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Reglering av riksdagens nämnder

Sammanfattning
I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning Reglering av riks-
dagens nämnder (2012/13:RS1).

Riksdagsstyrelsen föreslår ett delvis nytt regelverk för nämndmyndighe-
ter under riksdagen. Förslaget innebär i huvudsak att alla nämndmyndighe-
ter, utom Partibidragsnämnden och Riksdagens ansvarsnämnd, får nya
instruktioner som delvis bygger på äldre motsvarande författningar. Nya
bestämmelser föreslås om nämndernas ledning m.m. De nya lagar med
instruktioner som föreslås gäller Valprövningsnämnden, Statsrådsarvodes-
nämnden, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
Riksdagens arvodesnämnd samt Riksdagens överklagandenämnd. Riksda-
gens ansvarsnämnd ska som tidigare ha en instruktion beslutad av riksdags-
styrelsen. Styrelsen har uppdragit åt riksdagsdirektören att ytterligare
utreda en reglering av Partibidragsnämnden.

Vidare föreslår riksdagsstyrelsen i framställningen en reglering i lagen
om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ, som bl.a. innebär att arvode till nämndernas ledamöter, med undan-
tag för Riksdagens arvodesnämnd, ska betalas i form av antingen årsar-
vode eller sammanträdesarvode.

Riksdagsstyrelsen föreslår också ändringar i syfte att klarlägga ansvars-
fördelningen mellan Riksdagsförvaltningen och nämnderna. Det ska
framgå av Riksdagsförvaltningens instruktion att förvaltningen ska biträda
nämndmyndigheterna och svara för de utbetalningar som krävs med anled-
ning av beslut som fattas av nämnderna.

Ändringsförslagen medför en del följdändringar i andra författningar.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Bestäm-

melserna om nämndmyndigheternas skyldighet att lämna en redogörelse
till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret ska dock
tillämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013. 

Det har inte väckts några motioner med anledning av framställningen.
Utskottet tillstyrker riksdagsstyrelsens förslag. I den del riksdagsstyrel-

sens förslag avser delegering till någon hos en myndighet som utför
kansligöromål för nämnden när det gäller att pröva frågor om utlämnande
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av allmänna handlingar kan förslaget enligt utskottets mening inte anses
strida mot grundändamålet med regleringen om utlämnande av allmänna
handlingar. Vikten av skyndsamhet i prövningen av framställningar om
utfående av allmänna handlingar talar för att nämndmyndigheterna ges
denna möjlighet till delegering. Utskottet framhåller särskilt att sådan dele-
gering inte får bli slentrian och att en nämnd som använder sig av denna
möjlighet får förutsättas lägga sig vinn om en noggrann prövning och en
tydlig avgränsning av varje delegering.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Reglering av riksdagens nämnder
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
1. lag med instruktion för Valprövningsnämnden
2. lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
3. lag med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän
och riksrevisorerna
4. lag med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
5. lag med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd
6. lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om
disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myn-
digheter
7. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ, med den ändringen att i 2 § första
stycket sätts halvparentestecken i stället för kommatecknen efter a respek-
tive b i punktuppställningen
8. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa
beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
9. lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
10. lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
11. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksda-
gens ledamöter
12. lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestäm-
melser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riks-
revisionen
13. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvalt-
ningen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RS1 punkterna 1–6 och
8–13 samt bifaller delvis framställning 2012/13:RS1 punkt 7.

Stockholm den 13 november 2012

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson
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Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill
(M), Björn von Sydow (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i
Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid
(M), Phia Andersson (S), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans
Ekström (S), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow
Mölleby (V), Ann-Britt Åsebol (M) och Mathias Sundin (FP).
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Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning
I framställningen Reglering av riksdagens nämnder (2012/13:RS1) föreslår
riksdagsstyrelsen att riksdagen antar förslag till lagar med instruktioner för
nämndmyndigheter under riksdagen, utom Partibidragsnämnden och Riks-
dagens ansvarsnämnd, m.m.

Riksdagsstyrelsen redogör i framställningen för ärendets beredning fram
till dess att framställningen beslutades. Tilläggas kan att utredarens förslag
har remissbehandlats. Remissinstanser var Riksrevisionen, Riksdagens
ombudsmän, Partibidragsnämnden, Riksdagens arvodesnämnd, Statsrådsar-
vodesnämnden, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevi-
sorerna, Riksdagens överklagandenämnd, Valprövningsnämnden, Riksda-
gens ansvarsnämnd, Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Finansdepar-
tementet, Utbildningsdepartementet), Valmyndigheten och Kammarkollegiet.

