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Redogörelse
1983/84:5
Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för verksamhetsåret
den l juli 1982-den 30 juni 1983

Till Riksdagen
R iksdagens förva ltningsstyrelse får h ärmed avge redo gö re lse för ve rk
samheten inom riksdagens förvaltnin gskontor (RFK) under t iden den l juli
1982-30juni 1 983.

Översikt
Det gån gna verksamhets året har p räglats av fr ågo r som h än ge r samman
med fårdi gställandet och iansp råktagandet av lokalerna p å Helgeandshol
men och i Gam la stan. Loka lerna var i huvudsak färdi gställda i apr il.
D ärefter f ö ljde en per iod av syner med efterföljande komplette ringar.
Själva flyttn ingen p åbörjades i mitten av juni och p ågick till s lutet av
augusti. Para llellt med detta p ågick avvecklingen av lokale rna v id Se rgels
torg och Ma lmskillnadsgatan som riksdagen lämnade den l okto ber 1983.
En annan stor f råga ha r varit ut redningen om RF K:s organisation.
Resultatet av ut redningens ar bete överl ämnades till riksdagen den 20 april
f nde f ö rslaget i viss del den 3 juni
1 983, och riksdagen fattade bes lut betr äfa
1983. Beslutet inne bar att riksdagen godk ände de föreslagna rikt linjera för
förvaltn ingskontorets or gan isation och bemyndigade styrelsen att inrätta
vissa tj änster. Den slutliga behandlingen av förslagen be räknas äga rum
under hösten 1983. D å ber äknas ocks å ett av förvaltningssty re lsen fram
lagt försla g till s äkerhetslag bli behandlat.
Den nya organisationen, som t rädde i funktion den l juli 1983, inne bar
en ny enhetsindelning. De viktigaste nyhete rna är inr ättandet av s ärskilda
enhete r för ekonom i-, s äkerhets- och informationsf rågo r. Indeln ingen och
ärende fö rde lningen framgår av bilaga l.
Chefe r fö r de nya enheterna har f ö rordnats och· a rbetet inom konto ret
har p åbörjats enligt de i r ik sdags bes lutet angivna r iktlinjerna .
En annan stor fr åga för kontoret har va rit för beredelsear bete för över
gån g till ett nytt redov isningssystem, det statli ga system S. Den nya
o rdningen, som innefatta r samtliga riksdagens myndigheter utom riksban
ken, tr ädde i k raft den l ju li 1983.
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Förvaltningsstyrelsen och direktionens sammansättning
Tal mannen är en ligt 9 k ap. 3 § riksdagsordningen förvaltnin gsstyrelsens
ordförande.
De av riksd agen för innev ar ande valperiod valda ledamöterna har v arit
Alf Wennerfors ( m). v. ordf., Oskar Lindkvist (s).Stig O lsson (s) , M artin
O lsson ( c). Jo hn Jo hnsson (s) , Rolf Cl arkson (m), Björn Mo lin (fp) o c h
Tommy Franzen (vpk).
Supp le anter har v arit Lilly Ber gander (s). B lenda Litt mar ck (m), Len
n art Andersson (s), Karin Andersson ( c) , Tyra Jo hansson (s),Sten Svens
son (m). Christer Eirefelt (fp) o c h Berti l M å brink (vpk).
Person al företr ädare har varit Anders Fors ber g, S ACO/SR , Lennart
Hedlund,SF och Jan Bjurström,S T.
Suppleanter för personal företrädarna har varit Inger P ålsson. S ACO/
SR, Lennart Ed lund ,S F o c h M ats Ni lsson,ST.
Ledamöter i direktionen har v arit Oskar Lindkvist (s), ordf., Alf Wen
nerfors ( m) o c hStig O lsson (s).
Föredragande i styrelsen o c h i direktionen har v arit förvaltnin gsdirektör
Gunnar Grenfors.
sekreterare i styre lsen o c h i direktionen har v arit avdelningsdirektör
Lars Bergquist o c h föredr agande Staffan Hansson.
Under perioden har styrelsen hållit lO sam mantr äden o c h direktionen 22
sammantr äden.

Bestämmelser för förvaltningskontorets verksamhet
För förvaltningskontoret gäller en instruktion so m utfårdarles den 1 2
december 1974 (RFS 1975 : 2. omtryckt 1980: 1).
En li gt denna är förvaltningskontoret riksdagens centrala myndi ghet för
hand läggning av riksd agens förv altnings ärenden s amt för förhandling om
anställnings- o c h arbetsvillkor o c h om med bestämmande för ar betstagare
hos riksdagen o c h dess verk.
Förslag till riksdagen

Förva ltnin gskontoret har under verksam hets året avgivit följande förslag
o c h redogörelse till riksdagen, n äm ligen förslag 198 2/8 3: 7 om ändrade
best ämmelser an gående kungörande av författnin gar p å riksd agens förvalt
ningsomr åde, redogörelse 198 2/8 3:9 för per ioden den l j anuari -den 30
juni 198 2, förslag 198 2/8 3 : 10 om s äker het o c h beredskap i riksd agen,
förslag 198 2/8 3: 1 7 o m anslag p å t illäggs bud get I II till stats bud geten för
bud getåret 198 2/8 3, 198 2/8 3 : 24 om s äker hetsskyddet i riksd agen o c h för
slag 198 2/8 3: 25 om förslag ti ll ny organis ation för förv altningskontoret.
Översynen av förvaltningskontorets organisation företo gs av en utred
ning som förva ltnin gsstyrelsen tillsatte den 14 okto ber 198 1. Utredningen
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avgav den 9 februa ri 1983 betänkandet Öven.yn av RF K:� organi ation. i
vilket fö reslogs bl. a. en ny instruktion för fö rvaltningskonto ret. Sty rel!.en�
förslag 19 82/ 83: 25, som v äntas bli behandlat hösten 1983, innefattar fö rsla
get om den nya inst ruktionen. Som en följd av a rbetet med inst ruktionen
ha r inom konto ret en öve rsyn av a rbetso rdningen i gångsatts.

