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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-16 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar 

 

Riksdagens konstitutionsutskott har den 29 januari 2015 beslutat in-

hämta Lagrådets yttrande över riksdagsstyrelsens framställning 

2014/15:RS1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar. 

 

Riksdagens konstitutionsutskott beslutade med stöd av 8 kap. 21 § 

regeringsformen och 10 kap. 5 § riksdagsordningen att inhämta 

Lagrådets yttrande över förslag till 

1. lag om ersättning till riksdagens ledamöter, 

2. lag om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i 

riksdagen, 

3. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag 

inom riksdagen, dess myndigheter och organ, 

4. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av admini-

strativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndig-

heter, 
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5. lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden 

m.m., 

6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 

7. lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksre- 

visionen, 

8. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdags-

förvaltningen, 

9. lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valpröv-

ningsnämnden, 

10. lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksda-

gens arvodesnämnd, 

11. lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksda-

gens överklagandenämnd. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av föredraganden Jenny 

Jonasson samt verksjuristerna Kirsten Glansberg och Ylva Svens-

son. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Allmänt 

 

En utgångspunkt för remissens lagförslag är 5 kap. 2 § riksdagsord-

ningen. Enligt den paragrafen har en ledamot rätt till arvode för sitt 

uppdrag av allmänna medel. Vidare föreskrivs att närmare bestäm-

melser om arvode och ekonomiska villkor för ledamöter och ersättare 

finns i lag. Det kan diskuteras hur långt kravet på reglering i lag 

sträcker sig. Det är tydligt att regler angående arvode och andra 

ekonomiska förmåner som utgör ersättning för utfört arbete måste 

finnas i lag. Annorlunda förhåller det sig med sådana arrangemang 

som syftar till att ledamöterna ska kunna arbeta effektivt och under 

drägliga förhållanden. Någon skarp gräns mellan dessa kategorier 
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finns inte och det kan ibland vara en lämplighetsfråga vad som ska 

regleras i lag och vad som kan tas in i en reglering på lägre nivå. Och 

även om ett ämne tillhör en kategori som kräver lagform, gäller det 

inte alla detaljbestämmelser. 

 

De remitterade lagförslagen innehåller bestämmelser som inte behö-

ver stå i lag. Lagrådet återkommer till detta. 

 

Under föredragningen har det framhållits att en ambition i lagstift-

ningsarbetet har varit att regelverket ska bli transparent. I det betän-

kande som ligger till grund för lagförslagen diskuteras kraven på 

överskådlighet och lättillgänglighet (se 2013/14:URF1 s. 117 f.). Det 

sägs att bestämmelserna i första hand vänder sig till ledamöterna 

och samtidigt är handlingsdirigerande för Riksdagsförvaltningen. Vi-

dare påpekas att de bestämmelser som gäller för ledamöternas rätt 

till ersättning har ett allmänt intresse och att ambitionen därför bör 

vara att bestämmelserna ska kunna läsas av en vidare krets än de 

som är mer direkt berörda. Slutsatsen blir att allmänspråkliga ord och 

uttryck bör användas så långt som möjligt, men att författningstexten 

samtidigt måste uppfylla högt ställda krav på klarhet, precision och 

stringens. 

 

I riksdagsframställningen (på s.62) läggs det vikt vid att alla bestäm-

melser samlas i ett och samma regelverk för att överskådligheten ska 

öka och de bestämmelser som rör de ekonomiska villkoren bli mer 

lättillgängliga. 

 

Kravet på transparens får antas ta sikte i första hand på att allmän-

heten ska informeras på ett begripligt sätt om riksdagsledamöternas 

ekonomiska förmåner. För att informationen ska bli begriplig räcker 

det inte med att allmänspråkliga ord och uttryck används. Själva re-

gelsystemet måste också vara begripligt. Allmänheten är knappast 
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betjänt av regler som föreskriver komplicerade beräkningar, när det 

främst är förmånernas art och ersättningsnivåerna som är av in-

tresse. Samtidigt måste regelsystemet innehålla alla bestämmelser 

som krävs för att de ekonomiska villkoren ska kunna bestämmas  

exakt i varje enskilt fall. Man får då avstå från kravet på transparens, 

om det kravet innebär att allmänheten ska kunna läsa sig till i lagen 

hur stora ersättningar riksdagsledamöterna har rätt till. Detta konsta-

terande påverkar avvägningen mellan vad som behöver tas in i lag 

och vad som kan regleras på annat sätt. Lagrådet noterar härvidlag 

att lagens bestämmelser om arvoden bara anger vem som ska be-

sluta om arvodena, men inte ger någon antydan om arvodenas stor-

lek eller om var detta regleras. 

 

Åtskilliga bestämmelser i remissen är utformade som en skyldighet 

för Riksdagsförvaltningen eller någon annan att betala en viss ersätt-

ning till en ledamot eller någon annan. Vad bestämmelserna är av-

sedda att uttrycka synes ofta vara att ledamoten ska ha rätt till er-

sättningen. Andra bestämmelser är också formulerade som en rätt till 

ersättning utan att någon skillnad tycks vara avsedd. Enligt Lagrå-

dets mening bör bestämmelserna ges en enhetlig utformning, lämpli-

gen som en rätt till ersättning; den är primär i förhållande till betal-

ningsskyldigheten. Lagrådet är dock medvetet om att avsteg kan be-

höva göras från detta när bestämmelser i lagstiftningsärendet bör 

ansluta till bestämmelser i socialförsäkringsbalken. 

 

Förslaget till lag om ersättning till riksdagens ledamöter 

 

1 kap. 3 §  

 

Enligt den föreslagna paragrafen gäller bestämmelserna i lagen även 

talmannen, om det inte framgår någonting annat av 2 kap. 1 och 2 §§ 

eller av sammanhanget. I det följande lämnar Lagrådet förslag som 
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innebär att bestämmelserna i remissens förslag till 2 kap. flyttas till 

andra ställen i lagen. Lagrådet föreslår att 3 § ges följande lydelse: 

 

Bestämmelserna i denna lag om en ledamots rätt till ersättning gäller även 

talmannen, om inte annat framgår av sammanhanget.  

 

1 kap. 4 § 

 

I paragrafens andra stycke anges att Riksdagsförvaltningen får kom-

pensera en ersättare för förlorad semester för den del av tjänstgö-

ringen i riksdagen som understiger tolv månader. Denna bestäm-

melse passar mindre väl i ett inledande kapitel och bättre i det kapitel 

som rör rätten till arvode. Den bör därför flyttas till 3 kap. och ges en 

egen rubrik, ”Kompensation för förlorad semester”.  

 

1 kap. 5 § 

 

I 1 kap. 10 § definieras vad som avses med ett offentligt uppdrag. 

Uttrycket offentligt uppdrag används i lagen bara i 1 kap. 5 §. Regle-

ringen i 1 kap. 10 § bör därför flyttas till 1 kap. 5 § och 10 § utgå.  

 

Som den föreslagna 5 § nu är utformad anges det att det får lämnas 

ersättning under ledighet endast i vissa fall. Bestämmelsen bör om-

formuleras så, att det framgår att en ledamot har en rätt till ersättning 

när skälet till ledigheten är sådant som anges i bestämmelsen.  

 

I paragrafen hänvisas till bestämmelserna om rätt till ledighet för ar-

betstagare hos Riksdagsförvaltningen. Det framgår inte vilka dessa 

bestämmelser är. För den händelse det är fråga om bestämmelser i 

kollektivavtal, hänvisar Lagrådet till vad Lagrådet anför i anslutning till 

3 kap. 5 §. 
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Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

En ledamot som har beviljats ledighet från sitt uppdrag under minst en må-

nad i följd, har rätt till ersättning för den tiden om skälet till ledigheten är 

offentligt uppdrag, militärtjänstgöring, sjukdom eller något annat förhållande 

som omfattas av bestämmelserna om rätt till ledighet för arbetstagare hos 

Riksdagsförvaltningen.  

 

Med ett offentligt uppdrag avses ett uppdrag som ges av riksdagen eller 

regeringen eller av någon annan efter bemyndigande från riksdagen eller 

regeringen. En anställning utgör inte ett offentligt uppdrag. 

 

Ersättning lämnas inte för tid då en ledamot är statsråd eller statssekre-

terare. 

 

1 kap. 7 § 

 

Enligt paragrafens första stycke ska bestämmelserna i 3–5, 7 och 14 

kap. tillämpas för en ersättare endast för den tid då ersättaren enligt 

bevis från riksdagen ska fullgöra uppdraget. Det hänvisas inte till 8 

kap. om barnverksamhet. Också en ersättare kan tänkas behöva 

tillfällig barnverksamhet under tiden för uppdraget. I den fortsatta be-

redningen bör det klargöras om också 8 kap. ska tillämpas för ersät-

tare och i så fall om rätten till barnverksamhet ska gälla under den 

period som regleras i 1 kap. 7 §.  

 

1 kap. 8 § 

 

I ett antal paragrafer – 9 kap. 7 och 19 §§, 11 kap. 14 §, 12 kap. 11 § 

och 13 kap. 11 § – hänvisas det till Europaparlamentets beslut av 

den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets le-

damotsstadga (2005/684/EG, Euratom). För att läsbarheten ska öka 

bör uttrycket ”Europaparlamentets ledamotsstadga” användas i lag-
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texten. I denna paragraf bör uttrycket definieras genom en hänvis-

ning till beslutets fullständiga beteckning. 

 

1 kap. 10 §  

 

Paragrafens innehåll bör flyttas till 1 kap. 5 § och paragrafen bör 

utgå.  

 

1 kap. 11 §  

 

I paragrafen, med den föreslagna rubriken ”Bemyndiganden”, regle-

ras Riksdagsstyrelsens rätt att meddela tillämpningsföreskrifter till 

lagen. I paragrafens andra stycke erinras om att Riksdagsstyrelsen 

meddelar allmänna råd till lagen. Regleringen i andra stycket avser 

alltså inte ett bemyndigande. Paragrafen bör, om upplysningen att 

Riksdagsstyrelsen meddelar allmänna råd alls ska tas in i lagen, de-

las upp i två paragrafer, där 1 kap. 11 § innehåller bemyndigandet att 

Riksdagsstyrelsen får meddela tillämpningsföreskrifter och där 1 kap. 

12 § – med rubriken ”Allmänna råd” – anger att Riksdagsstyrelsen 

meddelar allmänna råd till lagen.  

 

2 kap. 