Riksdagsstyrelsens förslag finns i bilaga 1.

Framställningens huvudsakliga innehåll
I framställningen Reglering av riksdagens nämnder (2012/13:RS1) föreslår
riksdagsstyrelsen ett delvis nytt regelverk för nämndmyndigheter under riks-
dagen. Förslaget innebär i huvudsak att alla nämndmyndigheter, utom
Partibidragsnämnden och Riksdagens ansvarsnämnd, får nya instruktioner
som delvis bygger på äldre motsvarande författningar. Nya bestämmelser
föreslås om nämndernas ledning m.m. Riksdagens ansvarsnämnd ska som
tidigare ha en instruktion beslutad av riksdagsstyrelsen. Styrelsen har upp-
dragit åt riksdagsdirektören att ytterligare utreda en reglering av Partibi-
dragsnämnden.

Vidare föreslår riksdagsstyrelsen i framställningen en reglering i lagen
om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ, som bl.a. innebär att arvode till nämndernas ledamöter, med undan-
tag för Riksdagens arvodesnämnd, ska betalas i form av antingen årsar-
vode eller sammanträdesarvode.

Riksdagsstyrelsen föreslår också ändringar i syfte att klarlägga ansvars-
fördelningen mellan Riksdagsförvaltningen och nämnderna. Av Riksdags-
förvaltningens instruktion ska framgå att förvaltningen ska biträda
nämndmyndigheterna och att förvaltningen ska svara för de utbetalningar
som krävs med anledning av beslut som fattas av nämnderna.

Ändringsförslagen medför en del följdändringar i andra författningar.
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De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Bestäm-
melserna om nämndmyndigheternas skyldighet att lämna en redogörelse
för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen ska dock
tillämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2012/13:KU9
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Utskottets överväganden

Reglering av riksdagens nämnder

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller riksdagsstyrelsens förslag om reglering av riks-
dagens nämnder, som bl.a. innebär att de flesta av nämndmyndig-
heterna under riksdagen får nya instruktioner som delvis bygger
på äldre motsvarande författningar och att Riksdagsförvaltning-
ens skyldighet att biträda nämndmyndigheterna förtydligas.

Bakgrund
Under riksdagen lyder flera nämndmyndigheter med olika slags uppdrag
och verksamhet. Det regelverk som gäller för nämndmyndigheterna har
ansetts svåröverskådligt och i vissa avseenden ofullständigt. Det finns inte
några generella bestämmelser om t.ex. ledningsform och verksamhetsan-
svar som det finns för myndigheter under regeringen i myndighetsförord-
ningen (2007:515). Vidare finns det brister i regleringen av arvoden,
kostnadsersättningar vid resor m.m., och det saknas författningsstöd när
det gäller överklagande av nämndmyndigheternas beslut om att avslå, eller
inskränka med förbehåll, en begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Nämnderna har inga egna anslag eller budgetar utan får stöd från Riks-
dagsförvaltningen för sina verksamheter, enligt 1 § lagen (2011:745) med
instruktion för Riksdagsförvaltningen. Att nämnderna står för verksamhe-
ten och Riksdagsförvaltningen för resurserna har inneburit vissa oklarheter
i ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Framställningen
Förslagen i framställningen innebär i huvudsak att den nuvarande regler-
ingen förs över till nya instruktioner för nämndmyndigheterna som bl.a.
ska innehålla bestämmelser om nämndmyndigheternas sammansättning och
uppgifter. I instruktionerna ska anges att nämnderna är myndigheter under
riksdagen.

Vid utformningen av de nya bestämmelserna har vägledning hämtats i
hur liknande frågor har lösts för myndigheter under regeringen.

Förslagen gäller inte

– Partibidragsnämnden, som på riksdagsstyrelsens uppdrag ska utredas
vidare av riksdagsdirektören,
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– Riksdagens ansvarsnämnd, för vilken riksdagsstyrelsen med stöd av
4 § lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om
disciplinansvar har meddelat föreskrift (RFS 2009:1) med instruktion
för riksdagens ansvarsnämnd.

