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Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering
Liberal hälso- och sjukvård sätter människan i centrum – som patient, som medarbetare 

och som anhörig. Medicinska framsteg, ökad kunskap och ett aktivt folkhälsoarbete har 

lett till längre liv och fler friska år i befolkningen. Morgondagens sjukvård kommer 

kunna ges på nya sätt, i samspel mellan patienten och vårdens yrkespersoner. Vi strävar 

efter att stärka patientens ställning och att säkerställa jämlik vård i hela landet. Varje 

människa ska ha frihet att själv styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter stärks 

av makt och kunskap att välja, möjlighet att vara delaktiga i vården och av ett 

bemötande som gör vården personlig och som ser enskilda behov.

Under de kommande åren kommer den allra högst prioriterade frågan vara att betala 

av den vårdskuld som byggts upp under coronapandemin. Alltför många människor har 

väntat på vård för länge, och alltför många läkare och vårdanställda har fått arbeta hårda 

skift, arbetat för länge utan semester och är i behov av välförtjänt vila. 

I vårt budgetförslag avsätter Liberalerna långsiktig finansiering för att beta av den 

vårdskuld som byggts upp under pandemin. Liberalerna föreslår en satsning på 
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uppskjuten vård till på grund av covid-19 på 1 200 miljoner kronor 2022, 400 miljoner 

kronor 2023 och 400 miljoner kronor 2024. I och med detta avvisas regeringens 

tillfälliga covid-19-insatser på 2 000 miljoner kronor 2022.

Vi anslår även medel för en långsiktig satsning på ett särskilt stöd för fler 

vårdplatser – på ökat antal sjukhusbäddar – i landets regioner. Detta bedöms öka 

utgifterna för anslag 1:6 varför anslaget ökas med 1 000 miljoner kronor per år 2022–

2024 och framåt. Liberalerna avvisar regeringens kortsiktiga personalsatsning till 

förmån för egna reformer. Detta innebär en besparing på regeringens poster på 2 000 

miljoner kronor 2022 och 2 100 miljoner kronor 2023 (anslag 1:6).

Liberalerna föreslår ett utökat hembesöksprogram för BVC. För detta ökas anslag 

1:6 med 100 miljoner kronor per år 2022–2024.

Utöver detta tillskjuter Liberalerna även mer pengar när det kommer till den 

personliga assistansen. Det innebär att de reformer rörande stärkt rätt till personlig 

assistansen som regeringen aviserar byggs ut snabbare än med regeringens förslag. För 

detta ökas utgifterna under anslag 4:4 med 475 miljoner kronor 2023 och 949 miljoner 

kronor 2024. Reformen påbörjas 2023 och beräknas, med vårt förslag, vara fullt 

utbyggd 2025. 

Vidare föreslår Liberalerna att den så kallade schablonersättningen för 

assistansverksamhet räknas upp mer än med regeringens förslag. Detta bedöms öka 

utgifterna för anslag 4:4 varför anslaget ökas med 472 miljoner per år 2022–2024. Vi 

tillskjuter även extra medel till satsningar på fasta omsorgskontakter i hemtjänsten.

Liberalerna skjuter till långsiktiga medel för den nationella stödlinjen för barn i form 

av 17,5 miljoner på anslag 5:2 år 2022 och framåt. Liberalerna anslår dessutom medel 

för en särskild satsning på att motverka att barn utsätts för sexuella övergrepp på nätet 

samt att hjälpa de som utsätts. För detta anslås 10 miljoner kronor 2022, 10 miljoner 

kronor 2023 och 10 miljoner kronor 2024 på anslag 5:2.

I syfte att öka effektiviseringen av den statliga förvaltningen föreslår Liberalerna 

slutligen att den årliga schablonmässiga pris- och löneomräkningen reduceras med 20 

procent på vissa myndigheter. På detta utgiftsområde påverkas anslagsposterna 1:1, 1:2, 

1:3, 1:9, 1:10, 1:12, 2:1, 3:1, 4:6, 4:8, 5:1 och 6:1.
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Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg
 
Tusental kronor
Ramanslag Regeringens 

förslag
Avvikelse från 

regeringen
1:1 Socialstyrelsen 765 160 −1 300
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 91 251 −200
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 160 340 −1 200
1:4 Tandvårdsförmåner 7 062 169 ±0
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 33 444 000 ±0
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 24 868 886 −1 700 000
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 511 472 ±0
1:8 Bidrag till psykiatri 2 162 893 ±0
1:9 Läkemedelsverket 161 835 −400
1:10 E-hälsomyndigheten 120 078 −200
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 3 000 000 ±0
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 778 757 −2 200
2:1 Folkhälsomyndigheten 511 173 −2 300
2:2 Insatser för vaccinberedskap 120 500 ±0
2:3 Bidrag till WHO 46 665 ±0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 75 502 ±0
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak 

samt spel
95 629 ±0

3:1 Myndigheten för delaktighet 62 080 −100
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 188 742 ±0
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 32 548 ±0
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 785 514 ±0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 263 395 ±0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 25 043 066 472 000
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 8 660 490 245 000
4:6 Statens institutionsstyrelse 1 867 518 −2 700
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 669 151 ±0
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 38 094 −100
5:1 Barnombudsmannen 26 939 −100
5:2 Barnets rättigheter 42 261 27 500
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 

Förvaltning
41 002 −100

6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning

786 503 ±0

Summa 112 483 613 −966 400

Lina Nordquist (L)
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Johan Pehrson (L) Maria Nilsson (L)

Gulan Avci (L) Christer Nylander (L)

Mats Persson (L) Allan Widman (L)

Barbro Westerholm (L)


