Kommittémotion SD369

Motion till riksdagen
2020/21:3115
av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt
förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering
Bakgrund
Den svenska myndighetstraditionen är mycket gammal och har länge påbjudit saklighet
och opartiskhet. Andra självklara värden som vuxit fram i symbios med nationalstaten
och demokratin är de svenska förvaltningsrättsliga principerna med samhällsnyttiga,
ändamålsenliga myndigheter.

Politikens inriktning
Sverigedemokraternas politik på området syftar till att stärka demokratin, återupprätta
den svenska tjänstemannatraditionen och effektivisera beslutsfattandet i riksdagen och i
Regeringskansliet.

Sverigedemokraternas satsningar
Kungliga hov- och slottsstaten
Vi förstärker anslaget med 3 miljoner kronor för att kungahuset ska kunna stå rustat för
sina officiella uppgifter om och när Corona-pandemin medger det.

De politiska partierna, allmänna val och regeringen
Anslaget stöd till politiska partier reduceras. De politiska partierna bör i större grad
arbeta med effektivisering av det egna arbetet. Vad gäller Regeringskansliet har vissa
förstärkningar av anslaget aviserats, bland annat på grund av det kommande svenska
ordförandeskapet i OSSE och Europeiska unionens råd. Detta ställer vi oss bakom.
Däremot finns skäl att ifrågasätta om den stadiga ökningen av anslaget som skett över
tid är motiverad, i synnerhet när andelen avgjorda regeringsärenden ligger i stort sett
stilla. Sverigedemokraterna sänker därför anslaget.

Allmänna val och demokrati
Det är bra att Forum för levande historia har genomfört insatser för att stärka
förutsättningarna för att skolor och andra ska kunna göra hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser. Som ett led i stärkandet av svenska skolungdomars kunskaper om
kommunismens illgärningar och de yttersta konsekvenserna av socialism anslås extra
medel för skolresor till minnesplatser för kommunismens offer.

Länsstyrelserna
Sverigedemokraterna välkomnar anslagshöjningen avseende insatser för civilförsvaret.
Vi anslår därutöver ytterligare 10 miljoner kronor extra för länsstyrelsernas viktiga
arbete med djurskyddskontroller.

Integritetsskyddsmyndigheten
Frågan om integritet på internet har blivit viktigare och viktigare, inte minst i ljuset av
debatten om vilka data olika typer av appar sparar och skickare vidare till sina ägare.
Här menar vi att Integritetsskyddsmyndigheten kan spela en viktig roll att informera
konsumenterna om riskerna på internet. Vi avvisar besparingen på myndigheten och
ökar istället anslaget.
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Valmyndigheten
Sverigedemokraterna vill införa ett system med gemensamma valsedlar så snart som
möjligt. För att möjliggöra detta vill vi att valmyndigheten inleder en förstudie för detta
ändamål. Myndigheten får därför ett extra anslag.

Institutet för mänskliga rättigheter
Det finns skäl att införa ett institut för mänskliga rättigheter enligt Parisprinciperna. Den
nu aktuella skrivelsen som är tänkt att ligga till grund för den nya myndigheten har dock
inte i erforderlig grad belyst hur en sådan myndighet skulle kunna inrättas.
Justitieombudsmannen har till exempel i sitt remissvar anfört att frågan om institutets
oberoende inte kan anses som löst. Förvaltningsrätten i Stockholm har anfört att frågan
om ett MR-institut borde utredas genom en parlamentarisk kommitté. Regeringen har
aviserat att denna nya myndighet ska föregås av en bred parlamentarisk förankring kring
utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet.
Sverigedemokraterna avser därför att följa utvecklingen noggrant.

Mediestöd
Regeringen har i olika omgångar anfört att utbrottet av det nya coronaviruset inneburit
att tidningsbranschens redan svåra ekonomiska situation har förvärrats genom kraftigt
minskade annonsintäkter och att det är viktigt att distributionen av tidningar upprätthålls
i hela landet bl.a. för att nå en äldre målgrupp som inte i lika hög utsträckning läser
nyhetstidningar digitalt. Man har kontinuerligt höjt mediestödet under en längre tid och
dessutom gjort höjningarna permanenta. Det är visserligen sant att tidningsbranschen –
som många andra – drabbats av coronavirusets följdverkningar och att det är viktigt att
kunna täcka de så kallade vita fläckarna i landet. Sverigedemokraterna är därför inte
negativa till att stödja den lokala journalistiken. Denna är emellertid bäst hjälpt genom
att hitta nya tekniska lösningar och genom att media arbetar med att anpassa sitt utbud
efter efterfrågan. Mediestödet i sin nuvarande form är otidsenligt. Sverigedemokraterna
trappar därför ned driftstödet över en femårsperiod. Denna nedtrappning avser dock inte
distributionsstödet och innovations- och utvecklingsstödet eller stödet for lokal
journalistik. I dessa prövande tider kommer många behöva göra uppoffringar för det
allmännas bästa. Detta gäller naturligtvis även medie- och tidningsbranschen. När dessa,
genom så kraftigt ökat stöd gör sig så beroende av staten riskerar dessutom deras
oberoende på sikt att påverkas. Vi säger därför nej till den aviserade ökningen av
mediestödet.
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Övriga åtgärder
Sverigedemokraterna har noterat att den särskilda satsningen på den nationella
minoriteten romer med fördel hade kunnat flyttas över till anslag 7:1, Åtgärder för
nationella minoriteter. Medlen till Sametinget ökas då vi menar att samerna har en så
tydlig historisk särställning att det motiverar ett ökat anslag. Sänks gör däremot anslaget
till Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information.