Vidare kan nämnas att förslaget innefattar nya eller delvis nya bestämmel-
ser om ledning, delegering och ärendenas handläggning, som tas in i
nämndmyndigheternas instruktioner, samt nya bestämmelser om arvoden
och ersättningar, överklagande och ekonomisk ansvarsfördelning mellan
Riksdagsförvaltningen och nämnmyndigheterna, vilka presenteras nedan.
Nämnas kan också att bestämmelser föreslås om bl.a. förordnande av leda-
möter och sekreterare, experthjälp, dokumentation, omröstning och under-
rättelse om beslut.

Ledning
För vissa av nämndmyndigheterna saknas i dag bestämmelser om vilken
ledningsform som gäller. Det gäller Valprövningsnämnden, Riksdagens
överklagandenämnd och de tre löne- och arvodessättande nämnderna. I från-
varo av annan reglering får ansvaret för ledningen av riksdagens nämnder
anses vila på nämnden i dess helhet, dvs. det kollektiva beslutsorganet.
För att förtydliga vad som gäller i detta hänseende föreslår riksdagsstyrel-
sen att det införs bestämmelser i nämndernas instruktioner som slår fast att
myndigheten leds av en nämnd.

Vidare föreslår riksdagsstyrelsen en reglering av ledningens verksamhets-
ansvar som delvis har sin förebild i myndighetsförordningen. I utredarens
förslag hade bestämmelsen i den delen en delvis annorlunda lydelse än
den riksdagsstyrelsen föreslår. Valprövningsnämnden framförde att nämn-
dens domstolsliknande karaktär innebär att den inte ansvarar inför riksda-
gen och att inte heller de enskilda ledamöterna anses ”lyda” under riksdagen.

Enligt bestämmelsens första stycke ansvarar nämnden för verksamheten
om inte annat följer av bestämmelser i lag. Nämndens verksamhetsansvar
är enligt författningskommentaren begränsat på det ekonomiadministrativa
området (se vidare framst. s. 99). I framställningen anför riksdagsstyrelsen
bl.a. följande (s. 52–53):

Domstolars och förvaltningsmyndigheters självständighet i sin dömande
och beslutsfattande verksamhet följer av grundlag (11 kap. 3 § och
12 kap. 2 § regeringsformen). Det står därför klart att i de ärenden där
riksdagens nämnder fattar beslut i sak är de oberoende i förhållande
till riksdagen. Nämnderna är dock även ledningsorgan i respektive
nämndmyndighet och bör som sådana ha det administrativa ansvaret
för den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Riksdagens nämnders
självständighet i förhållande till riksdagen i ett enskilt ärende som nämn-
den bestämmer hindrar alltså inte ett administrativt verksamhetsansvar
inför den som gett nämnden dess uppdrag, dvs. riksdagen.

Med hänsyn till vad Valprövningsnämnden har anfört föreslår dock
riksdagsstyrelsen att det övergripande verksamhetsansvaret för nämn-
derna formuleras så att nämnden ansvarar för verksamheten, utan att
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det särskilt anges inför vilket organ som nämnden ansvarar. På så sätt
uppstår inga oklarheter när det gäller nämndernas oberoende i förhål-
lande till riksdagen för beslut i icke-administrativa frågor.

I bestämmelsens andra stycke anges att nämnden ska se till att verksamhe-
ten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett
tillförlitligt sätt och rättvisande samt att nämnden hushållar väl med sta-
tens medel. Regleringen överensstämmer i huvudsak med vad som gäller
för myndigheter under regeringen. En skillnad är dock att nämnden endast
svarar för redovisningen av sitt resultat. Den finansiella redovisningen
sköts av Riksdagsförvaltningen (framst. s. 100).

Delegering
För Riksdagens arvodesnämnd, Nämnden för lön till riksdagens ombuds-
män och riksrevisorerna, Statsrådsarvodesnämnden och Valprövningsnämn-
den finns bestämmelser om delegation som delvis skiljer sig åt. För
Riksdagens överklagandenämnd saknas bestämmelser om delegation.

I framställningen föreslås att nämndmyndigheterna får möjlighet att i
arbetsordningen eller genom särskilda beslut delegera rätten att fatta när-
mare angivna beslut eller vidta åtgärder till ordföranden, sekreteraren eller
någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden. För Val-
prövningsnämnden föreslås delegering även få ske till ordförandens ersät-
tare och föredraganden. Det som nämndmyndigheterna föreslås få rätt att
delegera är dels beslutsfattande i ärenden som inte behöver prövas av nämn-
den, dels beslut eller andra åtgärder för beredning av ärenden.

