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Fullmäktige behandlar i sitt remissvar endast de förslag i det remitterade betänkandet som 
berör fullmäktiges verksamhetsområde, nämligen förslaget om partilösa ledamöters platser i 
utskotten och beredning av framställningar. Fullmäktige har inga invändningar mot förslaget 
om partilösa ledamöters platser i utskotten och är positiv till förslaget om beredning av 
framställningar. Fullmäktige efterfrågar dock vissa klarlägganden beträffande 
tillämpningsområdena för förslagen.  

Inledning 
Riksbanken har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet 2019 års riksdagsöversyn. 
Riksbanken lämnar två separata yttranden. Detta remissyttrande avser de frågor som faller 
inom fullmäktiges verksamhetsområde. Riksbankens direktion avger samtidigt ett 
remissyttrande rörande de frågor som hör till direktionens verksamhetsområde. 

Partilösa ledamöters platser i utskotten 
Den föreslagna bestämmelsen träffar bara de som är riksdagsledamöter. Antalet 
fullmäktigeledamöter är 11 och det finns lika många suppleanter. För närvarande är 6 av 11 
ordinarie fullmäktigeledamöter också riksdagsledamöter. Av suppleanterna är 3 av 11 
riksdagsledamöter. Alla riksdagspartier är inte representerade i fullmäktige. Det beror på att 
fullmäktige har färre platser än utskotten och att partierna sinsemellan överenskommer om 
hur de olika utskottsplatserna ska fördelas. 

Riksbanksfullmäktige har inga invändningar mot förslaget att om en riksdagsledamot lämnar 
sin partigrupp lämnar hen också sitt uppdrag i vissa andra organ som hen valts till av 
kammaren till följd av sin partitillhörighet. Enligt fullmäktige bör det klarläggas vad som 
avses med ”lämnar”. Avses med detta både när ledamoten avgår frivilligt eller även 
exempelvis när ett parti utesluter riksdagsledamoten? 

Det framgår dock inte av betänkandet vilka överväganden som motiverar att 
fullmäktigeledamöter som valts på grund av sin partitillhörighet ska behandlas på olika sätt 
beroende på om de är riksdagsledamöter eller inte. Det kan inte uteslutas att skillnaderna 
mellan de olika kategorierna kommer att vägas in vid nomineringen av fullmäktigeledamöter 
i framtiden. Eftersom riksbanksfullmäktige inte kan jämföras med till exempel ett 
riksdagsutskott är det viktigt att även personer som inte är riksdagsledamöter även i 
framtiden kan väljas och väljs till fullmäktigeledamöter. 
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Beredning av framställningar 
Enligt det remitterade förslaget ska riksdagsorganen inhämta behövliga upplysningar och 
yttranden. Det är naturligt att behovet av beredning och omfattningen av den bedöms på 
olika sätt beroende på vilken typ av framställning och frågeställning det är fråga om. 
Fullmäktige anser dock att innebörden av den föreslagna bestämmelsen behöver förtydligas 
i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Exempelvis bör det klargöras att förslaget inte förväntas 
innebära något behov av beredning av fullmäktiges årliga framställningar om disposition av 
Riksbankens vinst enligt 10 kap. 3 § riksbankslagen. Det behöver även förtydligas vilka krav 
som ställs på beredningen av andra typer av framställningar. 

Därutöver uppmärksammar fullmäktige om att 4 kap. 1 § riksbankslagen har följande 
lydelse: ”Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga om 
författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får fullmäktige eller 
direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra framställning i ämnet till riksdagen 
enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.4 till riksdagsordningen eller till regeringen. Innan en 
framställning till riksdagen eller regeringen görs ska fullmäktige och direktionen samråda 
med varandra”. Enligt fullmäktiges bedömning bör det övervägas en konsekvensändring av 
den bestämmelsen genom att införa en hänvisning till den nu föreslagna bestämmelsen i 
9 kap. 17 a § riksdagsordningen. 

Avslutningsvis konstaterar fullmäktige att förslaget inte träffar sådana framställningar som 
fullmäktige gör till regeringen. Sådana framställningar är dock mycket ovanliga. Fullmäktige 
har inte gjort någon sådan framställning sedan 2004. 

 

På fullmäktiges vägnar: 

 

 

Susanne Eberstein 

 Maria Svalfors 

 

I beslutet har deltagit: Susanne Eberstein (ordförande), Michael Lundholm (vice ordförande), 
Hans Hoff, Hans Birger Ekström, Bo Broman, Marie Granlund, Peter Helander, Ali Esbati, 
Chris Heister, Mikael Eskilandersson och Caroline Helmersson Olsson. 

Föredragande har varit Eva Forssell. 
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