 

Enligt sin rubrik reglerar 2 kap. ersättning till talmannen. Kapitlet har 

tre paragrafer. Den första föreskriver att Riksdagsförvaltningen ska 

betala arvode till talmannen med ett belopp som motsvarar arvodet 

till statsministern. Den andra paragrafen innehåller en bestämmelse 

om underlag för inkomstgarantin. I den tredje paragrafen föreskrivs 

vad som ska gälla om statlig egenpensionsförmån i vissa fall. 
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Bestämmelser om inkomstgaranti finns i 12 kap. i den föreslagna 

lagen. Till det kapitlet kan 2 § i det nu aktuella kapitlet med fördel 

föras.  

 

Under föredragningen har inte kunnat utrönas vilka egenpensions-

förmåner som avses med 3 §. Det är oklart om bestämmelsen över 

huvud taget är relevant. Under den fortsatta beredningen bör under-

sökas om bestämmelsen behövs. Det förefaller som om den i så fall 

snarare borde utformas som en övergångsbestämmelse än som en 

bestämmelse i själva lagen. 

 

Lagrådet föreslår att den återstående 1 § flyttas till 3 kap., som inne-

håller andra bestämmelser om arvode. Med den lösningen kan man 

undvika att rubriken ”Arvode” förekommer på olika nivåer i lagen. 

 

Lagrådets förslag medför att 2 kap. försvinner och att de följande ka-

pitlen i lagen får numreras om. Som Lagrådet har anfört i det föregå-

ende får också 1 kap. 3 § ändras. 

 

3 kap.  

 

Om Lagrådets förslag beträffande 2 kap. följs, blir detta kapitel 2 kap. 

 

Lagrådet föreslår att remissens förslag till 2 kap. 1 § flyttas till detta 

kapitel som en ny första paragraf. Den bör föregås av rubriken ”Tal-

mansarvode”.  

 

Paragrafen är i remissen utformad som en betalningsförpliktelse för 

Riksdagsförvaltningen. Vad bestämmelsen ska uttrycka synes emel-

lertid vara att talmannen ska ha rätt till arvode med visst belopp.  

Enligt Lagrådets mening bör paragrafen utformas i enlighet med den 

avsedda innebörden: 
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Talmannen har rätt till arvode med ett belopp som motsvarar arvodet till 

statsministern. 

 

Förslaget till en ny första paragraf i kapitlet medför att övriga paragra-

fer i kapitlet får numreras om. 

 

3 kap. 1 § 

 

Paragrafen bör ha rubriken ”Ledamotsarvode”. 

 

3 kap. 2 § 

 

Paragrafen bör få rubriken ”Tilläggsarvode”. 

 

3 kap. 3 § 

 

Paragrafen bör förses med rubriken ”Sammanträdesarvode”. 

 

3 kap. 4 § 

 

Även denna paragraf, som med Lagrådets förslag bör omfatta även 

talmansarvodet, bör förses med en särskild rubrik, förslagsvis ”Arvo-

de som inkomst av anställning”. 

 

3 kap. 5 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om arvode vid en ledamots sjuk-

frånvaro. Där hänvisas till de bestämmelser som gäller för arbetsta-

gare hos Riksdagsförvaltningen. Under föredragningen har upplysts 

att dessa bestämmelser finns i tre olika kollektivavtal, ett för varje 

personalkategori hos förvaltningen. Lagrådet ifrågasätter det lämp-

liga i att i lagen reglera riksdagsledamöternas villkor på ett sätt som 
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innebär att villkorens faktiska innehåll bestäms i privaträttsliga avtal. 

En sådan lagstiftningsteknik har visserligen godtagits i vissa fall (se 

prop. 1979/80:132 s. 136 f., 141–145 och 153 f. samt KU 1979/80:5 

y). Till skillnad från vad som gäller här har regleringen i lagen då rört 

avtalsparterna. I detta fall tillkommer den komplikationen att tekniken 

motverkar ambitionen att lagen ska vara transparent. Bestämmelsen 

klargör inte heller vilket avtal som ska tillämpas, om avtalen skulle få 

olika innehåll. 

 

Frågan bör övervägas ytterligare under den fortsatta beredningen. 

 

3 kap. 6 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om en ledamots föräldraledighet. 

Även här hänvisas till de bestämmelser som gäller för arbetstagare 

hos Riksdagsförvaltningen. 

 

Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet har anfört i anslutning till föregå-

ende paragraf. 

 

3 kap. 7 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om arvode när en ledamot är ledig 

av något annat skäl än de som anges i 5 eller 6 §. Här används ordet 

”kalenderdagsavdrag”. Under föredragningen har upplysts att ordet 

är hämtat från de nyss nämnda kollektivavtalen. Lagrådets syn-

punkter i anslutning till 5 § blir därmed relevanta även i detta sam-

manhang. Härtill kommer att ordet ”kalenderdagsavdrag” behöver 

förklaras, om det ska användas i lagtexten. 

 

Lagrådet föreslår vidare att ”ledigt” ändras till ”ledighet för”. 
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Kompensation för förlorad semester 

 

I det föregående har Lagrådet föreslagit att 1 kap. 4 § andra stycket 

ska flyttas till 3 kap. Stycket placeras lämpligen som en sista para-

graf i kapitlet. 

 

4 kap. 1 § 

 

Kapitlet handlar om riksdagsledamöternas rätt till ersättning för rese-

kostnader. Det är uppenbart att regleringen delvis följer utformningen 

av bestämmelserna i 12 kap. inkomstskattelagen om skatteavdrag 

för ökade levnadsomkostnader vid tjänsteresor. Dessa bestämmelser 

handlar emellertid om något annat än ledamöternas rätt till ersättning 

för resekostnader. Ersättningslagens bestämmelser kan inte –  

åtminstone inte utan uttryckliga hänvisningar – ta sin utgångspunkt i 

skattelagstiftningen utan måste gå att läsa och förstå självständigt.  

 

Enligt paragrafens första stycke har en ledamot rätt till ersättning för 

tjänsteresor ”med ett belopp som svarar mot den faktiska kostna-

den”. Av 10 § framgår emellertid att resor som företas med eget for-

don ska ersättas med de belopp som Riksdagsförvaltningen be-

stämmer. Vidare har det vid föredragningen upplysts att lagen kom-

mer att kompletteras med tillämpningsföreskrifter och allmänna råd 

som syftar till att hålla resekostnaderna nere och därför begränsar 

ledamöternas val av bl.a. färdmedel och färdväg. Det kan mot den 

bakgrunden sättas i fråga om den valda ordalydelsen ger en riktig 

bild av ersättningsreglerna. 

 

I andra stycket definieras tjänsteresa som ”en resa som en ledamot 

gör som ett led i utövningen av sitt uppdrag som riksdagsledamot”. 

Det är en vid definition av tjänsteresa, vilket förklaras av uppdragets 

karaktär. Definitionen innehåller inga krav på att resan måste utgå 
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från någon viss plats eller företas inom ett visst område. Vid före-

dragningen har anförts att en tjänsteresa är en resa som påbörjas i 

tjänstestället eller är en fortsättning på en tjänsteresa som har påbör-

jats i tjänstestället. Någon sådan begränsning kan inte utläsas av 

definitionen i paragrafen. 

 

Vidare upplyses att ledamotens bostad på hemorten betraktas som 

tjänsteställe. I ersättningslagen förekommer begreppet tjänsteställe 

annars bara i 2 § och då i en hänvisning till 1 §. Lagtexten ger ingen 

ledning i frågan hur föreskriften att bostaden ska betraktas som tjäns-

teställe påverkar definitionen av tjänsteresa eller rätten till ersättning. 

Om syftet är att klargöra att ledamöternas resor mellan bostaden och 

riksdagen är tjänsteresor – till skillnad från vad som normalt gäller för 

t.ex. offentliganställda tjänstemän – är bestämmelsen onödig, efter-

som detta synes följa redan av definitionen.   

 

Lagrådet förordar att paragrafens utformning i de kommenterade de-

larna övervägs ytterligare under den fortsatta beredningen.     

 

4 kap. 2 § 

 

I 2 § finns kompletterande ersättningsregler för vissa resor.  

 

Det kan ifrågasättas om inte det som sägs om ersättare i andra och 

tredje styckena är överflödigt på grund av bestämmelsen i 1 kap. 4 §. 

 

4 kap. 3 § 

 

Att ledamöterna har rätt till ersättning för kostnader för tjänsteresor 

följer av huvudregeln i 1 § och bör inte upprepas i de följande para-

graferna. Enligt 3 § första stycket första meningen har en ledamot 

rätt till ersättning för ”tjänsteresor som ledamoten gör för att han eller 
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hon måste inställa sig i riksdagen på grund av en extraordinär hän-

delse eller någon annan orsak som inte har kunnat förutses”. Efter-

som även tjänsteresor som är svåra att förutse rimligen omfattas av 

huvudregeln i 1 § och den citerade bestämmelsen därför framstår 

som överflödig förordar Lagrådet att den utgår. 

 

Enligt andra meningen ska, om ledamoten inte befinner sig i bosta-

den på hemorten eller på tjänsteresa och ”inte kan använda sin biljett 

för resan tillbaka”, ersättning för resan utgå med ett belopp som sva-

rar mot den faktiska kostnaden. Av författningskommentaren framgår 

att ledamoten anses inte kunna använda sin biljett om han eller hon 

inte kan avboka sin hemresa eller använda värdet av den vid ett an-

nat tillfälle.  

 

Det är oklart vilka kostnader som avses. Om en ledamot t.ex. befin-

ner sig på semester när han eller hon tvingas inställa sig i riksdagen 

ska ledamoten få ersättning för resan till riksdagen enligt huvudre-

geln eftersom det är en tjänsteresa. Vid föredragningen har det gjorts 

gällande att en sådan resa inte är en tjänsteresa. Som Lagrådet har 

anfört i anslutning till 1 § är definitionen av ”tjänsteresa” inte begrän-

sad på det sättet. Också resan från Stockholm till bostaden på hem-

orten omfattas av rätten till ersättning enligt 1 §. Några ytterligare 

kostnader för hemresan uppkommer inte på grund av att den tidiga-

reläggs. Som bestämmelsen har utformats får det antas att avsikten 

är att också vissa kostnader som inte avser tjänsteresor ska kunna 

ersättas. Vilka kostnader detta ska gälla bör utvecklas närmare. 

 

Den gällande föreskriften handlar om ledamöternas rätt till ersättning 

för resekostnader som uppkommer ”när riksdagen ska samlas på 

grund av en extraordinär händelse eller av annan oplanerad orsak” 

(RFS 2010:1). Redan att något föranleder att riksdagen ska samlas 

indikerar att det är fråga om exceptionella omständigheter.   
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I det föreliggande förslaget anges inte att riksdagen ska samlas utan 

bara att ledamoten måste inställa sig i riksdagen för – enligt författ-

ningskommentaren – något sådant som en oplanerad presskonfe-

rens, ett extrainsatt möte i kammaren eller ett utskott eller en votering 

som ska företas med kort varsel. Lagrådet konstaterar att förslaget 

innebär en påtaglig utvidgning av förutsättningarna för att ersättning 

ska kunna utgå. 