Delegering till de nämnda funktionerna ska enligt förslaget (6 § andra
stycket) få avse att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende;
enligt författningskommentaren (framst. s. 100) kan sådan delegering t.ex.
gälla att kommunicera skrifter. Vidare ska delegering till dessa funktioner
få avse att avgöra andra ärenden än de som ligger inom nämndens kärn-
verksamhet. Sådan delegering kan enligt författningskommentaren ske i
fråga om remisser. Beslutsfattande som innebär prövning i sak av överkla-
ganden och beslut om arbetsordning kan inte delegeras.

Vidare får delegering (6 § tredje stycket) till nämndernas ordförande,
och när det gäller Valprövningsnämnden ersättaren för ordföranden, avse
att besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse.

Slutligen får delegering (6 § fjärde stycket) till den som nämnden bestäm-
mer hos Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som
utför kansligöromål för nämnden ske när det gäller att ta emot och regi-
strera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande av allmänna
handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden
av nämndens beslut i sådana frågor.

Statsrådsarvodesnämnden har i sitt remissyttrande ansett det tveksamt
om det är förenligt med 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen att delegera
rätten att fatta beslut om utlämnande av allmänna handlingar till en tjänste-
man hos Riksdagsförvaltningen. Nämnden ifrågasätter om begreppet ”värd-
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myndighet”, som förekommer i utredningen, i sig har en formell innebörd
som innebär att en tjänsteman hos Riksdagsförvaltningen kan sägas fatta
beslut i nämndens namn. Det kan vidare diskuteras om Riksdagsförvalt-
ningen över huvud taget är att anse som värdmyndighet till Statsrådsarvo-
desnämnden, vars ledamöter utses genom beslut av riksdagen. I vart fall
anser nämnden att den föreslagna delegationsmöjligheten inte är lämplig.
Den grundlagsstadgade uppgiften att besluta om utlämnande av allmänna
handlingar är alltför viktig för att kunna överlämnas till en tjänsteman som
inte är knuten till nämndens verksamhet. Förslaget avstyrks i denna del av
Statsrådsarvodesnämnden.

I riksdagsstyrelsens framställning anförs att även om en handling i prak-
tiken finns hos den myndighet som utför kansligöromål för nämnden
måste handlingen anses förvarad hos nämnden, inte hos den myndighet
som utför kansligöromålen. Nämnderna har svårt att leva upp till tryckfri-
hetens krav på skyndsam behandling av framställningar om att få ta del av
en allmän handling, eftersom sekreterare och andra som i praktiken förva-
rar handlingarna har uppdraget hos nämnden som bisyssla. Det finns
alltså, anförs det i framställningen, ett klart behov av att kunna delegera
hanteringen av allmänna handlingar, särskilt under semesterperioder. Ett
beslut om att delegera till någon hos en värdmyndighet att fatta beslut om
utlämnande av allmänna handlingar innebär enligt framställningen inte att
delegering sker till den andra myndigheten. Ett sådant beslut tar sikte på
den som nämnden bestämmer hos värdmyndigheten. Det kan vara fråga
om en person eller en funktion. Den som har fått rätten att fatta beslut
delegerad till sig fattar beslutet i den delegerande myndighetens namn och
inte i värdmyndighetens namn.

Beslutsfattande utan sammanträde
När det gäller ärendenas handläggning kan noteras ett förslag till uttryck-
lig reglering om beslutsfattande utan sammanträde. Varje nämndmyndighet
ska enligt förslaget ha möjlighet att föreskriva i arbetsordningen att ären-
den får avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamö-
terna.

