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1.  Överläggning om  planering av riksdagsarbetet  

Föredragande: Claes Mårtensson 

 

Riksdagsstyrelsen överlägger om ärendeplan för kammaren  

4 mars 2020-17 juni 2020.  

 

2. 1

. 

Beslut om  årsredovisning och helårsrapport för 

Riksdagsförvaltningen för 2019 

Dnr 1089-2019/20, 907-2019/20, 799-2019/20  

Föredragande: Tarja Westerlund, Mia Dahlqvist, Marianne 

Gustafsson 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- fastställa Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2019  

med omedelbar justering, 

- överlämna årsredovisningen till riksdagen, 

- lägga Riksdagsförvaltningens helårsrapport för 2019 till 

handlingarna.  

 

3.   Beslut om  redogörelse till riksdagen för behandlingen 

av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen  

Dnr 1049-2019/20 

Föredragande: Helena Rudin 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar  

- att lägga riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen under 

2019 (nr 2018/19:190, 2018/19:198, 2018/19:280 och 

2019/20:85 i den del som avser förslagspunkt 4) till 

handlingarna 

- om redogörelse till riksdagen för behandlingen av 

riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen 

(2019/20:RS4).  

 

4.  Beslut om  direktiv för en utredning om  översyn av 

Riksdagens om budsm än (JO) 

Dnr 1191-2019/20 

Föredragande: Charlotta Berglund 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- anta utredningsdirektiv enligt bilaga 

- sammankalla en parlamentarisk kommitté under ledning 

av en ordförande, f.d. domaren i EU-domstolen Carl 
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Gustav Fernlund, med uppdrag att genomföra 

utredningsuppdraget 

- uppdra åt talmannen att utse tolv 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 till 18 000 kr i 

månaden 

- uppdra åt riksdagsdirektören att utse sekreterare, 

experter och annat biträde åt kommittén samt fastställa 

kommitténs budget 

- utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 maj 

2022 

- kommittéförordningen (1998:1474) ska tillämpas. 

 

5.  Beslut om  ändring av riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 

2016:8) om  tilläm pningen av förordningen (2016:411) 

om  tjänstepension, inkom stgaranti och avgångsvederlag 

till m yndighetschefer 

Dnr 1110-2019/20 

Föredragande: Mia Pousette 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- anta ändring av RFS 2016:8, riksdagsstyrelsens föreskrift 

om tillämpningen av förordningen (2016:411) om 

tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till 

myndighetschefer, med förbehåll att riksdagen antar 

lagförslagen i framst. 2019/20:RS5. 

 

6.  Beslut om  rem issbehandling – Utredningen om  

r iksdagsledam öternas ersättningar  

Dnr 2493-2018/19 

Föredragande: Anders Norin 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- remittera delbetänkandet En anpassning av riksdagens 

           pensionssystem till en höjd pensionsålder 

           (2019/20:URF1).       

 

7.  

 

Beslut om  redogörelse för verksam heten under 2019 för 

den svenska delegationen till Interparlam entariska 

unionen (IPU) 

Dnr 1097-2019/20 

Föredragande: Anna-Karin Hedström 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar om 
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- Redogörelsen för verksamheten under 2019 inom 

Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska 

delegationens arbete (2019/20:RS3). 

 

8.  Beslut om  anstä llning av kanslichef vid skatteutskottet  

Dnr 143-2019/20 

Föredragande: Monica Hall 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- anställa Eva Posjnov tills vidare fr.o.m. den 15 april 2020 

med ett förordnande som kanslichef vid skatteutskottet för 

tiden den 15 april 2020–14 april 2026. 

 

Delges: 

Eva Posjnov 

 

9. - Beslut om  förordnande av tf. kanslichef vid 

skatteutskottet 

Dnr 1105-2019/20 

Föredragande: Monica Hall 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- förordna Mikael Pyka som tf. kanslichef vid skatteutskottet 

för tiden 1 mars–14 april 2020. 

Delges: 

Mikael Pyka 

 

10.   Beslut om  förordnande av ordförande och ledam öter i 

partibidragsnäm nden  

Dnr 1187-2019/20 

Föredragande: Abigail Choate 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- förlänga f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennbergs 

förordnande som ordförande i partibidragsnämnden 

- förlänga justitierådet Mari Anderssons förordnande som 

ledamot i partibidragsnämnden 

- förlänga justitierådet Gudmund Toijers förordnande 

som ledamot i partibidragsnämnden 

Dessa förordnanden gäller sex år från och med den 1 april 2020 

till den 31 mars 2026.  

 

Delges: 

De utsedda 
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11.  Beslut om  ledam öter och ersättare i ledam otsrådet  

Dnr 1330-2019/20 

Föredragande: Charlotte Rydell 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

− med entledigande av Birger Lahti (V) utse Hanna 

Gunnarsson (V) till ledamot i ledamotsrådet  

− med entledigande av Tina Acketoft (L) utse Arman Teimouri 

(L) till ersättare i ledamotsrådet. 

 

Delges: 

De utsedda 

POPS 

 

12.  Redovisning av enskilda utrikes resor  

Föredragande: vice talmän 

 

Bilaga till protokollet 

 

13. I

n

f

o

r

m  

Inform ation om  vissa aktuella frågor  

Föredragande: riksdagsdirektören 

 

Riksdagsstyrelsen får information om 
- Översyn av riksdagens utredningstjänst 

- Fortsatt utveckling av EU-arbetet 

- Riksdagsförvaltningens medarbetarundersökning 

 

Bilaga Minnesanteckningar från ledamotsrådets sammanträde 

den 18 december 2019. 

 

14.   Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  

 

 

Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 

 

 


