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1. 
 

Överlämning och beslut om framställning – Riksdagen 
under Coronapandemin 
Dnr 608-2020/21 
Föredragande: Per Westerberg, Roger Berggren, Mats 
Lundström 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att   

- överlämna betänkandet Riksdagen under 
coronapandemin 2020 (2021/22:URF1) till riksdagen 
för bedömning och beslut.   

 
2.   Beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens 

granskningar 
Dnr 749-2020/21 
Föredragande: Harald Lööf, pwc, Charlotte Rydell 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- Riksdagsförvaltningen ska genomföra de av 

riksdagsdirektören föreslagna åtgärderna (ledningens 
åtgärder) som framgår av internrevisionsrapporten ” 
Kontinuitetsplanering”  

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

 

3.  Information om internrevisionens uppföljning av 
tidigare beslutade åtgärder 
Dnr 749-2020/21 
Föredragande: Harald Lööf, Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen får information om internrevisionens 
uppföljning av tidigare beslutade åtgärder.  
 

4.  Beslut om internrevisionsplan för 2022 
Dnr 530-2021/22 
Föredragande: Harald Lööf pwc, Charlotte Rydell 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- fastställa internrevisionsplan för 2022. 

 

5.  Beslut om Riktlinjer för internrevisionen 
Dnr 496-2021/22 
Föredragande: Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- med upphävande av Riktlinjer för internrevision 
2020:2, anta Riktlinjer för internrevision, 2021:1. 
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6.  
 

Överläggning om planering av riksdagsarbetet  
Föredragande: Monica Hall 
 
Riksdagsstyrelsen överlägger om ärendeplan för 3 januari 
2022-24 februari 2022. 
 

7.  Information om utfallet av allmänna motionstiden 2021    
Föredragande: Monica Hall 
 
Riksdagsstyrelsen får information om utfallet av den allmänna 
motionstiden 2021 och yrkanden som rör riksdagen och 
Riksdagsförvaltningen. 
 

8.  Beslut om anslagsdirektiv för budgetåret 2022 för 
Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen och Riksdagens 
ombudsmän (JO) samt ändring av 
Riksdagsförvaltningens anslagsdirektiv för 2021 
Dnr 627-2021/22, 628-2021/22, 629-2021/22, 644-2020/21 
Föredragande: Tarja Westerlund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- anta anslagsdirektiv för budgetåret 2022 för 
Riksdagsförvaltningen,  

- anta anslagsdirektiv för budgetåret 2022 för 
Riksrevisionen,  

- anta anslagsdirektiv för budgetåret 2022 för Riksdagens 
ombudsmän (JO), 

- godkänna ändring av anslagsdirektivet för budgetåret 
2021 avseende Riksdagsförvaltningen. 

 
9.  Beslut om verksamhetsplan för Riksdagsförvaltningen 

för 2022 
Dnr 298-2021/22 
Föredragande: Charlotte Rydell, Marianne Gustafsson 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- fastställa verksamhetsplanen för Riksdagsförvaltningen 
för 2022.  

 
10.  Beslut om framställning - Ändringar i ersättningslagen   

Dnr 2493-2018/19 
Föredragande: Mia Pousette 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- föreslå riksdagen att anta styrelsens förslag till 
lagändringar i framställningen 2021/22:RS2 Ändringar 
i ersättningslagen.  
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11.  Beslut om framställning om kompletteringar till 

regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess 
myndigheter 
Dnr 1971-2019/20 
Föredragande: Anne Olsson, Charlotta Berglund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- föreslå riksdagen att anta styrelsens förslag till 
lagändringar i framställningen 2021/22:RS5 
Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i 
riksdagen och dess myndigheter. 

 
12.  Beslut om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift 

(2019:1) om säkerhet och säkerhetsskydd i riksdagen, 
Riksdagsförvaltningen och partikanslierna 
Dnr 550-2021/22 
Föredragande: Charlotta Berglund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar  

- föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 
2019:1) om säkerhet och säkerhetsskydd i riksdagen, 
Riksdagsförvaltningen och partikanslierna. 

 
13.  Beslut om framtida förvärv  

Dnr 372–2015/16 
Föredragande: Åsa Albihn 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- uppdra åt riksdagsdirektören att genomföra förärv i 
enlighet med Framtidens riksdagshus. 

 
14.  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 689-2021/22 
Föredragande: Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 

- ändringar i föreskriften (RFS 2016:6) om tillämpningen 
av lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för 
riksdagsledamöternas arbete i riksdagen. 
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15.  Beslut om ändringar i vissa av riksdagsstyrelsens 
föreskrifter 
Dnr 2221-2020/21 
Föredragande: Charlotte Rydell 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om  

- föreskrift om ändring i föreskrift (RFS 2014:3) om 
registrering och arkiv för riksdagen och dess organ 

- föreskrift om ändring i föreskrift och allmänna råd 
(2016:5) om tillämpningen av lagen (2016:1108) om 
ersättning till riksdagens ledamöter  

- föreskrift om ändring i föreskrift (2017:4) om upplåtelse 
av riksdagens lokaler. 

 
16.  Beslut om biträdande riksdagsdirektör 

Dnr 2513-2020/21 
Föredragande: Karin Kroon 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- Kristina Svartz anställs i Riksdagsförvaltningen tills 
vidare fr.o.m. det datum som fastställs av 
riksdagsdirektören med ett förordnande som 
avdelningschef för kammaravdelningen och som 
biträdande riksdagsdirektör från samma tidpunkt och 
sex år framåt. 
 

Delges: 
Kristina Svartz 
Regeringskansliet 
HR-enheten 
 

17.  Redovisning av enskilda utrikes tjänsteresor 
Föredragande: vice talmännen 
 
Bilaga till protokollet: Enskilda utrikes resor 
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18.  Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: riksdagsdirektören 
 
Riksdagsstyrelsen får information om 

- Inlämning av parlamentariska dokument i 
Servicecenter,  

- Digital inlämning av interpellationer och skriftliga 
frågor 

- Nya avdelningschefer i Riksdagsförvaltningen   
- riksdagsdirektörens råd för lednings-och 

styrningsfrågor.   
 

Bilaga till protokollet: Minnesanteckningar från ledamotsrådets 
sammanträde 24 november 2021. 
 

19.  Övriga frågor 
 
Ordförande och riksdagsstyrelsen tillönskade varandra God Jul. 

 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 
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