Verksamhetsredogörelse m.m.
För de tre löne- och arvodessättande nämnderna, Valprövningsnämnden
och riksdagens överklagandenämnd saknas det bestämmelser om i vilken
utsträckning riksdagens nämnder ska redovisa sin verksamhet. Riksdagens
ansvarsnämnd ska enligt 14 § föreskriften (2009:1) med instruktion för riks-
dagens ansvarsnämnd senast den 22 februari varje år lämna en årlig
redogörelse till riksdagsstyrelsen om sin verksamhet det senaste kalender-
året. Vissa uppgifter finns i Riksdagsförvaltningens årsredovisning, t.e.x
om antal sammanträden, hur många ledamöter som respektive nämnd har
samt kostnaderna för verksamheterna.
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I framställningen ifrågasätts om det är en lämplig ordning att Riksdags-
förvaltningen, vilket är fallet i dag, redovisar nämndernas verksamhet.
Riksdagsförvaltningen har ju inget rättsligt ansvar för verksamheten i nämn-
derna. De detaljerade bestämmelser som gäller för Riksdagsförvaltningen,
Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen bör dock inte göras tillämpliga
på nämnderna. Det skulle innebära en alltför stor administrativ påfrestning
på dem och det vore inte sakligt motiverat.

I stället föreslår riksdagsstyrelsen att riksdagens nämnder lämnar en
årlig verksamhetsredogörelse. Nämnderna finansieras med allmänna medel.
Det finns därmed ett berättigat krav på någon form av resultatredovisning.
Några av nämnderna bedriver dessutom en verksamhet som åtminstone
ibland är föremål för allmänhetens och mediernas intresse. För dessa nämn-
der finns ett tydligt allmänintresse av information om verksamheten. Med
egna verksamhetsredogörelser blir det också tydligare att nämnderna är
självständiga myndigheter. Verksamhetsredogörelsen bör lämnas till riksda-
gen. Bestämmelserna om resultatredovisning i lagen (2006:999) med eko-
nomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksda-
gens ombudsmän och Riksrevisionen ska inte gälla för Riksdagsförvalt-
ningen när det gäller riksdagens nämndmyndigheter, med undantag för
Partibidragsnämnden.

Ersättningar
Arvoden till ledamöter i riksdagens nämnder betalas som månadsarvoden
och – i viss mån – sammanträdesarvoden. I framställningen föreslås arvo-
den i form av årsarvode eller sammanträdesarvode.

Årsarvode föreslås utgå till ordförandena i Statsrådsarvodesnämnden,
Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna, Riksda-
gens arvodesnämnd, Valprövningsnämnden och Riksdagens överklagande-
nämnd. Detsamma ska gälla ledamöter i Statsrådsarvodesnämnden,
Riksdagens arvodesnämnd och Nämnden för lön till riksdagens ombuds-
män och riksrevisorerna.

Sammanträdesarvode föreslås utgå till ledamöterna i övriga nämnder
och till ordföranden i Riksdagens ansvarsnämnd samt till ersättare och supp-
leanter.

Årsarvode och sammanträdesarvode ska enligt förslaget utgöra en pro-
centuell andel av det arvode som betalas till ledamöter av riksdagen.
Riksdagsstyrelsen föreslår att detta regleras i lagen (1989:185) om arvoden
m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ, med undan-
tag för ledamöterna i Riksdagens arvodesnämnd för vilka arvode föreslås
beslutas av riksdagsstyrelsen.

När det gäller arvodesformer anförs (framst. s. 72–73) bl.a. att månads-
arvoden lämpar sig mindre väl för verksamheter där det kanske endast är
fråga om ett par sammanträden per år, att till dem som har en mer omfat-
tande löpande verksamhet bör årsarvoden betalas ut och att årsarvode
också betalas till de ordförande och ledamöter vars arbetsbelastning typiskt
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sett inte varierar så mycket från år till år. Arvodesnivåerna bör (framst. s.
73) bero på verksamhetens art och omfattningen av insatsen. Vidare anförs
när det gäller ordningen för bestämmande av arvode (s. 74–75) bl.a. att
arbetsbördan i en nämnd kan variera från år till år utan någon formell för-
ändring av nämndernas uppgifter. Arbetsmängden för Valprövningsnämn-
den och Riksdagens överklagandenämnd kan t.ex. öka som en följd av fler
överklaganden. Variationer av denna typ påverkar dock, enligt utredaren,
typiskt sett mest sekreterarna. Deras ersättning bör bestämmas av nämn-
derna själva som därmed kan anpassa ersättningen.

När det gäller ledamöterna i Riksdagens arvodesnämnd föreslås dock en
särlösning. Nämnden beslutar ju om ledamotsarvodet, och det är därför
inte lämpligt att låta nämndens eget arvode vara beroende av det beslutet.
Arvodet till ledamöterna i Riksdagens arvodesnämnd bör mot den bakgrun-
den beslutas av riksdagsstyrelsen.

