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1. Beslut om förlängd utredningstid och remissbehandling  – 
Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 
Dnr 875-2018/19 
Föredragande Cristina Eriksson Stephansson 

 

 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- tiden för uppdraget att lägga fram ett förslag avseende 

Riksrevisionens ledningsstruktur förlängs. Uppdraget 
ska redovisas senast den 20 juni 2019  

- uppdra åt talmannen att som styrelsens ordförande ta 
emot redovisningen av uppdraget och besluta om 
remissbehandling av lämnade förslag.  
 

2. Beslut om förlängd utredningstid och remissbehandling  
– Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och 
karens 
Dnr 33-2018/10 
Föredragande: Cristina Eriksson Stephansson 

 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- tiden för uppdraget att föreslå bestämmelser om 

karenstid och avgångsvillkor för riksrevisorer förlängs. 
Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2019  

- uppdra åt talmannen att som styrelsens ordförande ta 
emot redovisningen av uppdraget och besluta om 
remissbehandling av lämnade förslag. 

 

3.  Överläggning om planering av riksdagsarbetet 
Föredragande: Claes Mårtensson 
 
Riksdagsstyrelsen överlägger om Ärendeplan för kammaren 
11september 2019-23 oktober 2019 och Sammanträdesplan för 
kammaren10 september 2019- 15 januari 2020.  
 

4. Beslut om direktiv för en parlamentarisk utredning om 
översyn av vissa frågor som gäller riksdagens arbete 
Dnr 2452-2018/19 
Föredragande: Johan Welander 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- anta utredningsdirektiv 
- sammankalla en parlamentariskt sammansatt kommitté 

under ledning av talmannen med uppdrag att 
genomföra utredningsuppdraget 

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

- utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 
september 2020 

- kommittéförordningen (1998:1474) ska tillämpas 
- det som föreskrivs i kommittéförordningen om 

ersättning till ledamöterna i kommittén även ska gälla 
ersättning till talmannen. 

 
5. Beslut om förslag till riksdagen om anslag och underlag 

till 2020 års budgetproposition för 
Riksdagsförvaltningen 
Dnr 1781-2018/19 
Föredragande: Tarja Westerlund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- föreslå riksdagen att anta Riksdagsförvaltningens förslag 

till anslag och underlag till 2020 års budgetproposition.  
 

6. Beslut om tertialuppföljningsrapport 1 2019 för 
Riksdagsförvaltningen 
Dnr 2157-2018/19 
Föredragande: Tarja Westerlund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- lägga Riksdagsförvaltningens tertialuppföljningsrapport 

1 2019 till handlingarna. 
 

7.
 

Beslut om föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens 
föreskrift (RFS 2014:2) om medföljande till talman, vice 
talman eller riksdagsdirektör 
Dnr 2264-2018/19 
Föredragande: Lars Lilja 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 
- föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 

2014:2) om medföljande till talman, vice talman eller 
riksdagsdirektör. 
 

8. Beslut om föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd (RFS 2016:5) om 
tillämpningen av lagen (2016:1108) om ersättning till 
riksdagens ledamöter 
Dnr 2323-2018/19 
Föredragande: Lars Seger 
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Riksdagsstyrelsen beslutar om   
- föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och 

allmänna råd (RFS 2016:5) om tillämpningen av lagen 
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. 

9. Beslut om uppdrag att förbereda en översyn av 
riksdagsledamöternas ersättningar 
Dnr 2493-2018/19 
Föredragande: Anders Norin 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- ge riksdagsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till 

direktiv till en översyn av vissa frågor om regleringen 
och hanteringen av riksdagsledamöternas ersättningar 
enligt lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens 
ledamöter, riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
om tillämpningen av ersättningslagen (RFS 2016:5) och 
lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom 
riksdagen, dess myndigheter och organ och att vidta 
övriga nödvändiga förberedelser så att arbetet ska kunna 
påbörjas under hösten 2019.   

Uppdraget ska redovisas vid riksdagsstyrelsens sammanträde den 
25 september 2019.  
 

10 Redovisning av enskilda utrikes tjänsteresor 
 
Bilaga till protokollet 
 

11 Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: Riksdagsdirektören 
 
Riksdagsstyrelsen får information om 

- Ledamotsrådets sammanträde den 15 maj 2019 
- Kammarkollegiets upphandling av taxitjänster 
- Riksrevisionens användning av Riksdagsförvaltningens 

serverhall.  
Bilaga Minnesanteckningar från ledamotsrådets sammanträde 
15 maj 2019. 
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12 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls 

 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 
 
 


