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Riksdagsdirektören föreskriver med stöd av 21 § lagen (2011:745) med
instruktion för Riksdagsförvaltningen i fråga om riksdagsdirektörens
föreskrift (RFS 2011:14) om Riksdagsförvaltningens organisation1
dels att nuvarande 11–17 §§2 ska betecknas 12–18 §§,
dels att 2–4, 6–12, 18 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 §, av följande lydelse.
2 § Av riksdagsordningen framgår att det finns en styrelse i
Riksdagsförvaltningen och att riksdagsdirektören är chef för myndigheten.
Enligt 14 och 25 §§ lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen finns ett ledamotsråd och en personalansvarsnämnd.
Bestämmelser om rapportering av information om missförhållanden finns
i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden.
I riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2011:10) om arbetsordning för
Riksdagsförvaltningen anges att det finns en internrevisionsfunktion.
3§

Riksdagsförvaltningen består av

– kammaravdelningen
1

Föreskriften omtryckt RFS 2012:3.
Senaste lydelse av
12 § RFS 2017:5
13 § RFS 2015:8
14 § RFS 2018:2
15 § RFS 2018:2
16 § RFS 2018:2.
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– utskottsavdelningen
– förvaltningsavdelningen
– fastighets- och serviceavdelningen
– säkerhetsavdelningen
– it-avdelningen
– kommunikationsavdelningen.
Dessutom finns en ledningsstab.
4 §3 I ledningsgruppen ingår riksdagsdirektören, avdelningscheferna och
chefen för riksdagsdirektörens kansli.
6 §4 Ledningsstaben består av talmannens kansli och riksdagsdirektörens
kansli.
7 §5

Kammaravdelningen består av enheterna

– kammarkansliet
– protokollskansliet
– riksdagens internationella kansli
– riksdagens utredningstjänst
– sekretariatet för EU-samordning.
8 §6 Utskottsavdelningen består av utskottens kanslier och EU-nämndens
kansli samt av utvärderings- och forskningssekretariatet.
9 §7

Förvaltningsavdelningen består av

– ekonomienheten
– enheten ledamotsersättningar
– HR-enheten
– juridiska enheten.
10 §8

Fastighets- och serviceavdelningen består av

– fastighetsenheten
– serviceenheten
– enheten riksdagstryck.
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Senaste lydelse RFS 2015:8.
Senaste lydelse RFS 2015:8.
Senaste lydelse RFS 2015:8.
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Senaste lydelse RFS 2015:8.
7
Senaste lydelse RFS 2019:8.
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Senaste lydelse RFS 2015:8.
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11 §

Säkerhetsavdelningen består av

– bevakningsenheten
– larmcentralsenheten
– enheten verksamhets- och säkerhetsskydd
– beredskapsenheten.
12 §9

It-avdelningen består av

– enheten it-verksamhetsstöd
– enheten it-produktion
– enheten it-utveckling.
18 §10

Fastighetsenheten består av sektionerna

– drift och förvaltning
– lokaler och interiörer
– projekt.
19 §

Serviceenheten består av sektionerna

– kammarservice
– kontorsservice
– lokalvård.
22 §11 I enheten press, redaktion och utveckling ingår sektionen för
redaktionellt innehåll.
–––––––––––––––––
Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2022.
Riksdagsförvaltningen

Ingvar Mattson

Lars Seger
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Senaste lydelse av tidigare 11 § RFS 2015:8.
Senaste lydelse av tidigare 17 § RFS 2015:8.
Senaste lydelse RFS 2020:3.
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