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SFS 2021:1118 Tilläggsbestämmelse 13.11.2 
 

Bestämmelserna i 7 kap. 16 och 20 §§ samt tilläggsbestämmelserna 7.15.1 

andra stycket och 7.15.3–7.15.4 tillämpas på krigsdelegationen när den inte 

är i riksdagens ställe. 

 

15 §3    Riksdagens arvodesnämnd består av en ordförande och två andra 

ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till 

riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. 

Suppleanter ska inte utses. 

Riksdagen väljer särskilt en ersättare för ordföranden. Valet av ersättare 

gäller för samma tid som för ordföranden. 

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit 

ordinarie domare. 

 
Val och beslut om delegationer och årlig redogörelse 
 

18 §    Om det har träffats en internationell överenskommelse om att 

riksdagen bland sina ledamöter ska välja ledamöter i en delegation till en 

mellanfolklig organisation, får bestämmelser om detta införas i en tilläggs-

bestämmelse till denna paragraf. Delegationer som väljs av kammaren ska 

årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen. 

Talmannen får efter samråd med gruppledarna  

− besluta att riksdagsledamöter ska delta i ett internationellt parlamenta-

riskt samarbete som inte bygger på en sådan överenskommelse som anges i 

första stycket,  

− utse ledamöter i delegationen, och  

− besluta hur den ska redovisa sin verksamhet. 

 

Tilläggsbestämmelse 13.18.14 
 

Riksdagen väljer årligen 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation. 

Delegationen väljs efter riksmötets inledande för tiden till dess att ett nytt 

val av delegationen har ägt rum. 

 

Tilläggsbestämmelse 13.18.25 
 

Riksdagen väljer sex ledamöter i den svenska delegationen till Europarådets 

parlamentariska församling. Delegationen väljs för tiden från den 1 novem-

ber samma år som val till riksdagen ägt rum till motsvarande tidpunkt efter 

nästa val. 

En ledamot av eller en suppleant i delegationen som har lämnat riksdagen 

i samband med ett riksdagsval får kvarstå under den återstående delen av 

delegationens valperiod. 

 

 

 

 

 
3 Senaste lydelse 2018:605. 
4 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.  
5 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.  

 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 4 i tidigare publicerade SFS 2021:1118. Rättelsen avser 

beteckningarna på tilläggsbestämmelserna efter 18 §. 
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