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1. 
 

Överlämning och beslut om remiss – Översyn av JO-
ämbetet    
Dnr 1191-2019/20 
Föredragande: Carl Gustav Fernlund, Judit Farago Gontier, 
Gustav Forsberg, Lars Seger 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- remittera betänkande 2021/22:URF2 Översyn av JO-
ämbetet enligt bifogat förslag till remisslista. 

 
2.   Beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens 

granskningar 
Dnr 530-2021/22 
Föredragande: Harald Lööf, pwc 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- Riksdagsförvaltningen ska genomföra de av 

riksdagsdirektören föreslagna åtgärderna (ledningens 
åtgärder) som framgår av internrevisionsrapporten 
”HR-processer”  

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

 

3.  Beslut om tertialuppföljningsrapport 1 2022 för 
Riksdagsförvaltningen  
Dnr 1639-2021/22 
Föredragande: Marianne Gustafsson, Anna Apelqvist, Tarja 
Westerlund 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- lägga Riksdagsförvaltningens tertialuppföljningsrapport 

1 2022 till handlingarna. 

 
 

4.  Beslut om ändring av anslagsdirektiv för 2022 avseende 
anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete 
Dnr 628-2021/22 
Föredragande: Tarja Westerlund 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- godkänna ändring av anslagsdirektivet för budgetåret 

2022 avseende Riksrevisionen enligt bilaga. 
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5.  Beslut om ändring av anslagsdirektiv för 2022 avseende 
anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag 
Dnr 627-2021/22 
Föredragande: Tarja Westerlund 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- godkänna ändring av anslagsdirektivet för budgetåret 
2022 avseende Riksdagsförvaltningen enligt bilaga 1.  
 

6.  
 

Beslut om förslag till anslag och underlag till 
budgetpropositionen 2023 för Riksdagsförvaltningen 
Dnr 1485-2021/22 
Föredragande: Tarja Westerlund 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- föreslå riksdagen att anta Riksdagsförvaltningens förslag 

till anslag och underlag till 2023 års budgetproposition.  

 
7.  Beslut om föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens 

föreskrift (RFS 2019:1) om säkerhet och säkerhetsskydd 
i riksdagen, Riksdagsförvaltningen och partikanslierna  
Dnr 2145-2021/22 
Föredragande: Charlotta Berglund, Lars Seger 

Riksdagsstyrelsen beslutar med omedelbar justering  
- om föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift  
     (RFS 2019:1) om säkerhet och säkerhetsskydd i 

riksdagen, Riksdagsförvaltningen och partikanslierna 
med undantag av bestämmelserna som rör begränsning 
av tillträde för tidigare riksdagsledamöter. Förslaget i 
den delen återförvisas till Riksdagsförvaltningen som 
efter fortsatt utredning ska återkomma till styrelsen med 
förslag. 

 

 

8.  Beslut om framställning till riksdagen 2021/22:RS 
- En fortsatt anpassning av riksdagens pensionssystem 
till en höjd pensionsålder m.m. 
Dnr 1447-2018/19 
Föredragande: Mia Pousette, Lars Seger 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- föreslå riksdagen att anta styrelsens förslag till 

lagändringar i framställning 2021/22:RS7 En fortsatt 
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anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd 
pensionsålder m.m. 

 
 
 
 
 

9.  Beslut om föreskrift och allmänna råd till lagen 
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter 
Dnr 2493-2018/19 
Föredragande: Mia Posette, Lars Seger 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar med omedelbar justering 

- om en ny föreskrift och allmänna råd till lagen 
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter, 
och   

- att upphäva riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna 
råd (RFS 2016:5) om tillämpningen av lagen 
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. 
 

 
10.  Beslut om utökat stöd till ledamöter vid sexuella 

trakasserier och kränkande behandling i riksdagen   
Dnr 2185-2021/22 
Föredragande: förste vice talman 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- uppdra åt riksdagsdirektören att genomföra ett utökat 
stöd för ledamöter vid sexuella trakasserier och 
kränkande behandling. 

 
 

11.  Överlämning av slutrapport om genomförandet av 
handlingsprogrammet för jämställdhet i riksdagen 
under valperioden 2018–2022  
Dnr 1355-2018/19 
Föredragande: förste vice talman  
 
Riksdagsstyrelsen tar emot slutrapporten om genomförandet av  
handingsprogrammet för jämställdhet i riksdagen under 
valperioden 2018-2022.   
 

 



 
 
 
 

2021/22:7 
 

 
 

5 

12.  Redovisning av enskilda utrikes resor 
Föredragande: vice talmän 
 
Inga enskilda utrikes resor är beslutade.  
 
 
 
 

13.  Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: riksdagsdirektören 
 
Riksdagsdirektören kommenterar kortfattat 
Riksdagsförvaltningens verksamhet under valperioden.  
 
Bilaga till protokollet Minnesanteckningar från ledamotsrådet  
1 juni. 
 
 
 

14.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 

         
 
 
 
 
 
 
 
        Vid protokollet  Justeras  

 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 
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