Partssammansatta organ
På förslag av RF K-utredningen ha r ett s ärskilt samverkansorgan, För
valtningsmötet, startat. l mötet in går förvaltningsdirektören, orUf., rik�

dagsdirektören, samtliga kanslichefer i utskotten samt t re repre�entanter
för personalorganisationerna. Mötet har inga beslutsfunktione r utan syss
lar med sam råd o ch info rmation. Som en följd av det nya o rganet har två
partssammansatta o rgan avskaffats, n ämli gen Samr ådso rganet ut�kotten
- RF K (S UR) samt Informations- o ch samr ådsnämnden fö r in re riksdags
f ö rvaltningen ( IR IS). Förvaltningsmötet, som även har ett a rbet ut!.kott,
ha r unde r v e rksamhetsperioden sammant rätt sju gånge r.
Onsdagsmötet tar upp M B L-fr ågor till överl äggninga r mellan fö rvalt

ningskonto ret o ch o rdförandena i de tre lokala arbetstaga rorganisationer
na. Under perioden ha r 21 onsdagsmöten h ållits, vilket resulte rat i d ry gt
150 protokollsnoteringar. F rågor rö rande organisato riska fö rändringar bl.a. RFK-utredningens förslag -, in rättande av tillf älliga och fasta tj äns
ter samt andra pe rsonal resu rsf rågo r har varit ofta åte rkommande ämnen
vid öve rl äggninga rna. Bland öv ri ga ä renden kan n ämnas semestrar o ch
andra ledigheter samt resestipendie r. Onsdagsmötet har o ckså övertagit en
del av de fr ågo r som förut behandlades i IRIS.
Riksdagens personalniimnd som be handlar tjänstetills ättningsf rågo r

inom den in re riksdagsfö rvaltningen har under perioden h ållit 26 samman
t räden .
Av öv ri ga pa rtssamman atta or gan har utbildningskommitlen hallit fem
sammant räden, redaktionskommit/hr för RD-nytt 1\tta,förslagskommitthr
fy ra, sl..)•ddskommillhr sex, anpassningsgruppen sex o ch matrådet tre
sammant räden.

Förvaltningskontorets organisation
F ö rvaltningskonto rets a rbetso rdning fastst älldes den 25 maj 19 77.
Det totala antalet fasta tjänste r i den in re riksdagsförvaltningen den 30
juni 1983 va r 370 ( 36 9 )* va rav 53,5 (53,5) inom lokalv ården. :\ntalet an
st ällda med olika fo rmer av deltidstj änstgöring va r 36 ( 38 ). Till den inre
riksdagsfö rvaltningen hörde vid denna tidpunkt också t re informatörer vid
skoltjänsten, sex guider vid visnin gstjänsten samt 1 7 expedition�as�isten
ter, vilka tjänstgjo rt endast under vissa tider d å riksmöte p ågått.
•

Siffran inom paren te�

tl

hä r och

i forhattning.:n av":r kalenda ret 19K l.

Riksdagen /983184. 2 sam/. Nr 5

Redog. 1983/84: 5

4

Av den fast anställda personalen avgick under perioden 2 8 (21) personer,
varav 1 7 (9) med pension.
Antalet fasta tjänster fördelade p å kammarkansliet, utskottsorganisa
tionen och de olika enheterna inom förvaltningskontoret (motsvarande)
var följande
Kammarkansliet
Utskottsorganisationen
Administrativa enheten
Intendenturenheten
Tryckerienheten
Riksdagsbiblioteket
Upplysningstjänsten
AD B-verksamheten
Riksdagens skoltjänst
Riksdagens visningstjänst
Redaktionen för tidningen
f r ån Riksdag & Departement

43.5
84,5
19

124
31
27
26,5
3
2,5
l
8
370

Under året inrättades en tjänst som avdelningsdirektör för ekonomifrä
gor. Tjänsten har i ovanstående sammanställning redovisats under admin i
strativa enheten.
En tjänst som lokalv årdsledare har omvandlats till en tjänst som lokal
värds inspektör och en tjänst som riksdagsstenograf har omvandlats till en
tjänst som förste r iksdagsstenograf.
Ekonomifrågor

Den totala medels förbrukningen för den inre riksdagsförvaltningen bud
getåret 1982 / 83 uppgick till 320,3 milj. kr. För budgetåret 1 983/84 har
riksdagen anvisat 2 71,0 milj. kr.
Bland de större utgiftsposterna kan nämnas lönekostnader för anställda
53,4 milj. kr., lokalkostnader för riksdagen och riksdagsförvaltningen 34.4
milj. kr., riksdagstrycket 22,9 milj. kr. samt r iksdagshusprojektet 200,5
milj. kr.
Inom den nytillkomna ekonomienheten har övergång till det statliga
redovisningssystem S förberetts. Arbetet har resulterat i att utbetalningar
efter den l juli ej längre sker manuellt utan genom ett datoriserat system.
Förvaltningskontoret och myndigheterna under riksdagen utom riksban
ken och f. n. riksgäldskontoret lämnar uppgift om sina ekonomiska åtagan
den till en redovisningscentral hos riksgäldskontoret. Utbetalningar sker
därefter över postgirot. Överg ången till system S är ett första led i den
vidareutveckling av ekonomiadministrationen som RFK-utredningen före
slagit. Avsikten är bl. a. att inom de närmaste åren in föra ett delegerat
budgetansvar för RFK:s enheter.
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Diarieförda ärenden

Unde r perioden va r antalet diarieförda ä renden inom förva ltn ingskon
toret 6 1 7 (552 ). Av ä rendena hän f ö rde sig 52 9 ( 4 32 ) till administrativa
enheten och 88 ( 9 1) till intendenturenheten.
Vid sidan om den centrala diarie föringen fö rs liggare över a llt riksdags
tryck separat. Till upplysningstjänsten (utredningstjänsten) riktade infor
mationsuppdrag registreras inom denna enhet.

Förhandlingsverksamhet
Förhandlingsarbetet sista halvåret 1982

1982 års löner grundades på avta let den 2 4 juni 1 98 1 om löner 198 1 - 1982
för tjänstemän hos riksdagen och dess ve rk (RA LS 1 98 1 - 1 982). Uppgörel
sen inneba r b l.a. att tabellönerna för löneplan F ( F 1-F28) räknades upp
med 1,5 - 3,6%.
RA LS 1 98 1 - 1 982 innehö ll också v issa pr is- och löneutvecklingsgaran
tier som resu lterade dels i en utbetalning av smärre engångsbe lopp fö r
m ånaderna septembe r-december 1982, dels i höjda tabe llöner f r. o.m. den
l janua ri 198 3. 1 982 års tabe llöner kom här igenom att höjas med 3,2 3,8%.
Förhandlingsve rksamheten under halvåret resu lterade i åtta centra la
uppgörelse r. Bland dessa m å följande nämnas:
- nytt b ile rsättn ingsavtal
- avtal om s. k. ungdomsp latser
- avtal om löneg radsuppflyttning m. m. fö r v issa högre tjänste r inom
förhandlingsom rådet (F25 -F2 9)
- uppgö re lse (protokoll jämte avtal) med anledning av en ny organisat ion
för lokalv ården inom den inre riksdagsförvaltn ingen
- anställningsförm åner m. m. för föredragande hos riksdagens ombuds
män.
För den in re riksdagsfö rvaltningen ha r två lokala uppgörelse r t rä ffats
under pe rioden - ett avtal om ändrade avlöningsförm åner m. m. (s. k. L
RA TF-förhandling) och en överen kommelse om övertidstjänstgör ing fö r
persona l vid kamma rkansliet.
Förhandlingsarbetet första halvåret 1983

