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Möte: RIKSDAGSSTYRELSEN 2020/21:3  

Datum, tid: Onsdagen den 16 december, kl. 13:00 – 14:20 
 

 

Plats: Skype  

 
Närvarande: 
 
Andreas Norlén, ordförande  
Annelie Karlsson 
Tobias Billström 
Erik Ezelius 
Hans Wallmark 
Mattias Karlsson i Norrhult 
Janine Alm Ericson p.1-11 
Annika Hirvonen p.12-16 
Anders W Jonsson  
Maj Karlsson 
Jessika Roswall 
Henrik Vinge 
  
Vice talmän, närvaro- och yttranderätt 
 
Lotta Johnsson Fornarve  

 
Företrädare för partier utan representation, med närvaro- och 
yttranderätt 
 
Johan Pehrson 
Andreas Carlson 
 
Tjänstemän 

 
            Ingvar Mattson 

Claes Mårtensson  
Anders Norin p.1 
Erik Nymansson p.1 
Harald Lööf, pwc p.3-5 
Anna Apelqvist p.3-5 
Magnus Molander p.6-7  

            Mia Dahlquist p.6-7 
            Marianne Gustafsson p. 6-7 
            Ann Larsson p.8 
            Lars Lilja p.9 
            Cecilia Lekberg Sommerholt p.10 
            Karin Kroon p.11 
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            Anders Hagquist p.13 
            Helena Martinsson p.13 

Charlotte Rydell  
            Eva Östlund 
            Anna Ström 
            Pernilla Eldblom 

Anna Olofsson, sekreterare 
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1.  Överlämning och beslut om remiss – Utredningen om 
riksdagsledamöternas ersättningar 
Dnr 2493-2018/19 
Föredragande: Erik Nymansson, Anders Norin 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- remittera betänkandet Ändringar i ersättningslagen 
(2020/21:URF2)  enligt bifogad remisslista med sista 
dag för svar den 25 mars 2021.   
 
 

2. 
 

Överläggning om planering av riksdagsarbetet 
Föredragande: Claes Mårtensson 
 
Riksdagsstyrelsen överlägger om ärendeplan för kammaren  
1 januari 2021-25 februari 2021. 
 
 

3.   Beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens 
granskningar 
Dnr 302-2019/20 
Föredragande: Harald Lööf, pwc, Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- Riksdagsförvaltningen ska genomföra de av 

riksdagsdirektören föreslagna åtgärderna (ledningens 
åtgärder) som framgår av internrevisionsrapporten  
” Projektstyrning för fastigheter” 

- åtgärderna ska vara genomförda vid den tidpunkt som 
framgår av förslag i rapporten. 
 
 

4.  Information om internrevisionens uppföljning av tidigare 
beslutade åtgärder 
Dnr 302-2019/20 
Föredragande: Harald Lööf, pwc, Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen får information om internrevisionens 
uppföljning av tidigare beslutade åtgärder. 
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5.  Beslut om internrevisionsplan för 2021 
Dnr 749-2020/21 
Föredragande: Harald Lööf, pwc, Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- fastställa förslag till internrevisionsplan för 2021 med 
tillägget att it-stödets funktionalitet för distansarbete 
ska granskas. 
 
 

6.  Beslut om anslagsdirektiv för budgetåret 2021 för 
Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen och Riksdagens 
ombudsmän (JO)  
Dnr 644-2020/21, 645-2020/21, 646-2020/21  
Föredragande: Magnus Molander 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

− anta anslagsdirektiv för budgetåret 2021 för 
Riksdagsförvaltningen,  

− anta anslagsdirektiv för budgetåret 2021 för 
Riksrevisionen,  

− anta anslagsdirektiv för budgetåret 2021 för Riksdagens 
ombudsmän (JO). 

Beslutet avseende Riksrevisionen gäller med förbehåll för att 
riksdagen beslutar i enlighet med Riksrevisionens förslag 
under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i 
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1). 
 
