Partimotion V635

Motion till riksdagen
2021/22:3269
av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt
förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning
Tabell 1Anslagsförslag 2022 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

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

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen

149 157
981 205
984 675
120 000
123 577
355 822
61 800
8 441 101
3 573 121
695 140
55 726
124 792
27 000
169 200
50 000

−15 000
−131 500
±0
±0
±0
±0
31 500
±0
50 000
±0
±0
10 000
±0
±0
±0

7:1
7:2
8:1
8:2
9:1

Åtgärder för nationella minoriteter
Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Mediestöd
Myndigheten för press, radio och tv
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation
99:1 Svensk ambassadör för FN-resolution 1325
Summa

207 771
15 500
1 055 519
45 682
31 550

±0
10 000
±0
±0
±0

±0
17 268 338

3 000
−42 000

Anslag 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
Vi föreslår en minskning av anslaget på ca 10 procent av den föreslagna nivån för 2022.
Läs mer om förslaget i motionen Ett demokratiskt statsskick (2021/22:V623).
Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 15 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag 2022.

Anslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Vi föreslår en sänkning av riksdagsledamöternas arvoden som ett led i att skapa ett gott
förtroende mellan folkvalda och det folk de representerar. Vårt förslag innebär att
riksdagsledamöternas arvoden knyts till 100 procent av ett prisbasbelopp per månad.
Vidare föreslår vi att man avskaffar alla extra arvodesersättningar direkt knutna till
riksdagsarbetet. Läs mer om förslaget i motionen Sänk riksdagsledamöternas arvoden
(2021/22:V624). Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 131,5 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Anslag 3:1 Sametinget
Satsning på samiska språk
De samiska språken har under lång tid varit, och är fortfarande, hotade och satta under
stor press. Det samtidigt som Sametingets personella och ekonomiska resurser är starkt
begränsade. Vi föreslår därför en satsning i syfte att ge Sametinget mer resurser för att
arbeta med språkfrågorna. Satsningen kan även användas av Sametinget för att bygga ut
det samiska biblioteket (en resurs för hela landet) som bara har en halvtidstjänst i dag.
Läs mer om våra satsningar på Sametinget i motionen En samepolitik för framtiden
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(2021/22:V634). Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor
jämfört med regeringens förslag 2022.

Stipendieordning för samiska studier
I dag måste de studenter som vill läsa samiska göra det utöver sina ordinarie studier och
ta ytterligare studielån. Det har medfört stor brist på utbildade lärare i samiska språk.
Vänsterpartiet vill att Sametinget får möjlighet att införa en stipendieordning i syfte att
ge samiska studenter möjlighet att ansöka om stipendier för språkstudier i samiska.
Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 1 miljon kronor jämfört med
regeringens förslag 2022.

Repatriering av samiska kvarlevor och heliga föremål
Sametinget beslutade 2007 att kräva en fullständig identifiering av allt samiskt
skelettmaterial i samtliga statliga samlingar, en kartläggning av hur museer och
institutioner tillskansat sig materialet samt en repatriering av de samiska kvarlevorna.
Sametinget har tillsatt ett etiskt råd som ska vara ett rådgivande organ för etiska frågor
vad gäller hantering och förvaring av samiska kvarlevor. Vänsterpartiet vill se ett mer
intensifierat arbete när det gäller repatrieringen från statens sida. Sametingets etiska råd
behöver därför få ökade resurser för att kunna möta upp i det arbetet. Vänsterpartiet
föreslår en ökning av anslaget med 500 tusen kronor jämfört med regeringens förslag
2022.
Sammantagen tillför Vänsterpartiet anslaget 31,5 miljoner kronor mer än regeringen.

Anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.
Djurskyddet behöver stärkas för att främja en god djurvälfärd. En rad oacceptabla
förhållanden har under de senaste åren uppmärksammats. Vänsterpartiet vill stärka
länsstyrelsernas resurser för att utöva kontroller utöver den del som är avgiftsfinansierad
genom ökat anslag för länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Det skapar ökade möjligheter
att utöva djurskyddskontroller efter anmälningar och att förstärka djurskyddstillsynen.
Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag 2022.

3

Anslag 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten
Vi föreslår en satsning för att Integritetsskyddsmyndigheten ska kunna fullgöra sina
uppgifter, bl.a. inspektioner och tillsyn samt hantering av anmälningar med anledning
av bl.a. GDPR och kamerabevakningslagen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av
anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten
romer
Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44) föreslår i sitt slutbetänkande att
regeringen ska inrätta ett nationellt center för romska frågor. Regeringen tillsatte en
utredning som har sett över frågan och lämnat förslag om att inrätta myndigheten för
romska frågor (Ds 2019:15). Vänsterpartiet anser att det vore värdefullt att samla arbetet
med romska frågor vid ett nationellt center eller en myndighet. I synnerhet när arbetet
med regeringens strategi för romsk inkludering inte verkar få avsedd effekt. Läs mer om
förslaget i motionen Bättre livsvillkor för romer och resande (2021/22:V633).
Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag 2022.

Nytt anslag En svensk ambassadör för FN-resolution
1325
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att en svensk ambassadör bör tillsättas för att
stärka det svenska arbetet med att implementera resolution 1325. Detta bidrar dessutom
både till att uppnå mål 5 Jämställdhet och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen i
Agenda 2030. Vänsterpartiet föreslår ett nytt anslag för en svensk ambassadör för FNresolution 1325. Vänsterpartiet föreslår en satsning på 3 miljoner kronor för 2022.

Nooshi Dadgostar (V)
Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)
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Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Mia Sydow Mölleby (V)
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