 

Som förslaget har utformats krävs det inte heller någon extraordinär 

händelse för att den ska vara tillämplig; det räcker med en orsak som 

inte har kunnat förutses. Om detta är avsikten är det missvisande att 

i lagtexten och rubriken tala om en extraordinär händelse. 

 

Vidare får förutsättningen att orsaken inte har kunnat förutses anses 

ge uttryck för ett strängt beviskrav. Lagrådet förordar att bestämmel-

sen i denna del formuleras så att ersättning för de kostnader som 

avses kan utgå när en ledamot ”måste inställa sig i riksdagen på 

grund av en händelse som han eller hon inte skäligen kunnat förut-

se”. 

 

Slutligen bör i denna paragraf också beaktas vad som har anförts i 

anslutning till 1 § om uttrycket ”svarar mot de faktiska kostnaderna”. 

 

4 kap. 4–6 och 8 §§ 

  

I dessa paragrafer finns bestämmelser om när en ledamot själv får 

besluta om resor och när sådana beslut är förbehållna Riksdagsför-

valtningen eller den som Riksdagsförvaltningen bestämmer. Sam-

manfattningsvis får en ledamot själv besluta om alla resor med un-

dantag för resor till länder som varken tillhör EES eller har ansökt om 
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medlemskap i EU. Ledamoten får alltid själv fatta beslut om resor 

som avses i 3 §.  

 

Bestämmelserna om beslutanderätten har alltså delats upp på fyra 

paragrafer. De är av bl.a. den orsaken tämligen svåröverskådliga. 

Lagrådet förordar att regleringen koncentreras till en paragraf och att 

vid en sådan omredigering beaktas också vad som sägs i det följan-

de om utformningen av enskilda paragrafer. 

 

I 4 § föreskrivs att ledamoten har att fatta beslut om inrikes resa och 

om lämpligt färdmedel ”med hänsyn tagen till kostnads-, tids- eller 

miljöaspekter”. Lagrådet förutsätter att hänsyn ska tas såväl till miljö-

påverkan som till kostnader och tidsåtgång och att ”eller” därför bör 

bytas mot ”och”. Regleringen väcker vidare frågan varför inte samma 

avvägningar bör göras för utrikes resor.   

 

Enligt 6 § första stycket får en ledamot själv besluta om tjänsteresor 

till länder som har ansökt om medlemskap i EU. I författningskom-

mentaren anges emellertid att en ledamot själv får besluta om  

tjänsteresor också till potentiella kandidatländer. Sådana länder har 

ännu inte ansökt om medlemskap. Om det är avsikten att dessa län-

der ska omfattas bör det framgå av lagtexten. 

 

Lagrådet föreslår mot den angivna bakgrunden att de föreslagna be-

stämmelserna förs samman och ges följande lydelse: 

 

Riksdagsförvaltningen eller den som förvaltningen bestämmer beslutar om 

en ledamots tjänsteresor till länder som varken ingår i det Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet eller har ansökt om medlemskap i Europeiska 

unionen. 

 

Ledamoten får själv besluta om övriga tjänsteresor och resor enligt 2 och  

3 §§.  
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Färdmedel för resan ska väljas med hänsyn till kostnads-, tids- och miljö-

aspekter. 

 

Enligt 6 § andra stycket ska ledamoten inom sex månader lämna en 

”kortfattad skriftlig redovisning” för resan till Riksdagsförvaltningen. 

Med hänsyn till vad som har upplysts om syftet med bestämmelsen 

förordar Lagrådet att ordet ”redovisning” ersätts med det mindre ka-

meralt anstrukna ”redogörelse”. Det kan också ifrågasättas om inte 

denna bestämmelse, som närmast kan beskrivas som en ordnings-

regel, snarare hör hemma i tillämpningsföreskrifterna. 

  

4 kap. 10 §. 

 

Den föreslagna regleringen innebär att ledamöternas kostnader för 

resor med egna fordon ska ersättas med de belopp som Riksdags-

förvaltningen bestämmer. Lagrådet förordar att bestämmelsen får en 

enklare lydelse, t.ex. enligt följande: 

 

Kostnader för resor som företas med egen bil, förmånsbil eller motorcykel 

och som en ledamot har rätt till ersättning för enligt bestämmelserna i detta 

kapitel ska ersättas med de belopp som Riksdagsförvaltningen bestämmer. 

 

Om det i 1 och 3 §§ ska föreskrivas att rätten till ersättning avser den 

faktiska kostnaden  – se dock vad Lagrådet har anmärkt under dessa 

paragrafer – bör undantaget för resor med eget fordon aviseras re-

dan där.  

 

4 kap. 11 § 

 

Bestämmelsen innehåller en uppräkning av de olika slags resor som 

medför att en ledamot ska ge in en reseräkning. Eftersom detta såvitt 

framgår gäller alla resor som ger rätt till ersättning för resekostnader 
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föreslår Lagrådet att bestämmelsen får en kortare och enklare ut-

formning. 

 

Det framgår också att reseräkningen ska lämnas snarast, dock sen-

ast sex månader efter resans slut. Vid föredragningen har upplysts 

att en ledamot kommer att få ersättning även om reseräkningen läm-

nas för sent och att förseningar inte heller föranleder andra sanktion-

er. Lagrådet förordar att sexmånadersregeln utgår och att paragrafen 

får följande lydelse: 

 

En ledamot som har rätt till ersättning för resekostnader enligt bestämmel-

serna i detta kapitel ska lämna en reseräkning till Riksdagsförvaltningen 

sedan resan avslutats. 

 

Av samma skäl som har anförts i fråga om 6 § andra stycket kan det 

också ifrågasättas om bestämmelsen i 11 § över huvud taget hör 

hemma i lagtexten. 

 

Lagrådet konstaterar att det saknas regler om överprövning av leda-

möternas resebeslut. Med hänsyn bl.a. till den vidsträckta beslutan-

derätt som ledamöterna har i fråga om sina resor kan det ifrågasättas 

om inte sådana regler behövs. 

 

4 kap. 12 § 

 

Enligt förslaget ska en ledamot ha tillgång till Riksdagsförvaltningens 

parkeringsplatser. Vid föredragningen har upplysts att dessa inte 

räcker till alla ledamöter, och att det inte heller framöver kommer att 

vara möjligt att tillhandahålla parkeringsplats åt alla. Lagrådet föror-

dar därför att bestämmelsen utformas så att det framgår att ledamö-

terna inte har en obetingad rätt till parkeringsplats. 
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5 kap. 1 § 

 

I paragrafen föreskrivs att en ledamot har rätt till traktamente enligt 

2–6 §§ om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader 

enligt 12 kap 6 och 6 a §§ inkomstskattelagen är uppfyllda.  

 

Traktamente ska enligt de föreslagna 2–6 §§ utgå vid flerdygnsför-

rättningar (2 och 3 §§) och särskilda tjänsteförrättningar (4 och 5 §§). 

Vad som avses med de olika slagen av förrättningar är oklart, liksom 

hur dessa förrättningar förhåller sig till tjänsteresor enligt 4 kap. 1 §. 

De aktuella bestämmelserna i inkomstskattelagen med vidarehänvis-

ningar är svårtillgängliga och ger inte heller någon omedelbar ledning 

i frågan hur rätten till traktamenten och andra ersättningar enligt 5 

kap. förhåller sig till rätten till resekostnadsersättning enligt 4 kap. För 

att den lättillgänglighet, tydlighet och transparens som har varit ett 

mål för moderniseringsarbetet ska främjas förordar Lagrådet att 

dessa frågor övervägs och belyses i det fortsatta beredningsarbetet.  

 

Om paragrafen ska vara kvar med sitt nuvarande innehåll bör den för 

tydlighets skull ges följande lydelse: 

 

En ledamot har rätt till traktamente enligt 2–6 §§ om förutsättningarna för 

avdrag för ökade levnadskostnader enligt 12 kap. 6 och 6 a §§ inkomst-

skattelagen (1999:1229) är uppfyllda. 

 

Om en nyvald ledamot eller en ersättare som avses i 1 kap. 7 § gör en resa 

enligt 4 kap. 2 § har han eller hon dock rätt till traktamente endast enligt 4 

eller 5 §. 

 

5 kap. 2 och 3 §§ 

 

Se vad Lagrådet anfört i anslutning till 1 § om behovet av att defini-

era begreppet förrättning. 
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5 kap. 4 § 

 

Paragrafen handlar om ersättning för ledamöternas logikostnader i 

Sverige, nattraktamente. Enligt första stycket ska nattraktamentet 

svara mot den logikostnad som en ledamot kan visa att han eller hon 

har haft. Det får dock inte överstiga ett högsta belopp som Riksdags-

förvaltningen bestämmer, om det inte är frågan om en särskild tjäns-

teförrättning mer än 50 km från ledamotens bostad på hemorten.  

 

Enligt andra stycket får ersättning för logi inte betalas om Riksdags-

förvaltningen tillhandahåller ledamoten logi utan kostnad enligt 6 kap 

1 §. Ersättning för logi får inte heller betalas om förvaltningen vid en 

särskild tjänsteförrättning inom 50 km från Riksdagshuset tillhanda-

håller logi utan kostnad för ledamoten eller ersättning för logi betalas 

för annan bostad inom 50-kilometersgränsen.  

 

Regleringen väcker frågor. Det saknas till att börja med uppgift om 

vad det högsta beloppet för nattraktamente enligt första stycket tredje 

meningen är avsett att ersätta. Beloppet kan enligt 8 § överskridas 

om en ledamot inte har kunnat få bostad i Riksdagsförvaltningens 

bostadsbestånd. Vidare får Riksdagsförvaltningen enligt 10 § i vissa 

fall bevilja en ledamot ersättning för kostnader för en bostad på folk-

bokföringsorten med högst samma belopp. Kostnader för egen över-

nattningsbostad i Stockholmsområdet får enligt 6 kap. 6 § ersättas 

med ett högsta månadsbelopp som förvaltningen bestämmer, men 

det framgår inte hur detta förhåller sig till det belopp som avses i 5 

kap.  

