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Möte: RIKSDAGSSTYRELSEN 2019/20:7  

Datum , tid: Onsdagen den 6 maj 2020, kl. 13:00-14:10 

 

 

Plats: Telefonkonferens  

 

Närvarande: 

 

Andreas Norlén, ordförande  

Annelie Karlsson 

Tobias Billström 

Erik Ezelius 

Hans Wallmark  

Mattias Karlsson i Norrhult 

Janine Alm Ericson 

Ulrika Heie 

Maj Karlsson 

Jessika Roswall 

Per Ramhorn 

  
Vice ta lm än, närvaro- och yttranderätt 
 
Åsa Lindestam 
Lotta Johnsson Fornarve 
 
Företrädare för partier utan representation, m ed närvaro- 
och yttranderätt 
 
Johan Pehrson 

Andreas Carlson 
 
Tjänstem än 

 

Ingvar Mattson 

Claes Mårtensson  

Åsa Albihn p.2 

Harald Lööw p.3 

Lars Seger p.3 

          Anders Norin p.4 

          Tarja Westerlund p.5 

          Helena Martinsson p.6 

          Anders Hagquist p.6  

          Mia Dahlquist 

          Charlotte Rydell 

Eva Östlund 

          Anna Olofsson, sekreterare 
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1.  Överläggning om  planering av riksdagsarbetet  

Föredragande: Claes Mårtensson 

 

Riksdagsstyrelsen överlägger om planeringen av riksdagsarbetet. 

 

2. 1

. 

Beslut om  att starta program arbetet för projekt ny 

godsm ottagning             

Dnr 1306–2019/20 

Föredragande: Åsa Albihn 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- uppdra åt riksdagsdirektören att starta programarbetet 

för projektet ny godsmottagning. 

 

3.   Beslut om  åtgärder m ed anledning av internrevisionens 

iakttagelser 

Dnr 302–2019/20 

Föredragande: Harald Lööf pwc, Lars Seger 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- Riksdagsförvaltningen ska genomföra de av 

riksdagsdirektören föreslagna åtgärderna (ledningens 

åtgärder) som framgår av internrevisionsrapporten 

”Administration av riksdagsledamöters pensioner och 

avgångsförmåner” 

- åtgärderna ska vara genomförda vid den tidpunkt som 

framgår av förslag i rapporterna. 

 

4.  Beslut om  arvode till ersättaren för ordföranden i 

Riksdagens arvodesnäm nd 

Dnr 1689–2019/20 

Föredragande: Anders Norin 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- ersättaren för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd 

har rätt till ett sammanträdesarvode om 5 500 kronor 

per sammanträde 

- det är Riksdagens arvodesnämnd som avgör om en 

ersättare som deltar i ett sammanträde utan att delta i 

beslut har rätt till ett sammanträdesarvode. 
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5. 5

. 

Inform ation inför beslut om  förslag till anslag och 

underlag till budgetpropositionen för 2021 

Dnr 1400–2019/20 

Föredragande: Tarja Westerlund 

 

Riksdagsstyrelsen får information om kommande års anslags- 

och investeringsbehov.  

 

6.  Inform ation om  genom förande av dem okratijubileet  

Dnr 2306–2012/13 

Föredragande: Helena Martinsson 

 

Riksdagsstyrelsen får information om status för olika aktiviteter.  

 

7.  

 

Inform ation om  vissa aktuella frågor  

Föredragande: riksdagsdirektören 

 

Riksdagsstyrelsen får information om 

- konsekvenser till följd av Coronapandemin vad gäller 

renoveringen av ledamotshuset, förändrat arbetssätt i 

kammaren och i utskotten samt distansarbete för 

Riksdagsförvaltningen. 

- vissa ärenden från ledamotsrådets sammanträde den  

1 april. 

 

Bilaga Minnesanteckningar från ledamotsrådets sammanträde 

den 1 april 2020. 

 

8.  Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  

 

 

Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 

 