1 98 3 års löner baseras p å avta let den 22 juni 1 98 3 om löner 1 98 3 fö r
tjänstemän hos riksdagen och dess verk (RA LS 198 3). Huvuduppgö re lsen
innefattar nio olika avtal, varav fy ra har avpassats till riksda;;som rådet.
Uppgörelsen innehålle r dessutom ett s. k. preliminä rt trygghetsavtal, som
komme r att ligga till grund fö r fo rtsatta förhandl ingar under hösten.
Enligt ett sä rskilt avtal slutet den 2 maj 1 98 3 om beräkning och utbetal
ning av avlönings förmåne r för tid fr. o. m. maj 1 98 3 ha r tabellöne rna i
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lönegraderna F 1-F 1 8 höjts med 0.3- 1,7%. Någon höjning av tabellöne r
na ovanför F 1 8 har inte kelt.
R A L S 1983 innehål ler en förtj änstutvecklings garanti. som kan komma
att påverka tabellönerna f r. o m. den l januari 1 984. Utfallet av ga rantin har
maximerats ti ll 1,5%. Av höjningen skall två tredjedelar utgå om enhetligt
k ronta l och en t redjedel som enhetli gt p rocenttal.
Sammanta get har förhand lingsverksam heten under första halvåret 1983
resulterat i tio centrala uppgörelser. Bland dessa må följande nämnas :
- avtal om ändringar i AR B oc h AST. Ändringarna har i huvudsak till
kommit med anledning av en ny arbetstidslag ( 1 982 :6 73)
- nytt skyldighetsavtal ( S K A)
- avtal om lönegradsplacering av vissa hö gre tjänste r vid riksbanken (med
an ledning av beslutad omo rganisation av riksbankens kontorsorganisa
tion)
- avtal om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid förvaltningskon
toret (med anledning av kontorets omor ganisation).
För den inre riksdags förvaltningen har fyra lokala uppgörelser träflats
under halvåret. Bland dessa må följande tre n ämnas:
- avtal om vissa a rvoden till steno grafpersonal
- överenskommelse om formerna fö r gottgörelse vid övertidstjänstgöring
- avtal om lokalvårdarnas löneinplacering fr. o. m. den l januari 1983.
Chefslönefrågor

Ett s ärskilt partssammansatt organ. riksda gens chefs lönenämnd. be
handlar löneförmåne rna till de tjänstemän inom riksda gen oc h dess verk
som omfattas av c hefslöneavtalet. För vissa c hefstjänster, b l. a. ve rks
chefstjänsterna, bes lutar förvaltningsstyrelsen om lönesättningen. Förvalt
ningsstyrelsen har som ledamöter av chefslönenämnden utsett riksdagsle
damöte rna Oska r Lindkvist. ordförande, och Alf Wenne rfo rs amt fö rvalt
ningsdirektö r Gunnar G renfors som a rbetsgivarfö reträdare. Övriga t re le
damöter är Kje ll Eriksson, SACO/SR, Lars Johansson, SF och Ch riste r
Lemmel, T CO- S.
N ämnden har under perioden haft tre sammanträden. H ä rtill kommer
två sammant r äden med en s ärskild av nämnden till att berednings grupp.
Denna hade till uppgift att förbereda de åt gärder (RALS 1981- 1 982, § 9
pkt 3) som tar hänsyn till att de tjänstemän som omfattas av chefslöneavta
let inte har tjänstetidsklasser oc h inte heller omfattas av L-ATF-tekniken.
Fö r tjänstem än med chefslöneavta let som grund består lönen av baslön
samt ett antal tj änstetillä gg. Baslön och tj änstetillägg utgår under 1983 med
1 2 340 kr. resp. 950 kr. Tj änster e ller grupper av tjänster som omfattas av
c hefslöneavtalet kan även placeras i någon av löne graderna F28-F 35om
n ämnden besluta r detta.
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Personalfrågor
Rekryteringsärenden

Antalet personalavgångar har varit n ågot högre än normalt fr ämst bero
ende på ökat antal pensioneringar. Totalt har 60 ärenden rörande t illsätt
n ing av tj änster eller långt id sv ik ariat registrerats. Bl. a. har tre kans lichefs
tj änster vid utskotten och fyra enhetschefstjänster vid RFK besa tts med
nya innehavare.
Uthildninl?

Under budgetåret 1982/83 har i r iksdagens regi följande kurser genom
förts
Antal

Kursnamn

kurser
Introduktionskurs för nyanställda

Studiecirkel om Helgeandsholmen
Röstbehandling

Seminarium i för valtningss pr åket
Effektivare sammanträden
Kurs i snabbläsning
Orienterande kurs i ADB
ADB-informationssökning
Ar k ivkunskap
Intensivkurs i engelska
Grundkurs i juridik
Budgetteknikkurs

l
l

l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

studiedagar om vallagarna
Från arbetsliv till pension
ABC i olycksfall
Infor mat ion om p lan er ing .
och redov isning

2
l

Antal
tirn/kurs

Antal
deltagare

14
14
14
14
7
21
21

37
20
14
14
12
13

7

25
22

9
40
72
21
12
7
7

21
13
13
26
24
30
19

63
21

lO

budgetering

Statlig redovisning system S

2

l

7

Totalt har den interna ut bildningen för tj änstemännen (exkl. stud iecirk
larna i språk) tagit ca 5700 persont immar i anspr åk. eller n ästan 2 1/2 dag
per anst älld .
44 tj änstemän har dessutom deltagit i externt anordnad ut bildning.

Fö ljande studiecirk lar i språk har anordnats för b åde tj änstemän och
riksdagsledamöter :
Engelska
Franska
Tyska

4 studiecirklar
2"
l studiecirkel

Varje studiecirke l har haft ca 12 deltagare.
Kontoret har ocks å anordnat en kurs i röst behandl ing för ett antal
riksdagsledamöter under en dag.
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Jiim.Hiil/dher

Jämställdhetsarbetet har genomförts enl igt t id iga re r iktl inje r. t. ex. be
t räffande rekryter ing. Dessutom ägnades personalt idningen RO-nytt n r l
februar i 1983 enbart åt j ämst älld hetsf rågo r.
Hiii.Wil'ård

Unde r pe rioden genomgick 1 27 r iksdagsledamöter o ch 114 t j änstem än
frivillig hälsokontrollunde rsökning.
Urmiirkelser

Under den aktue lla t idspe rioden ha r Il tj änstem än f ått utmärke lsen fö r
n it o ch redl ighet i rikets tj änst.
ResebidraR

33 tjänstemän har e rh åll it resebidrag med tota lt 50 000 kr. för stud iereso r
från det ansla g om 50 000 k r. som förvaltn ingssty re lsen st ällt t ill förfogande
för detta ändamål för budget året 1982/ 8 3.
RD-nyrt

Personaltidningen RO-nytt. som också utdelas t ill r iksdagens ledamöter
m. n. har utkomm it med 8 nummer under budgetåret.
.

