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1. Beslut om framställning till riksdagen om 
avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och 
riksrevisionsdirektören  
Dnr 33-2018/19 
Föredragande: Cristina Eriksson Stephanson, Mia Pousette 

 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 

- anta styrelsens förslag till lagändringar i framställningen 
2019/20:RS7 Avgångsvillkor och karens för 
riksrevisorn och riksrevisionsdirektören med omedelbar 
justering. 
 

2. Överläggning om planering av riksdagsarbetet 
Föredragande: Claes Mårtensson 
 
Riksdagsstyrelsen överlägger om planeringen av riksdagsarbetet.  

3. Beslut om anslagsdirektiv för budgetåret 2020 för 
Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen och Riksdagens 
ombudsmän (JO) 
Dnr 727-2019/20, 728-2019/20, 729-2019/29 
Föredragande: Tarja Westerlund 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar, med förbehåll för att riksdagen 
beslutar i enlighet med riksdagsstyrelsens, Riksrevisionens och 
Riksdagens ombudsmäns (JO) respektive förslag i 
budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1), om att 

 
 anta anslagsdirektiv för budgetåret 2020 för 

Riksdagsförvaltningen,  
 anta anslagsdirektiv för budgetåret 2020 för 

Riksrevisionen,  
 anta anslagsdirektiv för budgetåret 2020 för Riksdagens 

ombudsmän (JO). 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

 

Beslut om verksamhetsplan för 2020 för 
Riksdagsförvaltningen 
Dnr 646-2019/20 
Föredragande: Mia Dahlqvist 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 
fastställa verksamhetsplanen för Riksdagsförvaltningen för 2020. 
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5. Beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens 
iakttagelser 
Dnr 20-2018/19 
Föredragande: Harald Lööf, Lars Seger 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 

- Riksdagsförvaltningen ska genomföra de av 
riksdagsdirektören föreslagna åtgärderna (ledningens 
åtgärder) som framgår av internrevisionsrapporterna 
”Riksdagsledamöters pensioner och avgångsförmåner” 
och ”Process för hantering av ersättningar för enskild 
utrikes tjänsteresa till riksdagsledamöter” 

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

6. Information om internrevisionens uppföljning av 
tidigare beslutade åtgärder 
Dnr 302-2018/19 
Föredragande: Harald Lööf, Lars Seger 

Riksdagsstyrelsen får information om internrevisionens tidigare 
beslutade åtgärder. 
 
 

7. 
 

Beslut om tilläggsdirektiv till den parlamentariska 
utredningen om överslyn av vissa frågor som gäller 
riksdagens arbete 
Dnr 2452-2018/19 
Föredragande: Hans Hegeland 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 

- anta tilläggsdirektiv  
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8. Beslut om riksdagens bilaterala demokratifrämjande 
samarbete 
Dnr 791-2019/20 
Föredragande Anna-Karin Hedström 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  
 
- riksdagen ska genomföra ett demokratifrämjande 

samarbete med parlament i andra länder med start 2020 
för att stärka demokratiska institutioner och förmedla 
demokratiska värden. Utgångspunkten är samarbete 
med ett till två parlament under två till tre år med 
möjlighet till förlängning. Inledningsvis påbörjas 
samarbete med ett parlament. 

- en styrgrupp med företrädare för samtliga riksdagens 
partier (en ordinarie och en suppleant från respektive 
parti), vilken leder samarbetet, ska tillsättas. Styrgruppen 
ska ledas av en ordförande och en vice ordförande som 
utses av talmannen bland de vice talmännen. 
Talmannen utser ledamöter efter nominering från 
partierna. 

- styrgruppen ska underställa riksdagsstyrelsen frågan om 
samarbete ska inledas med ytterligare ett parlament.  

- styrgruppen ska ta beslut om samarbetsland och frågor 
som samarbetet ska omfatta samt tiden för samarbetet.  

- årlig rapportering och slutrapportering av samarbetet 
ska ske till riksdagsstyrelsen.  

- finansiering av samarbetet ska ske inom ramen för 
förvaltningens budget och utvärdering ska ske löpande. 
  

9. Beslut om ändring i tillämpningsföreskriften om lagen 
om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas 
arbete i riksdagen 
Dnr 787-2019/20 
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar om 

 
- föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 

2016:6) om tillämpningen av lagen (2016:1109) om 
stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i 
riksdagen med omedelbar justering. 
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10. Beslut om att godkänna ändring i centralt kollektivavtal 
för arbetstagare hos riksdagens myndigheter 
(chefsavtal) 
Dnr 706-2019/20 
Föredragande: Karin Kroon 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar att 
 

- godkänna ändringar i Chefsavtal mellan 
Riksdagsförvaltningen och Saco-S, Fackförbundet ST 
respektive Seko 

 
11. Beslut om entledigande och förordnande av sekreterare 

i Riksdagens ansvarsnämnd 
Dnr 812-2019/20 
Föredragande: Abigail Choate 
 
Riksdagsstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag 
att beslut i detta ärende får tas per capsulam. 
 
 

12. Information från riskdagsstyrelsens arbetsgrupp för 
jämställdhet 
Dnr 1355-2018/19 
Föredragande: förste vice talman 
 
Riksdagsstyrelsen får vid sammanträdet den 18 december en 
kort lägesrapport om arbetet. 
 
 

13. Information om genomförandet av demokratijubileet 
Dnr 2306-2012/13 
Föredragande: Anders Hagquist, Helena Martinsson 
 
Riksdagsstyrelsen får information om status för olika aktiviteter. 
 
 

14. Redovisning av enskilda utrikes resor 
Föredragande: vice talmännen 
 
Bilaga till protokollet 
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        Vid protokollet  Justeras  

 
 
 
Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 
 
 
 
 

15. Information om vissa aktuella frågor 
Föredragande: riksdagsdirektören 
 
Riksdagsstyrelsen får information om 
 

- En kommande översyn av JO 
- Vissa ärenden i ledamotsrådet den 20 november 2019 
- Riksdagsförvaltningens klimatkompensation  
 

Bilaga Minnesanteckningar från Ledamotsrådets sammanträde 
den 20 november 2019. 
 
 


