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utfärdad den 14 juni 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
dels att 4 kap. 2 och 3 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse.

4 kap.
2 §2 En ledamot har rätt till ersättning för kostnader för tjänsteresor med
belopp motsvarande den faktiska kostnaden. Kostnader för tjänsteresa med
egen bil ersätts med de belopp som gäller för tjänstemän inom riksdagsförvaltningen.
2 a § Ledamoten skall efter avslutad tjänsteresa lämna en reseräkning till
riksdagsförvaltningen snarast, dock senast sex månader efter det att resan eller förrättningen avslutades.
3 §3 Ledamoten beslutar själv om inrikes tjänsteresor och om lämpligt
färdmedel med hänsyn tagen till kostnads- och tidsaspekter.
Riksdagsförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om användning av
färdmedel och resetjänster för vilka särskilt avtal träffats mellan riksdagsförvaltningen och en leverantör.
Riksdagsstyrelsen eller den som riksdagsstyrelsen bestämmer fattar beslut
om en riksdagsledamots utrikes tjänsteresa.
Regler för beslut om utrikes tjänsteresa för utskott eller företrädare för utskott finns i riksdagsordningen samt för utrikes tjänsteresa på uppdrag av
partigrupp i riksdagen i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas
och partigruppernas arbete i riksdagen.
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5 kap.
1 §4 En ledamot har rätt till traktamente enligt andra–sjätte styckena om
förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader är uppfyllda enligt
12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Dagtraktamente vid flerdygnsförrättning i Sverige betalas för varje hel
dag som tagits i anspråk för förrättningen med ett belopp som motsvarar en
etthundratjugondel av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring avrundat till närmaste tiotal kronor. Har förrättning påbörjats kl.
12.00 eller senare avresedagen eller avslutats kl. 19.00 eller tidigare hemresedagen betalas halvt dagtraktamente.
Har ledamot som har rätt till dagtraktamente tillhandahållits kostförmån
skall traktamentet reduceras med hänsyn härtill, såvida inte förmånen avser
kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och kosten obligatoriskt ingår i priset för transporten.
Ersättning för logikostnad i Sverige (nattraktamente) betalas med belopp
motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp per månad som riksdagsförvaltningen bestämmer. Vid särskild tjänsteförrättning i Sverige mer
än fem mil från bostaden och Riksdagshuset betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som föranleds av förrättningen. Ersättning för sådan faktisk
logikostnad betalas också vid konferens med utskott, delegation, kommitté
eller liknande inom riksdagen samt vid konferens med partigrupp i riksdagen utan hinder av att förrättningen ägt rum inom fem mil från bostaden och
Riksdagshuset.
Den som inte har haft några utgifter för logi eller inte styrker logikostnader får ersättning för hel natt med hälften av maximibeloppet enligt 12 kap.
11 § inkomstskattelagen (1999:1229). Sådan ersättning betalas inte när resenären tillbringat natten på tåg, fartyg eller flygplan och inte heller då fri logi
tillhandahållits av en myndighet, ett trafikföretag eller motsvarande.
Vid flerdygnsförrättning utomlands betalas ersättning för ökade levnadskostnader enligt de villkor och med de belopp som gäller för tjänstemän
inom riksdagsförvaltningen.
2 §5 En ledamot som uppfyller förutsättningarna i 1 § för rätt till traktamente, utom såvitt avser kravet på övernattning på förrättningsorten, har rätt
till förrättningstillägg vid endagsförrättningar i Sverige mer än fem mil från
bostaden, om förrättningen varar mer än fyra timmar. Förrättningstillägg betalas med ett belopp som motsvarar en tvåhundrasjuttiofemtedel av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmaste tiotal kronor.
Har ledamot som har rätt till förrättningstillägg tillhandahållits kostförmån skall förrättningstillägget reduceras med hänsyn härtill, såvida inte förmånen avser kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och kosten
obligatoriskt ingår i priset för transporten.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
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På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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