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Hans Wallmark p.1-20 
Mattias Karlsson i Norrhult 
Jonas Eriksson 
Ulrika Heie 
Mia Sydow Mölleby  
Jessika Roswall   
Per Ramhorn 
 
Vice talmän, närvaro- och yttranderätt 
Åsa Lindestam 
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Kerstin Lundgren 
 
Företrädare för partier utan representation, med närvaro- 
och yttranderätt 
Andreas Carlson 
Christer Nylander 
 
Tjänstemän 
Ingvar Mattson p.1-23 
Claes Mårtensson  
Charlotte Rydell 
Eva Östlund  
Erik Lilja p.3 
Tarja Westerlund p.4 
Mia Dahlqvist p.5 
Charlotta Berglund p.6 
Cristina Eriksson Stephanson p.7 
Lars Seger p.8 
Helena Rudin p.9, 24 
Monica Hall p.10-13 
Ann Aurén p.12-13 
Anders Norin p.14-16 
Anki Coucy p.17 
Per Bergdahl p.18 
Anders Hagqvist p.19 
Helena Martinsson p.19 
Niklas Åström p.20 
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Lars Hedensjö p.20 
Peter Eliasson p.20 
Daniel Lindholm, sekreterare 
 
 

1. Planering av riksdagsarbetet  
Föredragande: Claes Mårtensson 
 
Riksdagsstyrelsen överlägger om ärendeplan för kammaren 16 januari 
2019 – 28 februari 2019. 
 

2. Beslut om ändrad sammansättning i ledamotsrådet   
Dnr 964-2018/19 
Föredragande: Charlotte Rydell  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 med entledigande av Christer Nylander (L) som ledamot och Maria 

Arnholm (L) som ersättare utse Emma Carlsson Löfdahl (L) och Tina 
Acketoft (L) till ledamot respektive ersättare i ledamotsrådet. 

 
Delges: 
De valda 
Ledamotsadministration 
Pops 
 

3. Beslut om internrevision av projekt ledamotshuset  
Dnr 2100-2015/16 
Föredragande: Erik Lilja  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 uppdra åt internrevisionen att granska projekt ledamotshuset inför 

beslutspunkt 3.2. 
 

4. Beslut om anslagsdirektiv för budgetåret 2019 för 
Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen och Riksdagens 
ombudsmän (JO)  
Dnr 839-2018/19, 847-2018/19, 848-2018/19 
Föredragande: Tarja Westerlund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar, med förbehåll för att riksdagen beslutar i 
enlighet med riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) respektive 
Riksrevisionens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1), 
om att 

 anta anslagsdirektiv för budgetåret 2019 för Riksdagsförvaltningen,  
 anta anslagsdirektiv för budgetåret 2019 för Riksrevisionen,  
 anta anslagsdirektiv för budgetåret 2019 för Riksdagens 

ombudsmän (JO). 
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5. Beslut om verksamhetsplan för Riksdagsförvaltningen för 2019 
Dnr 921-2018/19 
Föredragande: Mia Dahlqvist  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 fastställa verksamhetsplanen för Riksdagsförvaltningen för 2019 med 

följande komplettering under uppdragsområde D: Påbörja framtagandet 
av underhålls- och säkerhetsplaner för interiör och konst. 

 
6. Beslut om framställning om en ny lag om säkerhetsskydd i 

riksdagen och dess myndigheter 
Dnr 2058-2018/19 
Föredragande: Charlotta Berglund  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- föreslå riksdagen att anta styrelsens förslag till ny lag i 

framställningen 2018/19:RS6 Ny lag om säkerhetsskydd i 
riksdagen och dess myndigheter med omedelbar justering. 

 

7. Beslut om att upphäva riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2004:5) 
om betalkort för anställda och uppdragstagare vid 
riksdagsförvaltningen 
Dnr 939-2018/19 
Föredragande: Cristina Eriksson Stephanson  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2004:5) om betalkort för anställda 

och uppdragstagare vid riksdagsförvaltningen upphör att gälla vid 
utgången av december 2018. 

 
8. Beslut om föreskrift om ändring i föreskriften (RFS 2016:6) om 

tillämpningen av lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna 
för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen 
Dnr 916-2018/19 
Föredragande: Lars Seger 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 
- föreskrift 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 tillföra medel i enlighet med beräkningarna i 
budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1).  
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9. Beslut om riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i 
riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2014:3) om registrering och 
arkiv för riksdagen och dess organ  
Dnr 971-2018/19 
Föredragande: Helena Rudin 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 
– föreskrift om ändring av riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2014:3) 

om registrering och arkiv för riksdagen och dess organ.  

 
10. Beslut om förlängt förordnande för kanslichefen vid 

trafikutskottet  
Dnr 678-2018/19 
Föredragande: Monica Hall 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
– Mattias Revelius får ett förlängt förordnande som kanslichef vid 

trafikutskottet för tiden den 1 februari 2019–31 januari 2022. 

Delges: 
Personalenheten 
Utskottsavdelningen 
Mattias Revelius 
 

11. Beslut om anställning av kanslichef vid socialutskottet  
Dnr 2559-2018/19 
Föredragande: Monica Hall 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
– Cecilia Back förordnas som kanslichef vid socialutskottet för tiden 

17 december 2018–16 december 2024. 

