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1. Beslut om framställning till riksdagen om Riksrevisionens 
ledningsstruktur 

Dnr 875-2018/19 
Föredragande Cristina Eriksson Stephanson, Mia Pousette 

 

 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  
 

- föreslå riksdagen att anta styrelsens förslag till 
lagändringar i framställningen 2019/20:RS5 
Riksrevisionens ledningsstruktur. 
 

Vänsterpartiet anmäler avvikande mening se Bilaga till 
protokollet. 

 

2. Överläggning om planering av riksdagsarbetet 
Föredragande: Claes Mårtensson 
 
Riksdagsstyrelsen överlägger om ärendeplan för kammaren  
15 januari 2020-19 februari 2020 och preliminär 
sammanträdesplan för kammaren 1 januari 2020- 29 juni 2020. 

3. Information om utfallet av allmänna motionstiden 2019 
Föredragande: Claes Mårtensson 
 
Riksdagsstyrelsen får information om utfallet av allmänna 
motionstiden 2018/19. 
 

4. Beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens 
iakttagelser 
Dnr 20-2018/19 
Föredragande: Harald Lööf, pwc, Lars Seger  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- Riksdagsförvaltningen ska genomföra de av 
riksdagsdirektören föreslagna åtgärderna (ledningens 
åtgärder) som framgår av internrevisionsrapporterna 
”Granskning av löner och ersättningar i samband med 
årsbokslut 2018-12-31”, ”Process för hantering av 
gåvor till riksdagsledamöter” och ”Process för hantering 
av konsulter” 

- åtgärderna ska vara genomförda vid den tidpunkt som 
framgår av förslag i rapporterna. 
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5. Beslut om internrevisionsplan för 2020 
Dnr 302-2019/20 
Föredragande: Harald Lööf, pwc, Lars Seger  
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- fastställa internrevisionsplan för november 2019 – 
december 2020. 
 

6. Beslut om tertialuppföljningsrapport 2 2019 för 
Riksdagsförvaltningen 
Dnr 2812-2018/19 
Föredragande: Tarja Westerlund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- lägga Riksdagsförvaltningens tertialuppföljningsrapport 
2 2019 till handlingarna. 
 

7. 
 

Beslut om framställning till riksdagen – Ändring i lagen 
(2016:1091) om budget och ekonomiadministration för 
riksdagens myndigheter 
Dnr 2749-2018/19 
Föredragande: Mikaela Neijd 
 
 Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- föreslå riksdagen att anta styrelsens förslag till lagändring 
i framställningen 2018/19:RS6 Ändrad 
kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för 
ingående mervärdesskatt vid representation  

 

8. Beslut om studier av jämställdheten i riksdagen 
Dnr 1355-2018/19 
Föredragande: vice talman 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om   

- styrelsens arbetsgrupp för jämställdhet ska låta 
genomföra en studie om ledarskapets betydelse för en 
jämställd arbetsmiljö i riksdagen för ledamöter och en 
studie om könsskillnader i ledamöters dagliga arbete 

- studierna ska redovisas hösten 2020 (ledarskapsstudien) 
respektive hösten 2021 (vardagsstudien) 

- uppdra åt riksdagsdirektören att avsätta medel i 
Riksdagsförvaltningens internbudget under 
ledamotsanslaget för att färdigställa en rapport för 
vardera studien. 
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9. Beslut om att inrätta en uppsatstävling om riksdagen 
Dnr 405-2019/20 
Föredragande: Thomas Larue 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- inrätta en årlig uppsatstävling om riksdagen från och 
med 2020 

- uppdra åt riksdagsdirektören att utse två vinnare på 
förslag från en priskommitté 

- kommittén ska utgöras av talmanspresidiet och av 
cheferna för konstitutionsutskottets och finansutskottets 
kanslier samt utvärderings- och forskningssekretariatet 

- uppdra åt riksdagsdirektören att besluta om 
administrativt stöd till priskommittén och att fastställa 
budget för tävlingens genomförande. 

 
10. Beslut om förlängt förordnande för kanslichefen vid 

utrikesutskottet 
Dnr 318-2019/20 
Föredragande: Monica Hall 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att  

– Martin Brothén får ett förlängt förordnande som 
kanslichef vid utrikesutskottet för tiden den 1 mars 
2020–28 februari 2023. 

 
11. Information om brandskydd i riksdagens lokaler 

Föredragande: Per Westberg, Johan Thell, Jens Skoglund 
 
Riksdagsstyrelsen får information om Riksdagsförvaltningens 
brandskyddsarbete vid sammanträdet. 
 

12. Redovisning av enskilda utrikes tjänsteresor 
 
Föredragande: vice talmännen 
 
Bilaga till protokollet 
 

13. Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: Riksdagsdirektören 

 
- Riksdagens värdskap för Nordiska rådets session 2019 
- Debattformen Särskild debatt 
- Ombyggnad av sammanträdespoolen 

 
Uppföljning ledamotsrådet 23 oktober: 

- Information från enheten ledamotsadministration 
- Taxitjänster 
- Reviderade riktlinjer om parkeringsplatser  
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- Enpersons sluss i Mercurius 
- Rökförbud i riksdagens lokaler  

 
Bilaga Minnesanteckningar från ledamotsrådets sammanträde 
den 23 oktober 2019. 
 

 
 

           
 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 
 