 

Eftersom kostnaden för en hotellövernattning enligt Lagrådets erfa-

renhet är betydligt högre än kostnaden för motsvarande övernattning 

i en lägenhet eller ett småhus kan det ifrågasättas om det är rimligt 

att samma högsta belopp ska gälla för dessa kostnader. 
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Vidare är det svårt att förstå hur bestämmelsen i 5 kap. 4 § andra 

stycket 1 – att nattraktamente inte ska betalas om Riksdagsförvalt-

ningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten enligt 6 kap.  

1 § – låter sig förenas med att den senare paragrafen föreskriver att 

Riksdagsförvaltningen ska tillhandahålla en kostnadsfri övernatt-

ningsbostad åt alla ledamöter som har rätt till nattraktamente enligt  

5 kap. 1 §. 

 

Det framgår inte heller hur dessa regler stämmer överens med att 

nattraktamente enligt 5 kap. 4 § andra stycket 2 inte kan utgå vid 

särskild tjänsteförrättning inom 50 km från riksdagshuset om Riks-

dagsförvaltningen betalar ersättning för en annan bostad inom 50-

kilometersgränsen. Eftersom traktamentet ska svara mot kostnader 

som ledamoten har haft framstår det också som överflödigt att före-

skriva att ersättning inte ska betalas i sådana fall där Riksdagsför-

valtningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten. 

 

5 kap. 5 § 

 

Paragrafen föreskriver bl.a. att ersättning för utgifter för logi inte ska 

utgå när fri logi har tillhandahållits av ”en myndighet”. Eftersom andra 

bestämmelser reglerar de fall där Riksdagsförvaltningen betalar logi-

kostnaden bör bestämmelsen i denna paragraf begränsas till att gälla 

”annan myndighet”. 

 

5 kap. 6 och 7 §§ 

 

I paragraferna föreskrivs att ersättning i vissa fall ska utgå enligt de 

bestämmelser som gäller för arbetstagare hos Riksdagsförvaltning-

en. Vid föredragningen har upplysts att bestämmelserna finns i kol-

lektivavtal. Se vad Lagrådet har anfört om detta i anslutning till 3 kap. 

5 §. 
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5 kap. 8 § 

 

Enligt paragrafen kan, om det finns särskilda skäl, en ledamot eller 

ersättare som inte har kunnat få bostad i Riksdagsförvaltningens bo-

stadsbestånd få en högre ersättning för logikostnad än det högsta 

belopp som kan betalas enligt 4 §. Det bör förklaras vilka särskilda 

skäl som kan föranleda sådan ersättning, särskilt som Riksdagsför-

valtningen, såvitt framgår av 6 kap. 1 §, i ett sådant fall kostnadsfritt 

ska tillhandahålla ”motsvarande boende”.  

 

Om paragrafen ska vara kvar med samma innehåll bör det förtydligas 

att det högsta belopp som avses är det i 4 § första stycket tredje me-

ningen. Vidare hänvisar Lagrådet till vad Lagrådet har anfört i anslut-

ning till 4 § om det högsta beloppet.  

 

Med hänsyn till bestämmelsen i 1 kap. 4 § saknas det skäl att nämna 

ersättare i denna paragraf. 

 

5 kap. 9 § 

 

I paragrafen föreskrivs att, om en ledighet har pågått mer än 90 da-

gar, Riksdagsförvaltningen ska betala ersättning för logikostnad bara 

om det finns särskilda skäl. Det är oklart vilka logikostnader som av-

ses. Det bör klaras ut under den fortsatta beredningen. Lagrådet för-

ordar vidare att författningskommentaren kompletteras med en be-

skrivning av vilka särskilda skäl som kan motivera ersättning i så-

dana fall.  

 

5 kap. 10 §  

 

Enligt paragrafen får Riksdagsförvaltningen, om det finns synnerliga 

skäl, betala ersättning för kostnad som är förenad med bostaden på 
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folkbokföringsorten. Det saknas information om vilka skäl som kan 

motivera ersättning i dessa fall. Det framgår inte heller om lokutionen 

”bostad på folkbokföringsorten” avser något annat än ”bostaden på 

hemorten” som används i andra paragrafer i lagen. Lagrådet förutsät-

ter att dessa frågor besvaras under det fortsatta beredningsarbetet. 

 

En förutsättning för ersättning sägs vara att nattraktamente inte beta-

las för denna eller någon annan egen bostad. Det saknas exempel 

på när nattraktamente skulle kunna utgå vid övernattning i bostaden 

på folkbokföringsorten eller i annan egen bostad. Lagrådet föreslår 

att denna fråga belyses närmare, t.ex. i författningskommentaren. 

 

Vidare hänvisar Lagrådet till vad Lagrådet har anfört i anslutning till  

4 § om det högsta beloppet. 

 

6 kap.1 § 

 

Enligt paragrafen ska Riksdagsförvaltningen till ledamöter som har 

rätt till nattraktamente enligt 5 kap.1 § tillhandahålla en kostnadsfri 

övernattningsbostad. Det är alltså fråga om en ovillkorlig skyldighet 

för förvaltningen.  

 

Skyldigheten gäller enligt bestämmelsen ”en övernattningslägenhet, 

ett övernattningsrum i Riksdagsförvaltningens bostadsbestånd eller 

ett motsvarande boende”. Det framgår inte närmare av bestämmel-

sen vad som är skillnaden mellan de olika kategorierna, t.ex. om 

övernattningslägenheter ingår i förvaltningens bostadsbestånd eller 

vad som kan rymmas i uttrycket ett motsvarande boende. Detta bör, 

bl.a. med beaktande av vad Lagrådet anfört i anslutning till 5 kap.  

8 §, utvecklas närmare. 
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6 kap 2 § 

 

Bestämmelsen handlar om hur Riksdagsförvaltningen ska fördela 

övernattningsbostäderna mellan partigrupperna. I den mån även bo-

städer som inte ingår i förvaltningens bostadsbestånd – t.ex. det som 

i 1 § betecknas som ”motsvarande boende” – måste användas, bör 

det klargöras om de ska ställas till partigruppernas förfogande på 

samma sätt eller hur de annars ska tillhandahållas ledamöterna. 

 

6 kap. 3 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en ledamot som ska 

avgå från sitt riksdagsuppdrag ska lämna sin övernattningsbostad. 

Enligt paragrafens rubrik gäller bestämmelsen bara bostäder i Riks-

dagsförvaltningens bostadsbestånd. Om det finns övernattningsbo-

städer enligt 1 § som inte ingår i detta bostadsbestånd bör det klar-

göras om andra regler gäller för dessa. I annat fall framstår rubriken 

som missvisande. 

 

De utflyttningstider som anges i tredje stycket avser uppenbarligen 

situationen vid ordinarie riksdagsval. Paragrafen bör kompletteras 

med bestämmelser om utflyttningstider i samband med extra val. 

 

6 kap. 5 § 

 

Bestämmelsen anger när en ersättare ska lämna en övernattnings-

bostad. Av 4 § framgår att ersättare har rätt till ett ersättarrum. Be-

stämmelsen i 5 § bör kompletteras med uppgifter om när ersättaren 

ska lämna ett sådant rum. 
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Rubriken bör ges följande lydelse: 

 

Ersättares utflyttning  

 

6 kap. 6 § 

 

Enligt paragrafen får Riksdagsförvaltningen bevilja en ledamot som 

på hemorten har en annan bostad ersättning för en egen övernatt- 

ningsbostad inom 50 km från riksdagshuset. I andra paragrafer i ka-

pitlet har rätten till övernattningsbostad villkorats av att ledamoten 

har rätt till nattraktamente enligt 5 kap. 1 §. Det är oklart om någon 

skillnad är avsedd och i så fall varför olika förutsättningar ska gälla. 

Det saknas också närmare uppgifter om när ersättning enligt para-

grafen ska beviljas. Lagrådet förordar att frågorna övervägs i det fort-

satta beredningsarbetet.  

  

7 kap. 1–3 §§ 

 

I 7 kap. 1 § första stycket anges att Riksdagsförvaltningen ska till-

handahålla en ledamot ett arbetsrum i riksdagens lokaler. I 2 och  

3 §§ regleras sedan fördelningen av arbetsrum och utflyttningen från 

arbetsrum. Regleringen har enligt författningskommentaren förts in i 

lagen med motiveringen att bestämmelser om ekonomiska villkor 

med anledning av riksdagsuppdraget enligt 5 kap. 2 § riksdagsord-

ningen ska finnas i lag.  

 

Riksdagsledamotens tillgång till arbetsrum i riksdagens lokaler är en 

praktisk ordning som syftar till att ledamoten på ett effektivt sätt ska 

kunna fullgöra sitt uppdrag. Rätten till ett arbetsrum är inte ett sådant 

ekonomiskt villkor som ska framgå av lag. Lagrådet föreslår därför att 

rätten till, fördelningen av och utflyttning från arbetsrum inte regleras i 

lagen.  
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7 kap. 3 § 

 

Om det anses att rätten till arbetsrum m.m. bör regleras i lagen bör  

3 § kompletteras. I sista stycket anges att en ledamot som inte kan-

diderar i kommande riksdagsval ska lämna sitt arbetsrum senast den 

31 juli valåret. Regleringen tar sikte på ordinarie riksdagsval och 

detta bör framgå av bestämmelsen. Vid extra val är det inte säkert att 

den 31 juli fungerar som sista dag för att lämna arbetsrummet. En 

reglering bör därför införas om när en ledamot senast ska lämna sitt 

arbetsrum vid ett sådant val.  

 

7 kap. 4–5 §§ 

 

I paragraferna regleras ersättares rätt till arbetsrum och ersättarrum. 

Samma synpunkter som anfördes beträffande 7 kap. 1–3 §§ gör sig 

gällande i fråga om denna reglering.  

 

7 kap. 4 §  

 

Av 35 § i föreskriften (2005:9) om arbetsrum och övernattningsbo-

städer för riksdagens ledamöter framgår att utgångspunkten är att  

en ersättare normalt övertar den ordinarie ledamotens arbetsrum. 

Endast när det inte är möjligt ska ersättaren få disponera ett ersättar-

rum. Denna utgångspunkt bör komma till uttryck i lagtexten. Lagrådet 

föreslår följande lagtext: 

 

En ersättare ska normalt överta den ordinarie ledamotens arbetsrum. Om 

detta inte är möjligt ska Riksdagsförvaltningen tillhandahålla ersättaren ett 

ersättarrum för arbete. 

 

Rätten att disponera den ordinarie ledamotens rum eller ett ersättarrum är 

personlig och får inte överlåtas av ersättaren.  
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7 kap. 5 § 

 

I paragrafen regleras när en ersättare ska lämna arbetsrummet. Re-

gleringen bör gälla också när ersättaren har tillhandahållits ett ersät-

tarrum. Lagrådet föreslår följande lagtext: 

 

En ersättare ska lämna den ordinarie ledamotens arbetsrum eller ersättar-

rummet när den ordinarie ledamoten kommer tillbaka från sin ledighet. 