Delges: 
Personalenheten 
Utskottsavdelningen 
Cecilia Back  
 

12. Information om uppföljning av utskottens och EU-nämndens 
utrikes resor valperioden 2014-2018 
Dnr 972-2018/19 
Föredragande: Monica Hall, Ann Aurén 
 
Riksdagsstyrelsen får information om uppföljning av utskottens och EU-
nämndens utrikes resor valperioden 2014-2018. 
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13. Beslut om ekonomiska ramar för utskottens och EU-nämndens 
utrikes resor m.m.  
Dnr 973-2018/19 
Föredragande: Monica Hall, Ann Aurén  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
- de ekonomiska ramarna för utskottens och EU-nämndens utrikes 

resor för valperioden 2018–2022 fastställs för utrikesutskottet till 
2 170 000 kronor och för övriga utskott och EU-nämnden till 
vardera 1 220 000 kronor, totalt 20 470 000 kronor, 

- de ekonomiska ramarna för utskottens och EU-nämndens 
deltagande i internationella konferenser m.m. för valperioden 
2018–2022 fastställs till belopp enligt uppställningen nedan, totalt 
6 000 000 kronor, 

- delegera till riksdagsdirektören att inom den totala ekonomiska 
ramen om 6 000 0000 kronor för utskottens och EU-nämndens 
deltagande i internationella konferenser m.m. omfördela medel 
mellan utskottsavdelningen, utskotten och EU-nämnden. 

Konstitutionsutskottet 250 000 kronor 
Finansutskottet  800 000 kronor 
Skatteutskottet  300 000 kronor 
Justitieutskottet  600 000 kronor 
Civilutskottet  100 000 kronor 
Utrikesutskottet  900 000 kronor 
Försvarsutskottet  250 000 kronor 
Socialförsäkringsutskottet 150 000 kronor 
Socialutskottet  100 000 kronor 
Kulturutskottet  100 000 kronor 
Utbildningsutskottet 100 000 kronor 
Trafikutskottet  100 000 kronor 
Miljö- och jordbruksutskottet 400 000 kronor 
Näringsutskottet  300 000 kronor 
Arbetsmarknadsutskottet 600 000 kronor 
EU-nämnden  500 000 kronor 
Utskottsavdelningen 450 000 kronor 
Summa  6 000 000 kronor 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2018/19:2 

 
 

6 

 
 

14. Ställningstagande om logiersättning 
Dnr 948-2018/19 
Föredragande: Anders Norin 
 
Det nuvarande högsta beloppet för logiersättning, 8 600 kronor i 
månaden, kvarstår oförändrat.   

 
15. Beslut om medel för enskilda utrikes tjänsteresor 

Dnr 968-2018/19 
Föredragande: Anders Norin 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
- ersättningen för en ledamots enskilda utrikes tjänsteresor ska uppgå 

till högst 50 000 kronor för valperioden 2018–2022.  

 
16. Beslut om förordnande av ordförande, vice ordförande och 

övriga ledamöter i Riksdagens ansvarsnämnd 
Dnr 947-201/19   
Föredragande: Anders Norin 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att förordnande av ordförande, vice ordförande 
och övriga ledamöter i Riksdagens ansvarsnämnd beslutas per capsulam 
vid en senare tidpunkt.  
 

17. Beslut om att ingå en överenskommelse med Regeringskansliet 
om övernattningsbostäder 
Dnr 954-2018/19   
Föredragande: Anki Coucy 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
‒ uppdra åt riksdagsdirektören att ingå en överenskommelse med 

Regeringskansliet om övernattningsbostäder för statsråd. 

 
18. Beslut om att godkänna Överenskommelse om avsättning till 

pension för medlemmar i Seko 
Dnr 650-2018/19   
Föredragande: Per Bergdahl 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

 godkänna Överenskommelse om avsättning till pension för 
medlemmar i Seko. 

 
 



 
 
 
 

2018/19:2 

 
 

7 

 
 

19. Information om förberedelser för riksdagens demokratijubileum 
Dnr 2306-2012/13 
Föredragande: Anders Hagqvist, Helena Martinsson 
 
Riksdagsstyrelsen får information om förberedelser för riksdagens 
demokratijubileum. 
 

20. Information om Riksdagsförvaltningens säkerhetsarbete 
Föredragande: Niklas Åström, Lars Hedensjö, Peter Eliasson 
 
Riksdagsstyrelsen får information om Riksdagsförvaltningens 
säkerhetsarbete. 
 
 

21. Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: riksdagsdirektören  
 
Riksdagsstyrelsen får information om 
- Pensionsreglerna i ersättningslagen 

- Sedumtak på Östra riksdagshuset 

- Förberedelser för det svenska ordförandeskapet i Nordiska rådet 
2019. 

 
22. Redovisning av enskilda utrikes tjänsteresor 

Föredragande: vice talmännen 
 
Riksdagsstyrelsen får information om att några ansökningar inte har 
inkommit. 
 

23. Övriga frågor 

- Anmälan av beslut om fortsatta säkerhetsåtgärder 

Föredragande: riksdagsdirektören  
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24. Beslut om direktiv för en parlamentarisk utredning om 
Riksrevisionens ledningsstruktur 
Dnr 875-2018/19  
Föredragande: Helena Rudin  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 anta utredningsdirektiv enligt bilaga 
 sammankalla en parlamentarisk kommitté under ledning av en 

ordförande, f.d. justitierådet och ordföranden i Högsta 
förvaltningsdomstolen Mats Melin, 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   

 fastställa ersättningen till ordföranden Mats Melin till 18 000 kr i 
månaden 

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

 utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019 
 kommittéförordningen (1998:1474) ska tillämpas. 
 

  

 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
 
    
Daniel Lindholm Andreas Norlén   
  