Genom förslaget blir arvodesregleringen enhetlig och tydlig, anför riks-
dagsstyrelsen.

Varje nämndmyndighet ska besluta om arvode till sekreterare, föredra-
gande och andra som tjänstgör hos nämnden.

Överklagande
Inom förvaltningsrätten anses gälla som en utgångspunkt att beslut får över-
klagas om inte annat är föreskrivet. Sådan reglering finns när det gäller
beslut i nämndernas kärnverksamhet beträffande alla nämnder under riksda-
gen utom Riksdagens överklagandenämnd. Vidare anses det oklart vad
som gäller för överklagande av beslut om utlämnande av allmän handling
eller en uppgift som har fattats av riksdagens nämndmyndigheter.

Som nämnts finns reglering av rätten att överklaga när det gäller beslut
i nämndernas kärnverksamhet beträffande alla nämnder under riksdagen
utom Riksdagens överklagandenämnd. Något behov av att kunna erbjuda
domstolsprövning av överklagandenämndens beslut finns inte; nämndens
sammansättning talar för att nämnden bör kunna bedömas uppfylla de krav
som kan ställas på en domstolsprövning. Riksdagsstyrelsen föreslår ett
uttryckligt överklagandeförbud beträffande beslut som fattats av Riksda-
gens överklagandenämnd. För Valprövningsnämndens del gäller ett överkla-
gandeförbud enligt 3 kap. 12 § regeringsformen.

När det gäller placeringen av dessa överklagandeförbud anser Riksdags-
styrelsen att utgångspunkten bör vara att bestämmelserna tas in i den
författning som reglerar den fråga som beslutet avser. När det gäller Nämn-
den för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna finns det ingen
författning som reglerar de förmåner som nämnden beslutar om. För dessa
beslut föreslås att bestämmelsen om överklagandeförbud tas in i nämndens
nya instruktion.

Vidare anses det, som nämnts, oklart vad som gäller för överklagande
av beslut om utlämnande av allmän handling eller en uppgift som har fat-
tats av riksdagens nämndmyndigheter. Dessa beslut bör enligt framställ-
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ningen kunna överklagas i samma utsträckning som beslut som meddelats
av andra myndigheter under riksdagen. Det innebär att nämndmyndigheter-
nas beslut föreslås kunna överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen
(HFD) om talan förs av en enskild sökande eller en kommunal myndighet,
och till Riksdagens överklagandenämnd om talan förs av en statlig myndig-
het. Dessa beslut av överklagandenämnden ska dock enligt förslaget inte
få överklagas.

För de fall då Riksdagens överklagandenämnd fattat beslut som första
instans föreslår riksdagsstyrelsen att besluten ska kunna överklagas till
HFD av enskilda sökande och kommunala myndigheter. Däremot ska
sådana beslut enligt förslaget inte få överklagas av statliga myndigheter. I
den delen anförs det att sådana framställningar från statliga myndigheter
kan förväntas vara ytterst ovanliga. I praktiken synes det enligt framställ-
ningen inte förekomma några sådana framställningar. När det gäller myn-
digheter under regeringen har sådana frågor lösts så, att frågan om
myndigheten ska lämna ut handlingen prövas av regeringen. I den nu aktu-
ella – och understryker riksdagsstyrelsen högst hypotetiska – situationen
finns det dock inte något motsvarande organ som lämpligen bör anförtros
prövningen. Att låta frågan avgöras i domstol skulle dessutom avvika från
hur saken i övrigt har lösts. Sammantaget bör detta enligt riksdagsstyrelsen
leda till att avslagsbeslut som överklagandenämnden fattar med anledning
av en begäran från en statlig myndighet inte bör kunna överklagas.

Ekonomisk ansvarsfördelning m.m.
Riksdagsstyrelsen anser att det finns behov av att klargöra den ekono-
miska ansvarsfördelningen mellan Riksdagsförvaltningen och nämndmyn-
digheterna som har ansetts något oklar.

I framställningen föreslås att Riksdagsförvaltningens instruktion ska för-
tydligas så att det framgår att förvaltningen ska biträda riksdagens nämnd-
myndigheter. Av instruktionen ska det även framgå vilka nämndmyndighe-
terna är. Även Partibidragsnämnden, som är en nämnd under riksdagen,
föreslås anges i uppräkningen.