Lokalfrågor
Riksdagens lokaler 1·id Ser�:els ror�: m. m.

Arbetet med lokalerna o ch dess utrustning o ch inredning har under 198 2/
8 3 varit inriktat p å åte rflyttn ingen t il l omby ggda lokale r p å Helgeandsho l
men o c h i Gamla stan sommaren 1983.
Valresultatet i september 198 2 medförde att ett antal rum (i H-huset.
p lan 12) som d isponerats av den socialdemok rat is ka utredn ings gruppen
kunde fr i!!öras för bl. a. ut rednin gstjänstem än f rån andra pa rt ie r. Detta
medförde i s in tu r att det lokalbestånd som rik sdagen förfogat över v id
Gustav Adolfs torg för v issa gruppkansl iers tj änstemän slutgilt igt kunde
avve ck las.
Förhandlinga r ha r förts med kommunen. U D o c h by ggnadsstyrelsen om
eventuell änd rad d isposit ion av lokale rna v id Se rgels torg samt om överta
gande av v iss inredning.
Redakt ionslokalerna fö r t idn ingen F r ån R ik sdag & Departement v id
Wenner gren Center har avve ck lats i samband med att redakt ionen tog i
anspråk nya lokaler i fö rvaltningshuset.
V idare har v issa förrådsloka ler i Bagartorp kunnat avve cklas. l loka
le rna ha r förvarats v iss äldre mater iel som nu har renoverats o ch återst ällts
i loka lerna p å He lgeandsho lmen.
R ik sdagen förfogar t ill den 1 januar i 1984 över det stora ga ra get under
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Sergels torg. Kontraktet med det s. k. hotell garaget ut gick den 30 septem
ber 1 983. Förhandlingar p ågår om nytt parker in gs garage.
Efter överenskommelse mellan talmannen och regeringen har beslutats
att r ik dagen fr ån den l juli 1982 skall vara huvudman för den av Gerard
Bonn ier t il l svenska staten donerade villan v id No bel gatan 13 . V illan skall
användas för talm ännens och regeringens representat ion. Budget- och
brukaransvaret för by ggnaden åv ilar riksdagen.
Flyttninf.(splanering och andrn större uppf.(ifter

Flyttningsplaneringen har var it inriktad på en första etapp omfattande
sn ickeriverkstaden. delar av trycker iexped itionens lager samt r iksdags bib
l iotekets bokmaga in. Denna etapp p åbörjades i fe bruari 1983 och var
avslutad i maj.
Den andr a etappen. som omfattade a lla övriga de lar av r iksdagen och
p åbörjades den 13 juni 1 983, avs lutades den 3 1 au gusti. Pr inc ipen för
flyttningen har var it att i huvudsak nya m ö bler skall anskaiTas t ill R ik dagshusen och att återanvända mö bler ska ll nyttjas i ledamots- och förvalt
ningshusen.
Förutom de stora planeringsfr ågorna inför återflyttning och avveckl ing
har intendenturenheten förberett och bear betat fr ågor om organ isator iska
förändr ingar som inträffar efter återflyttn ingen t ill de om by ggda loka lerna.
De v ik tigaste och mest t idskr ävande fr ågorna h ärv idlag har varit:
- försla get t ill ny organ isation av RF K
- nytt redov isn in gssystem
- övergång fr ån bet in gstädning enl igt L V Å-avtal t ill dagst ädn in g enl igt
AST-avtal och i samband h ärmed övergång t ill ny loka lv ård organ isa
t ion
- ny databaserad telefonkatalog
- ny fast ighetsdr iftor gan isation
- upphandl in g av ny restaurangentreprenör
- upphandling av transportentreprenör för två flyttningsetapper
- upphandling av fönsterputsningsentreprenör
- arrangemangen v id r iksmötets öppnande i de nya lokalerna
- renover in g av r ik dagens bestånd av äldre möbler
- genom gån g. renovering och återuppsättn in g av r ik sdagens tavlor och
konst föremål.
Upplåtelser av riksdagens lokaler

R ik sdagens plen isal uppl äts 9- 12 august i 1982 till " Nordiska barna
v årdskongressen'

·.

l samband med r ik sdagsvalet den 19 september 1 98 2 anordnades i r iks
dagens lokaler en internat ionel l valvaka för utlandsjournal ister. U D:s
pressavdelning stod som arrangör.
Sammantr ädesloka lerna har i övrigt utnyttjats för de regelmäss iga sam
mantr äden som hör samman med verksamheten i r iksda gshuset.
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Rihdn�ens lokn/er på Hel!(enndsholmen och i Gam/n stan

Under budget�ret 1 982/83 har lokalerna på Helgeandsholmen o ch i Gam
la stan fårdigstäl lts vad beträf far byggnadsåtgärderna o c h den fast monte
rade te knis ka utrustningen.
Den nya inredningen levereras o c h installeras i huvudsa k under tredje
kvartalet 198 3. Denna t idplan gäller o cks� för nyttniogen av de möbler fr�n
Sergels torg som s kall �teranvändas i proje ktet.
ÅterOyttningen hade per den 30 juni genom förts beträffande några av
RFK :s enheter och socialdemo kraternas grupp kansl i. v il ka nyttade in i
lo kaler i Förvaltningshuset.
Ri ksplan har fård igställts o c h försetts med träd. gräsmatta o ch viss
utsmy ckn ing.
Det monumentv�rdsarbete som ut förts . främst i gamla ri ksdagshusets
huvudvåning. har slut förts.
Renoveringsarbetet med ri ksdagens äldre möbelbest�nd har p�g�tt un
der perioden och slut förs under tredje kvartalet 1983. Plenisalens vävnad
( konstnär Elisabet Hasselberg-Olsson) är t illver kad och provhängningar
har genomförts.
Besi ktningar o ch materialprov har påg�tt sedan januari m�nad med i
huvudsak tillfredsställande resultat.
Öppet hus för ledamöter o ch tjänstemän anordnades den 27 april 1983
o c h visningar för pressen anordnades den 17 mars 1983.
Riksdagens upplysningstjänst
Upplysningstjänstens huvuduppgift är att bistå ri ksdagens ledamöter
och organ med sa kinfor mation. Uppgiften fullgörs dels genom tillhanda hål
lande av dokumentat ionsmaterial eller dire kta svar p� framstäl lda frågor ,
dels i form av mer eller m indre omfattande utredningar. Upplysningstjäns
ten har därjämte den v i ktiga uppgiften att svara för registren till ri ksdags
try cket.
Utrednin�:sl'erksamlrer

l följande tabell redovisas till upplysningstjänsten lämnade o c h i diarium
registrerade uppdrag perioden 197 9-30 juni 1983.