 

7 kap. 6 § 

 

Enligt paragrafens första stycke får Riksdagsförvaltningen erbjuda 

ledamöterna en introduktion till uppdraget som ledamot av riksdagen. 

Introduktionen ska vara inriktad på arbetsformerna i riksdagen. Det 

är oklart om avsikten med regleringen är att ge Riksdagsförvaltning-

en en möjlighet att ge en introduktion till uppdraget eller om bestäm-

melsen avser att ge den nyblivne ledamoten en rätt till en sådan in-

troduktion. Vidare kan en introduktion till uppdraget av det slag som 

regleras inte anses vara ett sådant ekonomiskt villkor som ska 

framgå av lag. Om det vid den fortsatta beredningen bedöms lämpligt 

att bestämmelsen behålls, bör första styckets andra mening om in-

riktningen på introduktionen utgå. 

 

7 kap. 6 § handlar om såväl introduktionsutbildning som olika typer 

av vidareutbildning. Den föreslagna rubriken till bestämmelsen –  

”Vidareutbildning” – blir därför missvisande, om även introduktionsut-

bildning regleras i paragrafen.  

 

7 kap. 7 §  

 

I paragrafen erinras om att det finns en reglering om stöd till språkut-

bildning i lagen (2015:000) om stöd till partigrupperna för riksdagsle-
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damöternas arbete i riksdagen. Bestämmelsen bör ges följande ly-

delse:  

 

Det finns bestämmelser om stöd till språkutbildning för ledamöterna i lagen 

(2015:000) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i 

riksdagen.  

 

7 kap. 8 och 10 §§ 

 

Paragraferna reglerar dels ledamöternas rätt till sådan teknisk och 

elektronisk utrustning som behövs för att de ska kunna utföra upp-

draget som ledamot av riksdagen, dels ledamöternas rätt till ersätt-

ning för kostnader som ledamoten har när ledamoten inom ramen för 

riksdagsuppdraget använder sig av annan teknisk eller elektronisk 

utrustning än den som tillhandahålls av Riksdagsförvaltningen. Rät-

ten till sådan utrustning och rätten till kostnadsersättning för sådan 

utrustning kan knappast anses vara ett sådant ekonomiskt villkor 

som ska framgå av lag. 

 

Relationen mellan paragraferna är vidare inte klar. I 8 § ges ledamo-

ten rätt till sådan teknisk och elektronisk utrustning som han eller hon 

behöver för att utföra uppdraget. Riksdagsförvaltningen har enligt 

paragrafen en skyldighet att tillhandahålla sådan utrustning. Frågan 

är när det kan bli aktuellt att tillämpa 10 § om ledamotens rätt till 

kostnadsersättning eftersom också denna paragraf gäller utrustning 

som ledamoten använder sig av inom riksdagsuppdraget och det 

följer redan av 8 § att ledamoten har rätt att kräva att Riksdagsför-

valtningen tillhandahåller utrustning som behövs för uppdraget.  

 

Enligt 10 § ”får” Riksdagsförvaltningen besluta om ersättning. Frågan 

är om avsikten är att bemyndiga förvaltningen att besluta om sådan 

ersättning och i så fall om förvaltningen inte skulle ha rätt att fatta ett 

sådant beslut utan regleringen i paragrafen.  
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9 kap. 

 

Kapitlet är avsett att utgöra en fristående reglering av ledamöternas 

rätt till ålderspension. Regleringen bygger i väsentliga avseenden på 

motsvarande reglering i socialförsäkringsbalken. I vilken utsträckning 

balkens regler ska tillämpas bör komma till uttryck i lagtexten. 

 

9 kap. 1 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

Om pensionsrätt tillgodoräknas en ledamot enligt bestämmelserna i detta 

kapitel, har ledamoten rätt till ålderspension. 

 

9 kap. 2 §  

 

Enligt paragrafen ska pensionsrätt tillgodoräknas en ledamot för 

varje månad som han eller hon har fått något sådant arvode som 

avses i 4 § första stycket eller sjukpension enligt denna lag. Vad som 

kan utgöra underlag för pensionsrätt regleras i 4 §. Hänvisning bör 

göras till hela 4 § och inte bara till arvode enligt 4 § första stycket och 

sjukpension. Paragrafen bör därför ges följande lydelse:  

 

Pensionsrätt ska tillgodoräknas en ledamot för varje månad då han eller 

hon har fått arvode eller sjukpension enligt 4 §. Pensionsrätt för tid före 

2010 ska dock tillgodoräknas enligt vad som anges i 5–7 §§.  

 

9 kap. 4 § 

 

I paragrafen regleras vad som kan utgöra underlag för pensionsrätt. 

Av inledningen till paragrafen bör framgå att fråga är om en uppräk-

ning av arvoden som kan utgöra underlag för pensionsrätt. Inled-

ningen till paragrafen bör därför formuleras enligt följande:   
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Underlaget för pensionsrätt utgörs av … 

 

I paragrafens sista stycke behandlas det fallet att en ledamot har  

fått sjukpension. Hänvisning bör här göras till regleringen om sjuk-

pension i 10 kap.  

 

9 kap. 6 § 

 

Paragrafens föreslagna lydelse, som till sitt innehåll motsvarar 8 kap. 

5 § i 1994 års ersättningslag, bör i klargörande syfte ändras enligt 

följande: 

 

Vid tillämpning av 5 § ska  

1. tid med sjukpension som grundas på talmansarvode jämställas med tid 

som talman,  

2. tid med sjukpension som grundas på ledamotsarvode jämställas med tid 

som ledamot och  

3. tid som ledamot av Europaparlamentet före den 14 juli 2009 jämställas 

med tid som ledamot. 

 

9 kap. 7 §  

 

Enligt paragrafens första stycke ska pensionsrätt enligt 5 eller 6 § 

inte tillgodoräknas, om ledamoten har rätt till egenpension enligt 

vissa angivna äldre lagar. Under föredragningen har det upplysts att 

det inte finns någon nuvarande ledamot som har tjänat in pension 

enligt denna äldre lagstiftning. Däremot finns tidigare ledamöter som 

har gjort det och bestämmelsen skulle bli tillämplig om en sådan per-

son åter inträder i riksdagen. Under den fortsatta beredningen bör 

övervägas om bestämmelsen bör stå i lagen eller om den snarare 

har sin plats bland övergångsbestämmelser. 
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Enligt ordalydelsen ska pensionsrätt inte tillgodoräknas alls så snart 

ledamoten har någon rätt till egenpension. Under föredragningen har 

det kommit fram att avsikten snarare är att pensionsrätt inte ska till-

godoräknas i den mån ledamoten har rätt till egenpension. 

 

9 kap. 8 §  

 

I paragrafen föreskrivs att ålderspension för ett år ska utgöra sum-

man av de pensionsrätter som tillgodoräknas multiplicerad med 1,19. 

Hur denna räkneoperation närmare bestämt ska gå till är svårt att 

läsa ut ur lagtexten. Det finns nämligen ingen bestämmelse som 

klargör vad en pensionsrätt är. 

 

9 kap. 10 § 

 

I paragrafen regleras hur ålderspensionen ska räknas om. En regle-

ring med motsvarande innehåll finns i 62 kap. 42 och 43 §§ socialför-

säkringsbalken. I den fortsatta beredningen bör övervägas om lag-

texten i 10 § ska omformuleras så att den bättre stämmer överens 

med hur motsvarande fråga regleras i balken.  

 

9 kap. 12 och 19 §§ 

 

I 19 § första stycket regleras från vilken tidpunkt ålderspension tidig-

ast ska betalas. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 56 kap. 3 § 

socialförsäkringsbalken. Där är rubriken ”Förmånstiden”. Den para-

grafen har också formulerats något annorlunda.  

 

I 12 § första stycket regleras från vilken tidpunkt tilläggsbelopp  

tidigast ska betalas. Regleringen i 12 § första stycket och 19 § bör 

samlas under samma rubrik, lämpligen en rubrik som motsvarar den  
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i 56 kap. socialförsäkringsbalken. Paragrafen bör ges följande inne-

håll:  

 

Förmånstiden  

 

Ledamoten har rätt till ålderspension tidigast från och med den månad då 

han eller hon fyller 61 år och längst till och med den månad då ledamoten 

avlider. 

  

Ålderspension understigande 0,025 inkomstbasbelopp för ett år ska inte 

betalas ut. 

 

Tilläggsbelopp lämnas inte för tid före den månad då ledamoten fyller 65 år.  

 

Den återstående regleringen i 9 kap. 12 § bör placeras i en särskild 

paragraf med följande innehåll:  

 

Tilläggsbelopp ska inte betalas till en ledamot i den mån ledamoten har rätt 

till egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens 

ledamöter eller motsvarande äldre lagstiftning. 

  

I denna del hänvisar Lagrådet vidare till vad Lagrådet har anfört i an-

slutning till 9 kap. 7 §. 

 

Regleringen i det föreslagna andra stycket i 19 § bör placeras i en 

särskild paragraf med följande innehåll: 

 

Ålderspension ska inte betalas samtidigt med talmansarvode eller leda-

motsarvode. Ålderspension ska inte heller betalas samtidigt med arvode 

eller övergångsersättning enligt Europaparlamentets ledamotsstadga.  
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10 kap. 9 §  

 

I paragrafens andra stycke anges att på det återkrävda beloppet ska 

ränta tas ut efter den räntesats som anges i räntelagen (1975:635) 

från den dag då uppgifterna senast skulle ha lämnats. I räntelagen 

regleras dels avkastningsränta i 2 § andra stycket och 5 §, enligt 

vilka ränta utgår med referensränta med tillägg av två procentenhet-

er, dels dröjsmålsränta i 4 och 6 §§, enligt vilka ränta utgår med refe-

rensränta med tillägg av åtta procentenheter. Det finns argument 

som talar för båda räntesatserna i ett fall där ett återkrav riktas mot 

en pensionstagare. Det bör klargöras vilken ränta som avses.  

 

11 kap. 1 §  

 

Paragrafens första stycke bör utformas med utgångspunkt i motsva-

rande bestämmelser i 77 kap. socialförsäkringsbalken:  

 

Efterlevandepension lämnas efter den som vid sin död 

1. var ledamot av riksdagen, 

2. fick sjukpension enligt denna lag, eller 

3. fick ålderspension enligt denna lag som för ett år översteg 1,5 inkomst-

basbelopp. 

 

11 kap. 2 § 

 

I 2 § regleras den krets av personer som kan få efterlevandepension. 

