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Möte: RIKSDAGSSTYRELSEN 2019/20:8  

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

 

 

Plats: Via Skype  

 

Närvarande: 

            

           Andreas Norlén, ordförande  

Annelie Karlsson, på telefon 

Tobias Billström 

Erik Ezelius 

Hans Wallmark p. 1-12 

Mattias Karlsson i Norrhult 

Janine Alm Ericson 

Ulrika Heie 

Maj Karlsson 

Jessika Roswall 

Per Ramhorn 

  
Vice ta lm än, närvaro- och yttranderätt 
 
Åsa Lindestam p.1-13 
Kerstin Lundgren 
 
Företrädare för partier utan representation, m ed närvaro- 
och yttranderätt 
 
Maria Nilsson 

Andreas Carlson 
 
Tjänstem än 

           Claes Mårtensson p.1-10, p.12-14 

Annalena Hanell p.1 

Tarja Westerlund p.2-3 

Mia Dahlquist p.2 

Abigail Choate p.4 

           Anders Norin p.5 

Charlotta Berglund p.6 

Harald Lööw pwc p.7 

Lars Seger p.7 

           Monica Hall p.8-9 

           Karin Kroon p.11 

           Petra Sjöström p.12 

           Charlotte Rydell                     

           Eva Östlund 

           Ralph Hermansson 

           Anna Olofsson, sekreterare 
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1.  Överläggning om  planering av riksdagsarbetet 

Föredragande: Annalena Hanell 

 

Riksdagsstyrelsen överlägger om ärendeplan för kammaren  

8 september 2020-21 oktober 2020. 

 

2. 1

. 

Beslut om  tertia luppföljningsrapport 1 2020 för 

Riksdagsförvaltningen 

Dnr 1795-2019/20 

Föredragande: Tarja Westerlund, Mia Dahlqvist 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- lägga Riksdagsförvaltningens tertialuppföljningsrapport 1 

2020 till handlingarna. 

 

3.   Beslut om  förslag till anslag och underlag till 

budgetpropositionen för 2021 

Dnr 1400-2019/20 

Föredragande: Tarja Westerlund 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- föreslå riksdagen att anta Riksdagsförvaltningens förslag 

till anslag och underlag till 2021 års budgetproposition.  

 

4.  Beslut om  ändring i RFS 2016:5 om  tilläm pningen av 

lagen (2016:1108) om  ersättning till riksdagens 

ledam öter sam t tilläggsdirektiv och förlängd 

uppdragstid för Utredningen om  riksdagsledam öternas 

ersättningar 

Dnr 1456-2019/20 

Föredragande: Abigail Choate 

Riksdagsstyrelsen beslutar 

- om föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift 

och allmänna råd (RFS 2016:5) om tillämpningen av 

lagen (2016:1108) om ersättningar till riksdagens 

ledamöter 

- att anta tilläggsdirektiv till Utredningen om 

riksdagsledamöternas ersättningar (årskort på tåg) 

- att tiden för uppdraget för Utredningen om 

riksdagsledamöternas ersättningar förlängs till och med 

den 15 december 2020. 
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5. 5

. 

Beslut om  fram ställning till riksdagen - Höjd 

åldersgräns för uttag av ålderspension  

Dnr 2493-2019/20 

Föredragande: Anders Norin 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att föreslå riksdagen att 

- anta styrelsens förslag till lagändring i framställningen 

2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av 

ålderspension. 

 

6.  Beslut om  direktiv till en särskild utredare att göra en 

fortsatt översyn av regelverket om  säkerhetss kydd i 

riksdagen och dess m yndigheter  

Dnr 1971-2019/20 

Föredragande: Charlotta Berglund 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- anta utredningsdirektiv enligt bilaga med tillägg för att 
utredaren även ska samråda med partigruppernas kanslier 
där de berörs 

- utse f.d. lagmannen Stefan Strömberg till särskild 

utredare 

- fastställa ersättningen till den särskilde utredaren till 

18 000 kr i månaden 

- uppdra åt riksdagsdirektören att utse utredningens 

sekreterare, experter och annat biträde samt att fastställa 

utredningens budget 

- utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 april 

2021 

- kommittéförordningen (1998:1474) ska tillämpas. 

     

Delges: 

Stefan Strömberg 

Ekonomienheten 
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7.  

 

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 ”It-

säkerhet” 

- åtgärderna ska vara genomförda vid den tidpunkt som 

framgår av förslag i rapporten 

 

8.  Beslut om  anstä llning av kanslichef vid civilutskottet  

Dnr 1112-2019/20 

Föredragande: Monica Hall 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- anställa Lisa Gunnfors tills vidare fr.o.m. den 1 oktober 

2020 med ett förordnande som kanslichef vid 

civilutskottet för tiden den 1 oktober 2020–30 

september 2026. 

 

Delges: 

Lisa Gunnfors 

Utskottsavdelningen 

HR-enheten 

 

9.  Beslut om  förlängt förordnande av t f kanslichef vid 

civilutskottet 

Dnr 1475-2019/20 

Föredragande: Monica Hall 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar  

- att förlänga förordnandet för utskottsrådet Miriam Kantor 

som t.f. kanslichef vid civilutskottet till att även omfatta 

tiden den 1–30 september 2020. 

 

Delges:  

Miriam Kantor 

Utskottsavdelningen 

HR-enheten 
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10.  Beslut om  ledam ot i ledam otsrådet 

Dnr 1970-2019/20 

Föredragande: Charlotte Rydell 

 

Riksdagsstyrelsen beslutar att 

- med entledigande av Rasmus Ling (MP) utse Anna 

Sibinska (MP) till ledamot i ledamotsrådet. 

 

Delges:  

Anna Sibinska (MP) 

POPS 

 

11.  Beslut om  förlängt förordnande för biträdande 

riksdagsdirektören  

Dnr 2012-2019/20 

Föredragande: Karin Kroon 

Riksdagsstyrelsen beslutar att  

- Claes Mårtensson får ett förlängt förordnande som 

biträdande riksdagsdirektör för tiden den 15 augusti 

2020 till den 14 augusti 2023. 

 

Delges: 

Claes Mårtensson 

HR-enheten 

 

12.  Lägesrapport från riksdagsstyrelsens jäm ställdhetsgrupp  

Dnr 1355-2018/19 

Föredragande: förste vice talman 

 

Styrelsen får vid sammanträdet den 10 juni en kort lägesrapport 

om arbetet. 

 

13.  Inform ation om  vissa aktuella frågor 

Föredragande: biträdande riksdagsdirektören 

 

Riksdagsstyrelsen får information om  

- Riksdagsförvaltningens arbete under våren med 
anledning av pandemin och den återgång som beräknas 

ske stegvis och samlat från 1 september 2020. 
- det fortsatta arbetet med att utveckla digitala verktyg för 

distansmöten. 

 

Bilaga Minnesanteckningar från ledamotsrådets sammanträde 

den 13 maj 2020. 
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14.  Övriga frågor 
- Anmälan av bisyssla för Riksdagsdirektören 

Riksdagsstyrelsen har inga invändningar. 

 

Riksdagsstyrelsen får information om  

- förslag till samarbetsland för demokratifrämjande 
samarbete 

 
- Riksdagsstyrelsen diskuterar en incident på läktaren i 

kammaren 

 

 

Delges:  

riksdagsdirektören 

HR-enheten 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  

 

 

Anna Olofsson  Andreas Norlén 

 

 

 