Summa

1979

1980

1981

1983
l jan-30 juni

2089

1885

1 958

2387

Av de 2 387 uppdragen har enskilda ri ksdagsledamöter (inkl . tjänstgö
rande ersättare) svarat för 2 292. Återstoden, 95 uppdrag. har kommit från
ri ksdagens inre förvaltning o ch verk samt från utländs ka parlamentariska
informationsorgan. Om man rä knar dels ledamot som fyllt upp kommen
ledighet o ch dennes företrädare. dels ersättare motsvarande ordinarie le-

Redog. 1983/84: 5

Il

darnot som e n per on. har 286 leda möter (över 50-talet ner ä n i fjol)
begagnat sig av upplysningstjänsten vid något tillfålle under denna period.
Förde lningen på partigrupper av de ens ki lda uppdragsgivarna framgår
av följande uppställning.SitTror för första halvåret 1982 anges inom parentes.

Hela riksdagen
m
c

fp
s

v pk

Antalledamöter

Uppdragsgivare

Procentuell andel

349
86
56
21
166
20

286
75

8 1.9
87.2
92.8
95.2
72.9
90.0

52

20
121
18

(232)
( 52)
( 45)
( 27)
( 92)
( 16)

(66.0)
(71.2)
(70.3)
(71.0)
(60.0)
(80.0)

Under perioden 1 979-30 juni 1983 har ens kilda ledamöters uppdrag
fördelat sig på partigrupper enligt fö ljande.
1979

1980

fp
c

v pk
apk
Summa

1982183

97

583
390
247
467
117

641
387
248
481
1 10

750
596
257
516
173

14
2 018

1804

1867

2 29 2

576
637
312
382

s
m

1981

Den procentue lla förde lningen på partigrupper av årets 2 292 regi trera
de ledamotsuppdrag b lir följande (med silTrorna för första halvåret 1982
inom parentes)
s
m
fp
c
vp k

3 2.7% ( 3 2,1)
26,0% (24 .0)
11.2% ( 5,0)
22.5% (22.3)
75
, % ( 7,0)

Vid sidan av den egentliga utredningsver ksamheten bi tår upplysnings
tjänsten sina uppdragsgivare med information av annat slag. t. ex. framta
gande av betän kanden och departementsstenciler. utredningsd ire ktiv. re
missyttranden , ri ksdagstryck. facklitteratur och annat basmaterial. Infor
mation av detta slag ingår i den dag liga rutinen och-fegistreras ej.
Därjämte hand läggs dagligen do kumentationsfrågor i form av fa ktaredo
visningar ur handböc ker och författningar, presentation av pre sdebatter i
a ktuella frågor, litteratursammanstä llningar o. d. Under ri ksmötet 1982/83
har ett femtiotal sådana, ej sä llan o mfattande ärenden. hand lagts ino m
do kumentalionssektionen.
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ReRisterverk.wmlreten

Register avseende ri ksda gstryc ket har utarbetats enligt följande:
Sa k- oc h personregistren för 1979/80 ut ko m frän tryc ket under februari
1983.
Sa k- oc h personre gistren för 1980 /81 och 198 1 / 82 har under perioden
varit under bearbetnin g i sa marbete med A DB-ver ksa mheten. Progra mför
ändr in gar. rutino mläggn in gar oc h personalbr ist har dock medfört att re
gistren inte kunnat färdigställas. Båda registren beräknas dock vara klara
under riksmötet.
Fr. o. m. ri ks mötet 1 9 8 2/83 har upplysn ingstjänsten ensa m ansvaret för
registren, so m fortlöpande s krivs in i databasen R U T! i I M DO C, dels med
d ire ktinmatning vid datater minal. dels via s krivauto mat ( Wordplex). För
in matning av motions klä mmar har under året SIGA (Servicecentralen
Gällivare) anl itats.
Ver ks a mheten med R UT l -basen har inte varit proble mfri. För att
rimlig tid få fram ett tryc kt re gister för ri ks mötet 1982/83 med hjälp av
denna bas bildades i februari 1983 ino m R U T en arbetsgrupp med repre
sentanter för registersektionen sa mt E- oc h J-sektionerna för att dis kutera
och i möjligaste män lösa upp ko m mande proble m i sa mband med in mat
nin gen av grunddo ku ment. Arbetsgruppen har avgivit två P M - förslag till
layout av det tryc kta registret oc h basens innehåll sa mt beräkning av
resursbehovet för fra mtställn ing av 1982/83 års register.
En preli minär motionsförtec kning med personre gister och index har so m
vanli gt utgivits efter utgången av all männa mot ionstiden (10 -25 januari).
Förteckningen ut ko m från tryc ket den 8 februari. Ku mulerade motionsför
tec kningar utgavs under sa mma tid. Li kso m föregående år fra mställdes
dessa med hjälp av s kr ivauto mater i sa mver kan mellan upplysn ingstjäns
ten, ka mmar kansliet oc h en expert frän justitiedeparte mentet. Metoden
innebar att motionerna under all männa motionstiden fortlöpande var av
sö kbara i R U T!.
Ku mulerade förtec kn ingar över interpellationer och frågor har l i kaledes
framställts med hjälp av s krivauto mat , överförts till I M DO C och utgivits
var 1 4 :e dag. Den slutliga förtec kn ingen förelåg klar för publicering den 25
jul i.
Även en propositions förteckn ing med t illhörande index har fra mställts
med hjälp av s krivauto mat. Förteckningen publicerades den 29 jul i.
ADB

Vid sidan o m den A DB-stödda registerfra mställningen har A DB-te kni
ken anlitats i det på gående försö ket med produ ktion och datasättning av
uts kottsbetän kanden. Ver ksa mheten har ytterl igare utvec klats till att o m
fatta kodn in g so m underlag för auto matisk sättn in g sedan materialet över
förts till tryc kerierna via träd.
Dessuto m har under ver ksa m hetsåret utvec klats syste m för adressregis-
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ter för prenu meranter på ri ksdagstryck m. n. Med hjälp av s krivare kopp
lad t ill s kr ivauto mater produceras även adresseti ketter för post försän
delser.Syste met beräknas inom kort helt ersätta den hitti llsvarande te kn i
ken med plåtavtryck.
.

Inom RF K-utredningen har under verks a mhetsåret en proje ktgrupp ar
betat med A D B - o ch registerfrågor. Gruppen har i septe mber 1983 lagt
fram en förstudie so m underlag för fortsatta överväganden o m A D B
te kni kens fra mtida användn ing.
Riksdagsbiblioteket
Ri ksdagsbibliote ket har under per ioden geno m in köp. byten o ch gåvor
förvärvat 9978 vo ly mer, varav l 277 publi kat ioner från internationella
organisationer. Hela til lväxten har utgjort 212 hyll meter. Antalet löpande
utländs ka periodis ka tids kri fter har varit 1 445, motsvarande antal svens ka
t 223.