Paragrafen bör utformas på ett sådant sätt att det framgår vem som 

har rätt till pensionen:  

 

Efterlevande maka eller make som stadigvarande sammanbodde med le-

damoten när ledamoten avled har rätt till efterlevandepension.  
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Med efterlevande maka eller make jämställs en ogift person som stadigva-

rande sammanbodde med en ogift ledamot när ledamoten avled. Detta 

gäller dock bara om personen tidigare hade varit gift med eller hade eller 

hade haft barn med den ledamot som avlidit eller, när dödsfallet inträffade, 

väntade barn med ledamoten. 

 

Efterlevande barn har också rätt till efterlevandepension. 

 

11 kap. 3–6 §§ 

 

Regleringen i 3–6 §§ rör förmånstiden för efterlevandepensionen. 

Regleringen bör delas upp så, att det i en paragraf anges från och 

med vilken tidpunkt pensionen lämnas, i en annan paragraf anges för 

hur lång tid efterlevandepension ska utgå och i en sista paragraf 

anges när rätten till pensionen upphör. Lagrådet föreslår att regle-

ringen ges följande lydelse:  

 

Förmånstid 

 

3 § Efterlevandepension till maka eller make och till efterlevande barn läm-

nas från och med månaden efter dödsfallet.  

 

4 § Efterlevandepension till maka eller make lämnas under sex år från och 

med månaden efter dödsfallet.  

 

Från och med sjunde året efter den månad då dödsfallet ägde rum ska  

efterlevandepension lämnas om den ledamot som har avlidit var född 1959 

eller tidigare, och före 2010 hade fullgjort minst sex hela år i riksdagen. 

Detta gäller dock bara om äktenskapet ingicks eller samboförhållandet in-

leddes senast den 31 december 2009 och senast den dag då ledamoten 

fyllde 60 år. Sådan efterlevandepension lämnas längst till dess den efterle-

vande makan eller maken ingår äktenskap. 
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I antalet fullgjorda hela år i riksdagen ska inräknas tid som ledamot av 

Europaparlamentet före den 14 juli 2009. 

 

5 § Efterlevandepension lämnas till och med den månad då den som har 

rätt till pensionen avlider. Efterlevandepension till barn lämnas dock längst 

till och med den månad då barnet fyller 20 år. 

 

Lagrådets förslag innebär att antalet paragrafen minskar och det på-

verkar paragrafnumreringen i fortsättningen av kapitlet. 

 

11 kap. 7 §  

 

I inledningen till paragrafen bör göras klart att fråga är om en rätt för 

maka eller make att få efterlevandepension med visst belopp. Lagrå-

det utgår från att utrycket ”för ett år” har samma innebörd som ut-

trycket ”för år räknat” i Avd. F i socialförsäkringsbalken. Inledningen 

av paragrafen bör därför formuleras enligt följande:  

 

Maka eller make har rätt till efterlevandepension efter den som vid sin död 

var ledamot av riksdagen med för år räknat… 

 

11 kap. 8 §  

 

Paragrafen bör uttryckas som en rättighet för efterlevande barn och 

därutöver i enlighet med Lagrådets förslag till formulering av 11 kap. 

7 §. Inledningen av paragrafen bör därför formuleras enligt följande:  

 

Efterlevande barn har rätt till efterlevandepension efter den som vid sin död 

var ledamot av riksdagen med för år räknat… 
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11 kap. 9 §  

 

Regleringen i paragrafen rör vem som ska anses ha rätt till efterle-

vandepension, om det inte finns någon efterlevande maka eller 

make. Den hör därför systematiskt ihop med 11 kap. 2 §, som regle-

rar vem som har rätt till efterlevandepension. Paragrafen bör därför 

flyttas till efter 2 § och då ges följande lydelse:  

 

Om det inte finns någon efterlevande maka eller make har det eller de barn 

som har rätt till efterlevandepension efter den som vid sin död var ledamot 

av riksdagen rätt till den pension som skulle ha tillkommit en maka eller en 

make. En efterlevandepension som tillkommer flera barn gemensamt ska 

delas lika mellan dem. 

 

11 kap. 10 §  

 

Ordet ”arvode” i paragrafen bör bytas ut mot ordet ”arvoden”.  

 

12 kap. 3 §  

 

Enligt paragrafen ska en ledamot som inte har fyllt 65 år när han eller 

hon lämnar riksdagen erbjudas ett stöd för att kunna övergå till för-

värvsarbete. Under föredragningen har upplysts att det är Riksdags-

förvaltningen som ska lämna erbjudandet. Detta bör framgå av lag-

texten. 

 

12 kap. 7 § 

 

I det föregående har Lagrådet föreslagit att bestämmelsen i remis-

sens förslag till 2 kap. 2 § ska flyttas till 12 kap. Bestämmelsen kan 

förslagsvis tas in som ett nytt stycke i 7 §. 
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I första stycket 1 bör ordet ”ledamotsarvodet” ändras till ”ledamotsar-

vode”. 

 

12 kap. 9 § 

 

Bestämmelsen reglerar hur inkomstgarantin ska värdesäkras och 

motsvarar bestämmelsen om omställningsstöd i 13 kap. 9 §. Den 

bestämmelsen är formulerad delvis annorlunda. Lagrådet förordar att 

förevarande bestämmelse ges en lydelse som närmare ansluter till 

bestämmelsen om omställningsstöd. 

 

12 kap. 10 § 

 

I paragrafen föreskrivs att inkomstgarantin ska minskas med vad le-

damoten får i sjukersättning och aktivitetsersättning under den tid då 

inkomstgarantin betalas. I 18 § finns en bestämmelse om inkomstga-

ranti vid partiell sjuk- eller aktivitetsersättning. Förhållandet mellan 

paragraferna behöver klargöras. 

 

12 kap. 14–16 §§ 

 

Paragraferna har rubriken ”Utbetalningstid för inkomstgarantin”. 

Emellertid är det inte bara utbetalningen som regleras i paragraferna. 

Snarare handlar de om hur långt rätten till inkomstgaranti sträcker sig 

i tiden. Under den fortsatta beredningen bör övervägas om de inte 

snarare hör hemma under rubriken ”Rätt till inkomstgaranti” (5 och  

6 §§). 

 

Förhållandet mellan 14 § och 15 § första stycket behöver klargöras. 

Är det meningen att en ledamot enligt 15 § första stycket ska kunna 

få inkomstgaranti efter 65-årsdagen? 
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Även förhållandet mellan 14 § och 16 § framstår som otydligt. Under 

den fortsatta beredningen bör det klargöras om garantitiden får för-

längas till att gälla efter det att ledamoten har fyllt 65 år. 

 

Lagrådet förordar att i 14 § andra stycket uttrycket ”tar plats” ändras 

till ”inträder”. 

 

12 kap. 17 § 

 

Rubriken till paragrafen är inte heltäckande. Under föredragningen 

har det kommit fram att första stycket handlar om annat än beskatt-

ning. Beträffande innebörden av uttrycket ”jämställas” har hänvisats 

till uttalanden i tidigare förarbeten (se 1998/99:RFK2 s. 13). 

 

12 kap. 18 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet har anfört i anslutning till 10 §. 

 

Vidare ifrågasätter Lagrådet uttryckssättet att inkomstgaranti ”får” 

beviljas. Det framgår inte vilka kriterier som ska gälla. 

 

12 kap. 19 § 

 

Enligt första stycket 4 får en inkomstgaranti – om det är skäligt – dras 

in helt eller delvis (jämkning), om garantitagaren har dömts för brott 

som har medfört att han eller hon har skilts från uppdraget som riks-

dagsledamot eller har dömts för brott av sådan allvarlig art att det 

framstår som sannolikt att garantitagaren skulle ha skilts från upp-

draget som riksdagsledamot om han eller hon hade varit kvar i riks-

dagen. 
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I dessa fall har jämkningen tydliga drag av påföljd för brott. Därmed 

uppkommer frågan om regleringen är förenlig med principen om ne 

bis in idem. Frågan bör övervägas närmare under den fortsatta be-

redningen. 

 

Det andra ledet i bestämmelsen innehåller en problematisk bevisre-

gel. Enligt 4 kap. 11 § tredje stycket regeringsformen får en riksdags-

ledamot skiljas från uppdraget om han eller hon genom brott har vi-

sat sig uppenbart olämplig för uppdraget. För att inkomstgarantin ska 

kunna jämkas ska det alltså konstateras att det är sannolikt att leda-

moten är uppenbart olämplig. Denna kombination av beviskrav fram-

står som svår att tillämpa och bör undvikas. 

 

12 kap. 20 § 

 

Paragrafens rubrik lyder ”Rätt till efterlevandeskydd”. Också be-

stämmelsen bör formuleras som en rätt till efterlevandeskydd.  

 

12 kap. 21 §  

 

Enligt paragrafen får efterlevandeskydd beviljas vissa personer, om 

det finns särskilda skäl. Beträffande personkretsen hänvisas till 11 

kap. 2 §, som reglerar vilka personer som har rätt till efterlevande-

pension. Paragrafen är dock utformad så att överensstämmelsen inte 

är fullständig. Det framgår inte om detta är avsiktligt. Det framgår inte 

heller vad som ska kunna utgöra särskilda skäl. I paragrafen finns 

också en bestämmelse om att ett beslut kan omprövas. Innebörden 

av denna bestämmelse behöver också klargöras. 
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12 kap. 22 § 

 

I paragrafen föreskrivs att efterlevandeskyddet ska betalas per år 

med ett belopp som för varje berättigad motsvarar ett prisbasbelopp. 

Det bör klargöras om avsikten är att betalningen ska ske per kalen-

derår eller om uttrycket ”per år” är avsett att ha någon annan inne-

börd. 

 

12 kap. 23 § 

 

Enligt paragrafens första mening ska efterlevandeskydd till barn be-

talas till utgången av den månad då barnet fyller 20 år. Mot bakgrund 

av regleringen i 22 § uppkommer frågan om det är avsett att ett helt 

årsbelopp ska betalas det år då barnet fyller 20 år. 

 

En motsvarande fråga uppkommer i anslutning till paragrafens sista 

mening, som föreskriver att efterlevandeskyddet ska upphöra vid ut-

gången av den månad då den berättigade avlider. 

 

12 kap. 24 § 

 

Enligt paragrafens första mening ska Riksdagens arvodesnämnd 

besluta om rätt till inkomstgaranti när en ledamot har lämnat riksda-

gen. Att rätten till inkomstgaranti uppkommer först när ledamoten har 

lämnat riksdagen framgår av 5 § och behöver inte upprepas här. Om 

den avsedda innebörden är att beslutet inte ska få fattas förrän le-

damoten har lämnat riksdagen, ifrågasätter Lagrådet behovet av en 

sådan tidsmässig begränsning. Orden ”när en ledamot har lämnat 

riksdagen” bör strykas. 

