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  Riksdagsförvaltningen 

Yttrande över reviderad framställning till 
Riksdagen, Ny lag om ersättning till Riksdagens 
ledamöter, m.m. 
 

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har ingen erinran mot de språkliga- och 

redaktionella ändringar som finns i förslaget. I ett yttrande över ett tidigare 

förslag till ändringar i den aktuella lagen har SPV anfört att det bör övervägas 

om SPV:s roll i administrationen skulle kunna förtydligas i författningstexten 

(yttrande 2014-05-13 MD 2014/105, Riksdagsförvaltningens diarienummer 

1214-2013/14). 

SPV vill nu lämna ett par ytterligare synpunkter: 

a) I kapitel 9-11 i förslaget till lag om ersättning till Riksdagens ledamöter 

anges inte vilken myndighet som beslutar om rätten till respektive 

pensionsförmån. I dagsläget beslutar SPV om rätten till dessa 

pensionsförmåner med stöd av en överenskommelse mellan 

Riksdagsförvaltningen och SPV. Mot bakgrund av detaljgraden i övriga delar i 

lagförslaget (bl.a. reglerna i kapitel 12-13 om avgångsförmåner) samt då de 

övergripande huvudsyftena bakom förslaget är att modernisera och förtydliga 

reglerna finns det enligt SPV:s mening skäl överväga att i författningstexten 

ange vilken myndighet som beslutar om rätten till dessa förmåner.  

b) I kapitel 10 om sjukpension finns en regel om anmälningsskyldighet (8 §) 

som i förslaget ändrats såtillvida att anmälningsskyldighet numer föreligger 

gentemot SPV. I kapitlet finns dessutom en regel om återkrav av felaktigt 

utbetald ersättning, dröjsmålsränta samt eftergift (9 §). I regeln anges inte 

vilken myndighet som beslutar i dessa frågor. På liknande sätt som under 

punkten a) är denna reglering mindre detaljerad än övriga delar av lagförslaget. 

Av detta skäl samt då SPV idag ska ”hantera” dessa återkrav enligt en ordning 

som beskrivs närmare i nämnda överenskommelse mellan SPV och 

Riksdagsförvaltningen, anser SPV att det finns skäl att överväga att i lagtexten 

göra förtydliganden kring vilken myndighet som beslutar i dessa frågor. 

c) I kapitel 9 om ålderspension och i kapitel 11 om efterlevandepension finns 

överhuvudtaget inga regler om anmälningsskyldighet eller återkrav vilket är en 

avvikelse i förhållande till reglerna i kapitel 10 om sjukpension. SPV ska 

”hantera” dessa återkrav enligt en ordning som beskrivs närmare i 

överenskommelse mellan SPV och Riksdagsförvaltningen och som för 

närvarande är identisk med den ordning som gäller för sjukpension. Förutom 
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systematiska och redaktionella överväganden finns det enligt SPV:s mening 

skäl att gentemot pensionstagare reglera frågor om anmälningsskyldighet och 

återbetalningsskyldighet i författning även för dessa förmåner. 

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör  i närvaro av chefsjuristen 

Åsa Lindahl och verksjuristen Tony Törnqvist, föredragande.   
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