För bibliote kets kataloger har t2 992 katalog kort fra mstä llts. l det dator
baserade syste met LI B RIS har ri ksdagsbibliote ket infört l 767 b ibliogra
fiska enheter o ch därt ill anslutit sig t ill 2 933 av andra b ibliote k in förda
poster.
Den tryckta sviten av kataloger över böcker so m ans kaffats t. o. m. 194 ?
ko mmer att fortsättas av en katalog so m o mfattar litteraturförvärven
1946-1%5. Redigeringen av denna katalog har slut förts. En registerdel

ko mmer att utarbetas 1983-1984.
Under perioden har 2 370 voly mer bundits.
En förteckning med t iteln Sveriges statliga publikationer: Urvalsför
teckning innehållande det material so m under 1982 redovisats i de a ktue lla

veckalistorna över offi ciella publi kationer har publicerats. Arbetet med en
volym av årsbibliografin o mfattande åren 1976-1978 befinner ig i sluts ke
det. Fra mställn ing av en år bibl iografi so m o mfattar år 1983 pågår med
hjälp av A D B -rutiner.
Ver ksa mheten v id centralar kivet har i första hand inri ktats på luttig
ar kivläggning o ch förte ckning av de till ar kivet inko mna bestånden av
ri ksdagshandl ingar för att under lätta flyttningen t ill de nya lokalerna på
He lgeandsh o l men. Med hänsyn till den beslutade utgivningen av ett större
ver k o m två ka m martidens ledamöter har de biografiska doku mentations
frågorna prioriterats. Biografis ka uppgifter o m ri ks �agens nuvarande leda
möter ko mpletteras kontinuer ligt i sa mband med arbetet på en handbo k
över leda möterna.
Antalet ut lånade voly mer har utgjort 14 146. Lånen fördelar sig på föl
jande sätt:
Leda möter
Ri ksdagen. dess uts kott o ch verk
statsdeparte ment o ch ko mmitteer

t 184
2 478
626
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Centrala ämbetsverk och övri ga latliga
institutioner (utom bilbiolek och arkiv)
Kommuner, landstin g och deras institutioner
Privata företag och sammanslutningar (utom
bilbiole k och arkiv)
Inländs ka bibliotek och arkiv
Utländs ka bibliote k och arkiv
Enskilda personer

14

15 14
254
1 1 96
2210
2 04
4480

För lånesö kande harbibliote ket förmedlat 251 volymer från 23 inländs ka
b ibliote k och ar kiv och en volym från ett utländs kt bibliote k.
Antalet besö kande i läsesalen har varit 4 175.
Foto kopior har framställts till ett antal av 10l 1 61, huvudsa kli gen för
riksdagens rä knin g.
Bibliote ket har under perioden ut givit följande litteraturlistor: Ny för
värv 31 nr. Officiella publi kationer 40 nr. Internationella organisationer 5
nr. Tids krif tsarti klar 16 nr samt en speciallista, "Lönta garfonder".
Perioden har kara kteriserats av ett omfattande förberedelsearbete inför
flyttningen till Helgeandsholmen. Det är ofrån komligt att annat arbete i
viss mån blivit lidande, men i stort sett har verksamheten fungerat väl.
Säkerhet och bevakning

Sä kerhetss kyddet inom ri ksdagen har utretts under året. Ri ksdagen
antog i februari ett av förvaltnings kontoret lagt förslag (1982183: 10), som i
stort re glerar omfattningen av ri ksdagens s ä kerhetss kydd och bereds kap.
Dessa frågor s kall i fortsättningen handlä ggas av den nya enhet inom
kontoret som leds av en sä kerhetschef. Beva kningen s kall i portarna
s kötas av e gen personal kompletterad med personal från beva knin gsbolag.
Ri ksdagen godtog i allt väsentligt förslagen ( K U 1982183: 19, rs kr 148).
De redovisade principiella ställningstagandena har följts av ett förslag
från förvaltnin gsstyrelsen om en lag om sä kerhetss kyddet i ri ksdagen
( Förs. 1982183: 24).
Arbetet med säkerhetsfrågorna har i övrigt prä glats av pra ktis ka pro
blem när det gäller lo kalerna på Helgeandsholmden och i Gamla stan samt
organiserande! av den nya enheten. Vad gäller bereds kapsplaneringen kan
nämnas att ri ksdagen medver kat i planeringen och genomförandet av en
stor beredskapsövning för i första hand re gerin gs kansliet och det militära
högkvarteret. Delar av ri ksdagens kri gsdelegation deltog a ktivt i övningen.
Driftvärnet har under året haft en tämligen l å g a ktivitet, bl. a. på grund
av bristande personalresurser. Viss kursverksamhet har dock före kommit.
För det kommande året planeras en väsentlig ökning av a ktiviteterna.

15
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Riksdagstryck och övrig publikationsverksamhet
För riksmötet 1982/83 omfattade riksdagstrycket ca 40600 try chidor
en li gt fö ljande speci fikation:

Riksdagens protokoll
Propositioner och skrivelser
Förslag och redogörelser
Motioner
Betänkanden och yttranden
Riksdagsskrivelser

Antal
ärenden

Antal
trycksidor (ca)

166
177
25
2439
648
413

9564
14596
1438
6190
8730
140

Den av konstitutionsut kotte! utarbetade pub likationen om Rmnd/agar
na och riksdagsordningen har gått ut i ca 5 000 ex. o c h JO:s iimbetsberiit
telse i ca 7000 ex. Skriften Riksdagen vid Sergels torg 1971-83. som

utar betats inom tryckerien heten har try ckts i 2 000 ex.
Förte ckning över ledamöter o c h riksda gsorgan har givit en ny form o c h
inne håller bl. a . portr ätt a v ledamöterna. Förte ckningen som utar betats i
samverkan me l lan sko ltj änsten o c h redaktionen för Från Riksdag & De
partement har s å lts i 24350 ex., förutom de ca 20000 om di tri buerats till
tidningen prenumeranter.
Riksdagens för/a Ilningssamling (RFS) upp hörde i sin tidigare form med

ut gången av 1982. Lagar som rör riksdagens förva lt ningsområde kungörs
efter årsskiftet i Svensk författningssamling (SFS). För fattningar. som
bes lutas av förva ltn in gskontoret kungörs i Riksdagens förva ltningskontors
författningssam ling (RFS). som under för ta ha lvåret 1983 utkommit med
fyra nummer.
Riksdagstry cket har under året framställts av Göte bor gs Offsettryckeri
AB, Norstedt Try ckeri AB, Liber Grafiska AB o c h Graphic ystems.