  

7.  
 

Beslut om verksamhetsplan för Riksdagsförvaltningen för 
2021 
Dnr 510–2020/21 
Föredragande: Mia Dahlqvist, Marianne Gustafsson 
 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen  
för Riksdagsförvaltningen för 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2020/21:3 

 
 

5 

8.  Beslut om en parlamentarisk utredning om riksdagens 
arbete under coronapandemin 
Dnr 608-2020/21 
Föredragande: Ann Larsson 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- anta utredningsdirektiv 
- sammankalla en parlamentariskt sammansatt kommitté 

under ledning av en ordförande med uppdrag att 
genomföra utredningsuppdraget 

- utse den tidigare talmannen Per Westerberg till 
ordförande 

- arvodera ordföranden med 18 000 kr per månad 
- uppdra åt talmannen att utse 12 ledamöter i kommittén, 

varav tre från S, två vardera från M och SD och en 
vardera från C, V, KD, L och MP 

- uppdra åt riksdagsdirektören att utse sekreterare, 
experter och annat biträde åt kommittén samt fastställa 
kommitténs budget 

- utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 
november 2021 

- kommittéförordningen (1998:1474) ska tillämpas. 

 
 

9.  Beslut om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 
2016:6) om tillämpningen av lagen (2016:1109) om stöd till 
partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i 
riksdagen 
Dnr 740-2020/21 
Föredragande: Lars Lilja 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 

- ändring i föreskriften (RFS 2016:6) om tillämpningen 
av lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för 
riksdagsledamöternas arbete i riksdagen, under 
förutsättning att riksdagen beslutar att godkänna 
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1).  
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10.  Beslut om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och 
allmänna råd (RFS 2015:7) om resebidrag för studiebesök 
hos Sveriges riksdag för studerande på gymnasienivå  
Dnr 348-2020/21 
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 

- föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och 
allmänna råd (RFS 2015:7) om resebidrag för 
studiebesök hos Sveriges riksdag för studerande på 
gymnasienivå. 

 
 

11.  Beslut om delegering - godkännande av kollektivavtal 
Dnr 827-2020/21, 828-2020/21, 829-2020/21 
Föredragande: Karin Kroon 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- överlåta till riksdagsdirektören att under perioden 17 
december 2020 till 21 februari 2021 godkänna följande 
överenskommelser med arbetstagarnas 
huvudorganisationer; ramavtal om löner m.m. för 
arbetstagare hos riksdagens myndigheter mellan 
Riksdagsförvaltningen och Seko, respektive 
fackförbundet ST och förhandlingsprotokoll om 
ändringar av och tillägg till ramavtal om löner m.m. för 
arbetstagare hos riksdagens myndigheter mellan 
Riksdagsförvaltningen och Saco-S.  

 
 

12.  Information från riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för 
jämställdhet 
Dnr 1355-2018/19 
Föredragande: andre vice talman 
 
Styrelsen får en lägesrapport om arbetet. 
 
 

13.  Information om genomförande av demokratijubileet   
Dnr 2306-2012/13 
Föredragande: Anders Hagquist, Helena Martinsson 
 
Riksdagsstyrelsen får information om status för olika 
aktiviteter. 
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14.  Redovisning av enskilda utrikes tjänsteresor 
Föredragande: vice talmännen 
 
Inga enskilda utrikes resor är beslutade.  
 
 

15.  Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: riksdagsdirektören 
 
Riksdagsstyrelsen får information om 

- det omtag som görs med avseende på digitala möten 
- att avdelningschef Per Westberg slutar sin anställning 

den 31 december och att Niklas Åström blir t.f 
avdelningschef för serviceavdelningen 

- projekt för digital signering 
- filmer om riksdagsarbetet. 

 
Bilaga: Minnesanteckningar från Ledamotsrådets sammanträde 
18 november 2020 
 
 

16.  Övriga frågor 
 
 

 
 

          Vid protokollet  Justeras  
 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 
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