 

Rubriken till paragrafen, som lyder ”Handläggning av ärenden”, är 

missvisande, eftersom paragrafen inte reglerar handläggningen utan 
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Riksdagens arvodesnämnds beslut. Rubriken bör ändras i enlighet 

med detta.  

 

12 kap. 25 § 

 

Enligt paragrafen ska den som vill att inkomstgaranti eller efterlevan-

deskydd ska betalas ut skriftligen ansöka om det hos Statens tjäns-

tepensionsverk. Inkomstgaranti betalas inte ut för längre tid tillbaka 

än sex månader före ansökningsmånaden. 

 

Huvudregeln i 24 § är att Riksdagens arvodesnämnd ex officio beslu-

tar om rätt till inkomstgaranti. Med hänsyn härtill ifrågasätter Lagrå-

det att det är motiverat att en ledamot ska behöva ge in en ansökan 

för att få garantin utbetalad, särskilt när en underlåtenhet medför att 

ledamoten går miste om en del av ersättningen.  

 

Paragrafen motsvarar vad som gäller enligt 13 kap. 20 § i fråga om 

omställningsstöd. Paragraferna bör utformas likadant. 

 

12 kap. 26 § 

 

I tredje stycket föreskrivs att, om den som har beviljats utbetalning av 

inkomstgaranti får väsentligt ändrade inkomstförhållanden och dessa 

kan antas påverka rätten till utbetalning, han eller hon utan särskild 

begäran ska lämna uppgift om detta till Statens tjänstepensionsverk. 

 

Enligt Lagrådets mening framstår det som tveksamt att det ska åligga 

den enskilde ledamoten att bedöma om ändringen är väsentlig och 

kan antas påverka rätten till utbetalning, särskilt som ett misstag tyd-

ligen ska kunna leda till en skyldighet att betala ränta enligt 33 § 

andra stycket. 
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12 kap. 27 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

 

Arbetsgivare och andra som har betalat ut ersättning eller förmån ska på 

begäran av Statens tjänstepensionsverk lämna sådana uppgifter om en 

namngiven person som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelser  

i detta kapitel. 

 

12 kap. 28, 29 och 31 §§ 

 

Med hänsyn till paragrafernas placering bör upplysningsskyldigheten 

gälla bara i ärenden enligt bestämmelser i detta kapitel. 

 

12 kap. 32 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om återbetalning när inkomstgaran-

tin har betalats ut med för högt belopp. Det föreskrivs bl.a. att ett be-

lopp som ska betalas tillbaka, när det är lämpligt, ska minska kom-

mande utbetalningar av inkomstgarantin. Lagrådet föreslår att be-

stämmelsen ges följande utformning: 

 

Ett belopp som ska betalas tillbaka ska, när det är lämpligt, i stället avräk-

nas mot kommande utbetalningar av inkomstgarantin. 

 

I paragrafens sista stycke föreskrivs att återkravet får efterges helt 

eller delvis, om det finns särskilda skäl. Under föredragningen har 

upplysts att Statens tjänstepensionsverk ska besluta om eftergift. 

Lagrådet ifrågasätter att denna uppgift bör anförtros en myndighet 

som i övrigt har endast administrativa uppgifter. Under alla förhållan-

den bör det framgå av lagtexten vem som ska besluta om eftergift. 

Det bör också utvecklas vad som kan vara särskilda skäl för eftergift. 
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12 kap. 33 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om ränta på belopp som ska återbe-

talas. Enligt första stycket ska dröjsmålsränta betalas för tid efter en 

månad efter det att krav på återbetalning har framställts. Om det 

finns särskilda skäl, får kravet på ränta efterges helt eller delvis. Det 

bör anges i lagtexten vem som ska framställa kravet och vem som 

ska besluta om eftergift. Vidare bör innebörden av uttrycket ”sär-

skilda skäl” klargöras. 

 

12 kap. 34 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om att ett beslut om jämkning av 

inkomstgarantin kan omprövas på grund av ändrade förhållanden. 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

 

Om inkomstgaranti har jämkats enligt 19 §, får garantitagaren, när nya för-

hållanden har inträtt, ansöka om inkomstgaranti med åberopande av de 

nya förhållandena. 

 

Bestämmelsen väcker frågan om redan utbetalade belopp kan omfat-

tas av ett nytt beslut om inkomstgaranti.  

 

I andra stycket föreskrivs att, om ett jämkningsbeslut har grundat sig 

på att garantitagaren gjort avsättning till periodiseringsfond, upp-

hovsmannakonto eller expansionsfond och beloppet därefter helt 

eller delvis har återförts till beskattning, frågan om inkomstgaranti för 

det år då återförandet skedde ska prövas på yrkande av garantitaga-

ren. Prövningens innebörd bör förklaras närmare under den fortsatta 

beredningen. 
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13 kap. 4 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om rätt till ekonomiskt omställnings-

stöd. Enligt fjärde stycket ska sådant stöd jämställas med inkomst av 

anställning enligt 59 kap. 8 § socialförsäkringsbalken. Det framgår 

inte i vilket hänseende eller i vilket syfte jämställandet ska göras. Be-

stämmelsens innebörd behöver förklaras. Om tanken är att omställ-

ningsstödet ska tas med när pensionsgrundande inkomst beräknas, 

hör bestämmelsen hemma i 59 kap. socialförsäkringsbalken. 

 

Lagrådet föreslår att ordet ”som” i andra stycket andra meningen byts 

ut mot ”då”. 

 

13 kap. 5 § 

 

Lagrådet föreslår att tredje stycket ges följande lydelse: 

 

Stöd enligt första stycket får beviljas då särskilda skäl finns, även om förut-

sättningarna i 1 och 2 inte är uppfyllda. I sådana fall får stödet beviljas i 

högst ett år. 

 

Enligt tredje stycket andra meningen ska stödet jämställas med in-

komstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Det 

framgår inte i vilket hänseende eller i vilket syfte jämställandet ska 

göras. Bestämmelsens innebörd behöver förklaras. 

 

13 kap. 7 § 

 

Lagrådet föreslår att andra stycket ges följande lydelse: 

 

Stödet ska betalas månadsvis. 
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13 kap. 8 § 

 

Lagrådet förordar att uttrycket ”tar plats” i första stycket ändras till 

”inträder”. 

 

Enligt andra stycket gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar när en leda-

mot åter lämnar riksdagen. Det behöver förklaras hur tillämpningen 

ska ske. 

 

13 kap. 14–17 §§ 

 

Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet har anfört i anslutning till 12 kap. 

19–22 §§. 

 

13 kap. 19 § 

 

Enligt paragrafens första mening ska Riksdagens arvodesnämnd 

besluta om rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt 4 § när en le-

damot har lämnat riksdagen. Att rätten till omställningsstöd uppkom-

mer först när ledamoten har lämnat riksdagen framgår av 4 § och 

behöver inte upprepas här. Om den avsedda innebörden är att beslu-

tet inte ska få fattas förrän ledamoten har lämnat riksdagen, ifråga-

sätter Lagrådet behovet av en sådan tidsmässig begränsning. Orden 

”när en ledamot har lämnat riksdagen” bör strykas. 

 

Rubriken till paragrafen, som lyder ”Handläggning av ärenden”, är 

missvisande, eftersom paragrafen inte reglerar handläggningen utan 

Riksdagens arvodesnämnds beslut. Rubriken bör ändras i enlighet 

med detta. 
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13 kap. 20–24 samt 26–29 §§ 

 

Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet har anfört i anslutning till 12 kap. 

25–29 samt 31–34 §§. 

 

14 kap. 3 § 

 

Lagrådet föreslår att rubriken ändras till ”Ersättning för rehabilitering”. 

 

Förslaget till lag om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas 

arbete i riksdagen 

 

1 kap. 2 § 

 

I paragrafen anges vilka former av stöd som Riksdagsförvaltningen 

ska lämna. Ett av dessa anges vara stöd för andra arbetstagare i 

partigruppernas kanslier än politiska sekreterare. Vid föredragningen 

har upplysts att kanslierna åtminstone inte i alla fall är egna juridiska 

personer utan bara en del av partiet. Formuleringen ”arbetstagare 

hos partigruppernas kanslier” antyder att arbetstagarna är anställda 

av kanslierna. Paragrafen bör därför omformuleras enligt följande: 

 

Riksdagsförvaltningen ska enligt bestämmelserna i denna lag till parti-

grupperna i riksdagen lämna basstöd, stöd för politiska sekreterare till riks-

dagsledamöter och för andra som arbetar i partigruppernas kanslier, stöd 

till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor samt stöd till kostnader 

för riksdagsledamöters språkutbildning. 

 

1 kap. 3 § 

 

I 6 kap. regleras stöd till en enskild riksdagsledamot som har blivit 

invald i riksdagen genom att partiet har fått minst tolv procent av  
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rösterna i valkretsen. I 1 kap. 3 § hänvisas till denna specialreglering. 

Paragrafen bör omformuleras enligt följande: 

 

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till en enskild riksdagsledamot enligt 

bestämmelserna i 6 kap. 

 

1 kap. 6 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet har anfört i anslutning till 1 kap. 

11 § förslaget till lag om ersättning till riksdagens ledamöter. 

 

2 kap. 1 §  

 

Paragrafen bör omformuleras till en bestämmelse som informerar om 

vad basstödet är. Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande ly-

delse: 

 

Basstödet består av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbeloppet är 

1 700 000 kronor per år och tilläggsbeloppet är 57 000 kronor per år. 

 

2 kap. 4 § 

 

I paragrafen regleras rätten till tilläggsbelopp. Den bör formuleras på 

ett sätt som motsvarar regleringen om mandatfördelningen i rege-

ringsformen (se 3 kap. 8 och 9 §§). Lagrådet föreslår att paragrafen 

ges följande lydelse: 

 

En partigrupp har rätt till ett tilläggsbelopp för varje mandat som partiet fick 

vid det senaste riksdagsvalet. 
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2 kap. 5 § 

 

Paragrafen reglerar den rätt som en partigrupp har till avvecklings-

stöd när partiet inte återkommer till riksdagen efter ett val till riksda-

gen. Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

Partigruppen för ett parti som inte återkommer till riksdagen efter ett val 

har, sedan rätt till basstöd har upphört, rätt till avvecklingsstöd under sex 

månader. Avvecklingsstödet ska uppgå till det belopp per månad för bas-

stöd som partigruppen hade rätt till närmast före valet.  