Budgetförslag
Tabell 1. Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 01 Rikets styrelse
Tusental kronor
Ramanslag
1:1
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
3:1
4:1
5:1
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
7:1
7:2
8:1
8:2
9:1

Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens fastighetsanslag
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Sametinget
Regeringskansliet m.m.
Länsstyrelserna m.m.
Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Integritetsskyddsmyndigheten
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier
Institutet för mänskliga rättigheter
Åtgärder för nationella minoriteter
Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Mediestöd
Myndigheten för press, radio och tv
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation
Summa

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen

147 838
976 869
914 583
100 000
117 562
352 358
59 351
8 176 461
3 450 489
107 340
53 243
111 740
20 730
169 200
25 000
117 771
1 500
932 119
44 105
29 305

3 000
±0
±0
±0
±0
±0
1 000
−25 000
10 000
5 000
±0
5 000
5 000
−19 000
±0
±0
±0
−140 000
±0
−19 000

15 907 564

−174 000

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
3 000

Beräknat 2022
3 000

Beräknat 2023
3 000

Anslaget stärks med tre miljoner kronor årligen, främst för att kungafamiljen ska kunna
återuppta ta sina officiella plikter när pandemin är under kontroll.
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3:1 Sametinget
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
1 000

Beräknat 2022
1 000

Beräknat 2023
1 000

Medlen till Sametinget ökas med en miljon årligen då vi menar att samerna har en så
tydlig historisk särställning som nationell minoritet att det motiverar ett ökat anslag.
4:1 Regeringskansliet m.m.
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-25 000

Beräknat 2022
-50 000

Beräknat 2023
-100 000

Anslaget till regeringskansliet har ökat över tid medan antalet avgjorda
regeringsärenden under samma period legat i stort sett stilla. En gradvis sänkning av
anslaget är därför påkallad.
5:1 Länsstyrelserna m.m.
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
10 000

Beräknat 2022
10 000

Beräknat 2023
10 000

De extra medlen anslås för länsstyrelsernas viktiga arbete med djurskyddskontroller.
6:1 Allmänna val och demokrati
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
5 000

Beräknat 2022
5 000

Beräknat 2023
5 000

För att öka svenska skolungdomars kunskaper om kommunismens illgärningar och de
yttersta konsekvenserna av socialism anslås extra medel för skolresor till minnesplatser
för kommunismens offer.
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
5 000

Beräknat 2022
5 000

Beräknat 2023
5 000

Integritetsskyddsmyndigheten utför ett bra och viktigt arbete med att bland annat
informera allmänheten om hur man bäst skyddar sig när man i olika sammanhang delar
med sig av sin personliga information. Myndigheten bör fortsätta och fördjupa detta
arbete och får därför ett utökat anslag.
6:4 Valmyndigheten
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
5 000

Beräknat 2022
20 000

Beräknat 2023
5 000

Valmyndigheten bör inleda en förstudie av hur ett system med gemensamma valsedlar
kan införas. Nu aviserad anslagsökning är ägnad åt att finansiera detta arbete.
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6:5 Stöd till politiska partier
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-19 000

Beräknat 2022
-19 000

Beräknat 2023
-19 000

Anslaget stöd till politiska partier reduceras. De politiska partierna bör i större grad
arbeta med effektivisering av det egna arbetet.
8:1 Mediestöd
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-140 000

Beräknat 2022
-280 000

Beräknat 2023
- 420 000

Driftstödet fasas ut under en period av fem år.
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-19 000

Beräknat 2022
- 20 000

Beräknat 2023
- 20 000

Myndigheten får ett reducerat anslag.

Matheus Enholm (SD)
Mikael Strandman (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Per Söderlund (SD)
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