 696
56 168
111 348
6 694 480
23 200 000

887 942

+510 000
+300 000

1 000 000
74 000
113 190
18 000

222

+45 000

85 000
20 358

31 578
256 000
20 160 000
1 906 730

6:1

Statens institutionsstyrelse

835 543

6:2

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

191 692

+1 750 000
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Regeringens förslag

7:1

Barnombudsmannen

18 342

7:2

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

14 624

7:3

Insatser för att förverkliga konventionen om
barnets rättigheter i Sverige

13 961

8:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

25 313

8:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

398 440

9:1

Socialstyrelsen
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899 766

Summa för utgiftsområdet

60 066 950

+2 605 000

Specifikation av anslag 5.1
Fler trygghetsboenden

+500 000

Matreform för äldre

+600 000

Utökat stöd till anhörigvårdare

+200 000

Riktat stöd för brottsprevention

+50 000

Värdig vård i livets slutskede

+300 000

Förbättrad livskvalitet för äldre

+300 000

Tillskott äldresatsning (regeringssatsning)

–100 000

Lokala frivilliga värdighetsgarantier (regeringssatsning)

–100 000

Summa

+1 750 000

Stockholm den 27 oktober 2010
Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)
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