 

2 kap. 6 § 

 

I paragrafen regleras rätten till stöd för en partigrupp som efter ett 

riksdagsval har fått färre mandat än tidigare. Lagrådet föreslår att 

paragrafen ges följande lydelse: 

 

Till partigruppen för ett parti som efter ett val till riksdagen återkommer med 

färre ledamöter än tidigare och som varken före eller efter valet är ett rege-

ringsparti ska lämnas 

1. det stöd som tillkommer gruppen enligt 2–4 §§ och 

2. avvecklingsstöd under tolv månader från utgången av den månad då den 

nyvalda riksdagen samlas med 50 procent av skillnaden mellan det nya 

stödet och det stöd som partigruppen hade rätt till närmast före valet. 

 

Rubriken till 3 kap. 

 

Lagrådet har föreslagit en omformulering av 1 kap. 2 § beträffande 

stöd till andra än politiska sekreterare som arbetar i partigruppernas 

kanslier. Motsvarande ändring bör göras i rubriken till 3 kap. Lagrå-

det föreslår att rubriken ges följande lydelse: 
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3 kap. Stöd till partigrupper för politiska sekreterare till riksdagsledamöter 

och för andra som arbetar i partigruppernas kanslier 

 

3 kap. 1 § 

 

I paragrafen anges vad som avses med en politisk sekreterare. 

Lagrådet föreslår att paragrafen och dess rubrik ges följande lydelse: 

 

Politisk sekreterare till riksdagsledamot 

 

Med politisk sekreterare till riksdagsledamot avses en person som arbetar i 

en partigrupps kansli och som finansieras enligt 2–5 §§. 

 

3 kap. 2 § 

 

I paragrafen regleras partigruppernas rätt till stöd för kostnader för 

politiska sekreterare. Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande 

lydelse: 

 

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till kostnader för politiska sekrete-

rare. Stödet ska lämnas till partigrupperna med ett belopp som förvaltning-

en bestämmer. 

 

Stödet ska motsvara kostnaden för en sekreterare per riksdagsledamot. 

 

3 kap. 3 §  

 

Lagrådet föreslår att första stycket andra meningen ges följande ly-

delse: 

 

Stödet beräknas efter antalet ledamöter i gruppen vid kvartalets ingång. 
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3 kap. 4 § 

 

I paragrafen regleras partigruppers rätt till avvecklingsstöd för kost-

nader för politiska sekreterare. Lagrådet föreslår att paragrafen ges 

följande lydelse: 

 

Partigruppen för ett parti som inte återkommer efter ett val till riksdagen 

har, sedan rätten till stöd för kostnader för politisk sekreterare har upphört, 

rätt till avvecklingsstöd under ytterligare fyra månader.  

 

Avvecklingsstödet ska uppgå till det stödbelopp per månad som partigrup-

pen hade rätt till närmast före valet. 

 

3 kap. 5 § 

 

Lagrådet föreslår att andra meningen görs till ett nytt stycke och ges 

följande lydelse: 

 

Avvecklingsstödet ska uppgå till det stödbelopp per månad som partigrup-

pen hade rätt till närmast före valet. 

 

3 kap. 7 § 

 

I 7 § 1 regleras partigruppernas rätt till arbetsplatser i riksdagen för 

politiska sekreterare. Det anges där att rätten gäller beträffande så-

dana politiska sekreterare som ”har sitt tjänsteställe i riksdagen”. Det 

är emellertid inte klart vad som avses med detta uttryck. Frågan om 

detta uttryck har någon betydelse och i så fall vilken samt om be-

greppet kan utgå bör övervägas i den fortsatta beredningen. Om ut-

trycket ska behållas föreslår Lagrådet att bestämmelsen ges följande 

lydelse: 
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1. de politiska sekreterare som har sitt tjänsteställe i riksdagen, dock högst 

så många arbetsplatser som motsvarar det antal mandat som partiet fick 

vid det senaste riksdagsvalet och … 

 

3 kap. 8 §  

 

Paragrafen reglerar den rätt politiska sekreterare och andra som ar-

betar i partigruppernas kanslier har att få tillträde till riksdagens loka-

ler, att ta emot besök i dessa lokaler, att disponera en arbetsplats i 

en partigrupps kansli, att ha ett it-konto i Riksdagsförvaltningens it-

miljö och att anlita den resebyrå som förvaltningen anlitar. Rubriken 

nämner bara rätten till tillträde till riksdagens lokaler och bör omfor-

muleras så att den bättre speglar paragrafens innehåll.  

 

En av de rättigheter som regleras i 8 § är rätten för politiska sekrete-

rare och andra som arbetar i en partigrupps kansli att disponera en 

arbetsplats i kansliet. I 7 § regleras partigruppens rätt till arbetsplat-

ser i riksdagens lokaler för politiska sekreterare. I inledningen till 8 § 

anges att arbetstagare som har rätt till en arbetsplats i riksdagens 

lokaler enligt 7 § också har vissa andra rättigheter. Eftersom 7 § inte 

ger arbetstagare någon rätt till arbetsplats utan en rätt för partigrup-

pen att få arbetsplatser i riksdagens lokaler blir inledningen missvi-

sande. Lagrådet föreslår att paragrafens inledning ges följande ly-

delse: 

 

Politiska sekreterare och andra som arbetar i en partigrupps kansli har rätt 

att … 

 

3 kap. 9 §  

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 
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Innan ett ärende av betydelse för arbetstagare i partigruppernas kanslier 

avgörs ska Riksdagsdirektören bereda ärendet i en samrådsgrupp med  

representanter för kanslierna och Riksdagsförvaltningen. 

 

4 kap. 1 och 2 § 

 

I paragraferna regleras partigruppernas rätt till stöd för resekostnader 

för riksdagsledamöternas utrikes resor. I rubriken anges att paragra-

ferna reglerar stöd till kostnader för resor på uppdrag av en parti-

grupp. I paragraferna anges inte att ett villkor för stöd är att riksdags-

ledamoten har genomfört resan på uppdrag av partigruppen. Om 

detta ska vara ett krav bör det komma till uttryck i lagtexten.  

 

Det framgår inte av paragraferna att det beträffande stödet för resor 

är någon skillnad mellan resor till länder inom EES, resor till länder 

som har ansökt om medlemskap i Europeiska unionen och resor till 

andra länder. Det stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes 

resor som regleras i 2 § täcker enligt sin ordalydelse också resor till 

länder inom EES och till länder som har ansökt om medlemskap i 

Europeiska unionen. Lagrådet föreslår att paragraferna slås samman 

och ges följande lydelse: 

 

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till kostnader för riksdagsledamö-

ternas utrikes tjänsteresor. Stödet ska betalas till partigrupperna med ett 

belopp som förvaltningen bestämmer.  

 

Lagrådets förslag medför att paragraferna i kapitlet måste numreras 

om. 

 

Beträffande författningskommentaren till 4 kap. 1 §, se Lagrådets 

yttrande rörande 4 kap. 6 § ersättningslagen.  
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4 kap. 3 och 4 §§  

 

Lagrådet föreslår att paragraferna byter plats och att rubriken till  

den föreslagna 4 § stryks. Lagrådet föreslår att nuvarande 4 § ges 

följande lydelse: 

 

En partigrupp får inte bevilja en ledamot stöd till andra kostnader för en 

utrikes resa än sådana kostnader som Riksdagsförvaltningen skulle ha 

svarat för när en anställd i förvaltningen hade deltagit i en motsvarande 

resa.  

 

I paragrafen hänvisas till bestämmelser för arbetstagare hos Riks-

dagsförvaltningen. Det framgår inte vilka dessa bestämmelser är. För 

den händelse det är fråga om bestämmelser i kollektivavtal, hänvisar 

Lagrådet till vad Lagrådet anför i anslutning till 3 kap. 5 § ersättnings-

lagen. 

 

6 kap. 1 §  

 

I paragrafen regleras stödet till en enskild ledamot som inte tillhör en 

partigrupp utan har valts in i riksdagen sedan partiet har fått minst 

tolv procent av rösterna i en valkrets (jfr 3 kap. 7 § andra stycket 

andra meningen regeringsformen). Lagrådet föreslår att rubriken och 

paragrafen ges följande lydelse: 

 

6 kap. Stöd till en enskild ledamot  

 

1 § Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet har 

fått minst tolv procent av rösterna i en valkrets och som inte tillhör en parti-

grupp ska Riksdagsförvaltningen lämna stöd, med tillämpning i övrigt av 

bestämmelserna i denna lag, i form av 

1. basstöd till partigrupp med en niondel av vad som ska tillkomma ett parti 

som inte är regeringsparti, 
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2. stöd enligt 3 kap. 2 §, och 

3. stöd enligt 4 kap. 2 § för ett mandat. 

 

7 kap. 1 §  

 

I paragrafen regleras skyldigheten att redovisa hur stöden enligt la-

gen har använts. I paragrafen används begreppet räkenskapsår utan 

att det anges vad som avses med uttrycket, exempelvis att räken-

skapsåret är kalenderår eller riksdagsår. Det bör klargöras vad som 

avses med begreppet.  

 

Redovisningsskyldigheten gäller enligt ordalydelsen partigrupper. 

Den bör gälla också för en enskild ledamot som har fått stöd med 

tillämpning av 6 kap. Detta bör komma till uttryck i lagtexten.  

 

8 kap. 1 §  

 

Paragrafen reglerar skyldigheten att betala tillbaka stöd som inte har 

förbrukats. Skyldigheten gäller enligt ordalydelsen partigrupper. Den 

bör gälla också för en enskild ledamot som har fått stöd med tillämp-

ning av 6 kap. Detta bör komma till uttryck i lagtexten. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för 

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ 

 

3 §  

 

Lagrådet föreslår att inledningen till paragrafen ges följande lydelse:  

 

Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas upp 

i 1 och 2 §§ har rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt andra 

stycket. 
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Resekostnadsersättning och traktamente lämnas 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om arvoden m.m. för uppdrag 

inom riksdagen, dess myndigheter och organ, förslaget till lag om 

ändring i lagen om arvoden till statsråden m.m., förslaget till lag om 

ändring i lagen med instruktion för Valprövningsnämnden samt för-

slaget till lag om ändring i lagen med instruktion för Riksdagens 

överklagandenämnd. 

 

I dessa lagar finns paragrafer som hänvisar till bestämmelser rö-

rande närmare angivna arbetstagare. Det framgår i många fall inte 

vilka dessa bestämmelser är. För den händelse det är fråga om be-

stämmelser i kollektivavtal, hänvisar Lagrådet till vad Lagrådet anför i 

anslutning till 3 kap. 5 § ersättningslagen. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 