Vidare föreslår riksdagsstyrelsen att det ska anges uttryckligen i Riks-
dagsförvaltningens instruktion att förvaltningen ska svara för utbetalningar
som krävs med anledning av beslut som fattas av nämndmyndigheterna
om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till Riksdagsförvaltningen.
Förvaltningen ska ge nämndmyndigheterna tillfälle att lämna synpunkter
på sina resursbehov.

I instruktionen för Riksdagsförvaltningen införs en bestämmelse om att
förvaltningens kanslistöd till riksdagens nämndmyndigheter ska regleras i
en överenskommelse. Riksdagsförvaltningen får efter samråd med en nämnd-
myndighet träffa överenskommelse med en annan myndighet under riksda-
gen, en domstol eller en förvaltningsmyndighet som lyder under
regeringen om att den myndigheten ska lämna kanslistöd till nämndmyn-
digheten.
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När Riksdagsförvaltningen lämnar kanslistöd till riksdagens nämndmyn-
digheter ska förvaltningen beakta nämndmyndigheternas intresse av obe-
roende.

Följdändringar m.m.
I arkivlagen (1990:782) införs en bestämmelse som upplyser om att det i
fråga om överlämnande av allmänna handlingar finns särskilda bestämmel-
ser för myndigheter under riksdagen.

Upplysningsbestämmelser om sammansättningen och arvodering i Riks-
dagens överklagandenämnd, vilka finns i lagen (1989:186) om överkla-
gande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter, upphävs.

Bestämmelserna om ersättning för inkomstförlust i lagen (1989:185) om
arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
anpassas så att även de som har uppdrag hos riksdagens nämndmyndighe-
ter har rätt till sådan ersättning.

Flera paragrafer i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksda-
gens ledamöter – som innehåller hänvisningar till lagen om arvoden m.m.
inom riksdagen, dess myndigheter och organ – justeras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Bestämmel-
serna i nämnmyndigheternas instruktioner om verksamhetsredogörelser till-
lämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013. Också bestämmel-
sen att Riksdagsförvaltningen, med undantag för Partibidragsnämnden, inte
längre ska redovisa resultatet för riksdagens nämndmyndigheter ska tilläm-
pas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013.

Utskottets ställningstagande
Utskottet instämmer i de bedömningar som riksdagsstyrelsen har gjort i
framställningen. I den del riksdagsstyrelsens förslag avser delegering till
någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden när det gäl-
ler att pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar kan förslaget
enligt utskottets mening inte anses strida mot grundändamålet med regler-
ingen om utlämnande av allmänna handlingar. Vikten av skyndsamhet i
prövningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar talar
för att nämndmyndigheterna ges denna möjlighet till delegering. Utskottet
vill dock särskilt framhålla att sådan delegering inte får bli slentrian. En
nämnd som använder sig av denna möjlighet får förutsättas lägga sig vinn
om en noggrann prövning och en tydlig avgränsning av varje delegering.

I övrigt vill utskottet framhålla att nämndmyndigheternas självständiga
ställning inte försvagas av de nu aktuella regleringarna utan om något för-
tydligas. Vidare ser utskottet det som värdefullt att Riksdagsförvaltningens
skyldighet att på olika sätt biträda nämndmyndigheterna uttryckligen ska
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framgå av lagen med instruktion för Riksdagsförvaltningen, liksom att Riks-
dagsförvaltningen ska bereda riksdagens nämndmyndigheter tillfälle att
lämna synpunkter på behovet av resurser.

Sammantaget anser utskottet att riksdagsstyrelsens förslag är väl
avvägda. Utskottet föreslår att riksdagen bifaller framställningen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Framställningen

Framställning 2012/13:RS1 Reglering av riksdagens nämnder:
1. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag med instruktion

för Valprövningsnämnden.
2. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag med instruktion

för Statsrådsarvodesnämnden.
3. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag med instruktion

för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.
4. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag med instruktion

för Riksdagens arvodesnämnd.
5. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag med instruktion

för Riksdagens överklagandenämnd.
6. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i

lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar
m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter.

7. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen,
dess myndigheter och organ.

8. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riks-
dagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

9. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
arkivlagen (1990:782).

10. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

11. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter.

12. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m.
för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisio-
nen.

13. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i
lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen.
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BILAGA 2

Riksdagsstyrelsens lagförslag
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Tryck: Elanders, Vällingby 2012
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