Skol- och visningstjänsten
Studiebesök

Inom ramen för de organiserade. c hema la gda studie besöken av skolor
har sko lt jänsten under medverkan av limarvoderade informatörer tagit
emot ca 2 5 000 ( 2 5 800) e lever. ungefär j ämnt förde lade me llan gymnasie
sko lan o c h grundskolan.
De s ärski lda studie besöken för grupper fr ån universitet. lärarhögskolor,
förva ltnin gsutbildningar m. n., d är programmen utformas efter de o lika
gruppernas önskem ål o c h som om fattar en ha lv dag, har varit 42 (4 1).
Antalet deltagare uppgi ck till 945 (954).
Kurserför liirare

Sko ltjänsten har i riksdags huset anordnat en veckorkurs för lärare i
samhäll orienterande ämnen fr ån hela landet samt en tredagarskurs för
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lärarutbildare vid landets lärarhögskolor. Deltagarantalet vid de bägge
kurserna uppgick till 60 personer.

'

\

Totalt har skoltjänsten tagit emot ca 26 230 besökare vid studiebesök och
kurser av olika slag.
Broschyrer, A V·material, läromedel m. m.

Material som av skoltjänsten försålts eller utlånats:
Försålda

stordiapärm
Grundlagarna

29
ca

Utlånade

varav till
ledamöter

17

13

5 100

Totalt har 181 000 häften och broschyrer distribuerats. Det till riksmötet
1982/83 reviderade häftetSå arbetar riksdagen har delats ut i 5 5600 ex. till
skolor och besökande i riksdagshuset.
Skoltjänsten har under medverkan av riksdagsledamöter arrangerat 7
halvdagar om riksdagen vid olika gymnasieskolor i landet. Ca l 000 elever
har deltagit.
Genom skoltjänstens försorg har 12 elever beretts PRAOJYO i riksda
gen. Vid minst 20 tillfållen har skoltjänsten varit riksdagsledamöter be
hjälpliga med PRAO/YO. 16 kandidater i ämneslärarutbildning har getts
möjlighet till samhällsinriktad praktik i riksdagen.
Visningar, läktarbesök

Visningar av riksdagshuset för allmänheten har samlat ca 8 000 besöka
re.
Antalet besökare på åhörarläktaren har varit ca 65 000 inklusive skol
tjänstens 26200 besökare.

Tidningen Från Riksdag & Departement
Förvaltningskontoret är sedan den l januari 1982 i enlighet med riks
dagsbeslut våren 1981 administrativ huvudman för tidningen Från Riksdag
& Departement. Tidningen informerar om beslutsgången i regering och

riksdag. Tidningen är heltäckande - alla kommilledirektiv, offentliga ut
redningar, propositioner och riksdagsbeslut redovisas.
Bland läsarna finns anställda och förtroendevalda inom stat och kom
mun, organisationer och företag. Dessutom läses tidningen av politiskt
intresserade privatpersoner. Tidningen utkommer med 40 nummer per år i
en upplaga på drygt 20 300. Riksdagen anvisade budgetåret 1982 / 83
2048000 kr. för utgivning av tidningen.
Från och med hösten 1982 har tidningen även ansvaret för utgivningen
av Riksdager.s årsbok. Denna är en sammanfattning av de viktigare beslu
ten under ett riksmöte. Riksdagens årsbok framställs av tidningens redak-
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tion på grundval av bl. a. det material som tidigare använts i tidningen. En
arbetsgrupp med representanter från både riksdagen och tidningen funge
rar som referensgrupp. Varje utskottskansli sakgranskar materialet. Upp
lagan för årsboken 1981/82 var 3 öoo. Upplagan är slutsåld. För kommande
årgångar har avtal träffats med LI BER förlag A B om förläggning och
försäljning av boken.
I samarbete med riksdagens skoltjänst har tidningen givit ut förteckning
en över riksdagens ledamöter och organ. Förteckningen har publicerats
som ett specialnummer av tidningen.

Kommitteer och utredningar tillsatta av förvaltningskontoret
Byggnadskommitten

Byggnadskommitten har under perioden i allt väsentligt slut fört hand
läggningen av riksdagens lokalfrågor på Helgeandsholmen och i Gamla
stan. Vissa uppföljningsfrågor beträffande inredning och utrustning åter
står men beräknas bli slutförda under 1983.
Sammansättningen har varit Erik Wärnberg .(s), ordf., till dennes bort
gång den 27 maj 1983, Margit Sandehn (s}, ordf., fr.o. m. den l juni 1983,
Rune Johansson (s),Sven Eric Åkerfeldt (c), Kerstin Andersson (c}, Nils
Carlshamre (m), Margot Håkansson (fp), Tommy Franzen (vpk}, förvalt
ningsdirektör Gunnar Grenfors samt personalrepresentanterna Inger Påts
son,SA CO/SR,Sigfrid Larsson, SF och Jan Bjurström, ST.
Kommitten har under perioden hållit sju sammanträden.
Byggnadskommitten har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av
Erik Wärnberg, ordf., till den 27 maj 1983, Margit Sandehn, ordf. fr.o.m.
den l juni 1983, Sven Eric Åkerfeldt, Gunnar Grenfors och Sigfrid Lars
son.
Arbetsutskottet har under perioden hållit 13 sammanträden.
Byråchef Olle Etzen har varit kommittens och arbet utskottets sekrete
rare.
Byggnadsstyrelsens organisation för projektet har förutom verkets lin
jeorganisation utgjorts av projektchefen Lennart Kolte och projektledaren
Lars Hällgren.
Riksdagens biografikommitte

Biografikommitten består av Sture Palm (s}, ord förande, Per-Olof
Strindberg (m), Sture Korpås (c). Eric Hägelmark (fp} och Nils Berndtson
(vpk}. Vidare ingår förvaltningsdirektör Gunnar Grenfors, överbibliote
karie Bengt Alexanderson, professor Sten Carlsson. fil. dr Birgitta Lager
Kromnow och bibliotekarie Rolf Nygren, den senare tillika kommittens
sekreterare.
Kommitten har under året arbetat med två heltidsanställda forskare
knutna till kommittesekretariatet. Arbetet har främst inriktat på att dels
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upprä ua register m.m. över samtl iga ledamöte r f rån tvåkamma rt iden
186 7 - 1 970, de ls defin itivt fastställa utformn ingen av biografie rna o c h de
in ledande val kretsbes krivn ingar under v il ka ledamöterna s ka l l presente
ras. B iog ra fier över ledamöter fr ån ett län fö rel igge r h e lt färd iga.
Ersätt11ingsstadgekommitten

Kommi llen t il lsattes av förva ltn ingssty re lsen den 1 2 de cem be r 1979 för
att se över ersättn ingsstadgan fö r riksdagens ledamöte r.
Sedan fö rvaltn ingssty re lsen i juni 1982 uppdrag it åt förva ltn ingskonto ret
att ta upp v issa f rågor om ersättn ingen t ill ledamöte rna lade denna i
de cem ber 1982 fram en PM i ämnet. Förvaltn ingssty re lsen ha r dä refter i
juni 1983 uppdrag it åt en särs ki ld g rupp att arbeta v ida re med fr ågan.
Gruppen består av John Johnsson (s ), Rolf Clar kson (m), M a rt in O lsson
(c), Björn Molin (fp ) o ch Tommy F ranzen (vp k). Till gruppens fö rfogande
står fö rva ltn ingsdire ktö r Gunna r Grenf o rs.
I o ch med att g ruppen tillsatts får e rsättn ingss tadge komm ittens uppdrag
anses s lutfö rt.
Utredni11ge11 om RFK:s organisation

Förva ltn ingsstyre lsen bes lö t den 14 o kto be r 1981 att ti l lsätta en utred
ning fö r översyn av fö rva ltn ings konto rets o rganisation.
Utredn ingen som antog namnet R F K-ut redningen ha r best ått av riks
dags ledamöte rna Lenna rt Blom (m) , o rdf., Pe r O lo f H å kansson (s) och
Sven Eric Å ke rfeldt ( c), fö rvaltn ingsd ire ktö r Gunna r G renfo rs samt pe r
sona l rep resentante rna Ande rs Fo rs be rg SA CO/SR , Jan Bjurström ST och
St ig Pe rsson SF. Avde ln ingsd ire ktö r Car l-Ge rhard U lfhie lm ha r v a rit ut
redn ingens huvudse kretera re. Som se krete ra re ha r dessutom byrådire ktö r
Susanne Gaje tjänstgjo rt.
En särs kild ar betsg rupp ha r ar betat med A D B-f rågor som brutits ut u r
komm ittens uppd rag.
Utredningen har under budgetåret h ållit sju sammant räden.
Utredningen överlämnade i en s krive lse den 9 fe bruar i 1983 betänkandet
Översyn av R F K :s o rganisation. U t redningen h a r v ida re i en s krivelse den
25 mars 1 983 öve rlämnat en promemo ria med fö rslag t il l ny lag med
inst ru kt ion för ri ksdagens förvaJtnings konto r.
Utredn ingen har därmed s lutfö rt s itt uppdrag.

Av talmanskonferensen tillsatt utredning
/983 års JO-utredning

Talmans konferensen bes löt vid sammanträde den 9 fe bruari 1983 att
tillsätta en ut redning om översyn av JO-äm betet m. m. Ba kgrunden t ill
bes lutet finn.:; redovisad i konstitut ionsuts kottets betän kande 1982/83: 7.
Ut redningen består av f. d. justit ie rådet Jan Ljunga r, o rdf., samt riksdags-

Redog. 1983/84: 5
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leda möterna Karin Ahrland (fp). Gunna r Biörc k ( m) . Bert il Fi skesjö (c) ,
Yn gv e Nyquist ( s). Jörn Sven sson (vp k) och Ulla-B ritt Åbark (s).
Huvud sekret erare är hovrättsassessor Lars Hesser och bitr. sekreterare
advo kat Catharina Markborn-Sör å s.
Utr ednin gen av ser att r edovi sa r e sultat et av sitt arbete under vå ren
1985.

I handlä ggnin gen av d etta ärend e ha r d eltagit. förutom und ert ec knad
ordförand e. ri ksdagsleda möterna Alf Wennerfor s, O skar Lind kvi st. Stig
Ol sson. Martin O lsson, John Johnsson. Rolf Clarkson , Bjö rn Molin och
To mmy Franz�n samt p er sonalfö ret r äda rna And er s For sberg, L ennart
Hedlund och Jan Bjur str öm.
R I KS D AG ENS FÖ R V A L TNI N GS KO N TO R
På förvaltningsstyrelsen s vägnar
l ngemund B engtsson
/ Gunna r Grenfors

l

FÖRVALTNING$D I R E KTÖR

ADB-VERKSAMHETEN

TJänscer·

l

l

3

l

INTENDEN·

KANSLI-OCH
PERSONALENHETEN

EKONOMI·
ENHETEN

TURENHETEN

Tjänster: 1 2

TJinsttr: 6

Tjänster:

Redovisnina
Budsetfrågor
Rationaliscrina
Ekon. utred·
ningar
Kameral funktion
Reseräkningar
Pensionsfriger

fastiahetsfr�gor
I nköpsfrågor
lokalvird
Lokalfriaor
Distributionsccntr.
förrid
Allmän service
Teknisk service
lnredningss.e:rvice
Snickeri verkstad

Uppgifttr:

Personalfråaor
Kanslifrågor
förhandlingsfrigor
Juridiska frlaor
Utbildning
Personalsoc.
frigor
löner och arvoden
Företaasholsovlrd

Uppgifrrr

l 03'
Uppgiftu:

�

�

Förhandlinesledare
Förv. dir:s stf.

f--

l

A V D E L N I NGSC H E F

l

l

S Ä K E R H ETS·
ENHETEN

E N H ETEN
FÖR RIKSDAGSTRYCK

I N FORMA·
TIONS-

Tjlnster:

17'
Uppgiftu:

Tjänsttr: 36,5

Tjänster:

Siikerhet och
bevakning
Beredskap
Driftvärn

Tryckerifråaor
Distribution
och laarina av
riksdagslryck
försäljning av
riksdagstryck
fakturering och
bokförin&
Korrekturlhni n&
Central skrivbyrå
Reprocentral

Information till
allmånhet,
press, skolor
m. n.
Kursverksamhet
Visningsverk·
samhet
Ptrsonaltidning
Ledamotsför·
teckningar
lnfo.-matenal
m. m.

Uppgiftrr:

�

1 Dlrav 4S lokalvArdare motsv. 34 hellrstjånsler. Därtill kommer arvodesanställd personal
' Dirtill kommer personal frln bevakninpföretaa
' Dirtill kommer arvodesanställda guider
• Sorterar endast i administrativt hinseende under förvaltningskonloret

ENHETEN

Uppgiftrr:

9'

l

R I KSDAGSBIBLIOTEKET

26
Uppgifttr:

l

l

RIK.SDAGENS UT·
R E D N I NGSTJÄNST

FRAN RIKSDAG &. DEPARTEMENT'

27,5
Uppgifrrr:

Tjänster:

Tjänsttr:

Tjonster: 8

Bibliotek för
ri ksdagen
och
d�ss verk samt
kyrkomötet, reaeringskansliet,
ämbetsverken.
statliga kommittur och forskare

Utredninas· och
inrormationsverksamhet för
riksdagens ledamöter,
utskotten och riksdagens övriga organ

för
Redaktion
från
tidningen
och
Riksdas
Ocpanoement
Producerar riksdacens årsbok

Uppgifrrr:

