
Konstitutionsutskottets betänkande 

1983/84: 6 

om säkerhetssk_yddet i riksdagen (förs. 1982/83: 24) 

Sammanfattning 

I detta betänkande föreslår utskottet en lag om säkerhetsskydd i riksda

gen. Utskottet godtar härmed med vissa ändringar ett lagförslag som 

förvaltningsstyrelsen lagt fram. Den följdmotion som väckh i ärendet, 

motion 1982/83: 2436 av Anders Sv[inl och Birgitta Hambraeus (bäda c), 

tillstyrks betriilfande fräga om tilltriidesriitten för anställda vid partikans

lier i riksdagens lokaler (yrkande 2). Motionen tar i övrigt upp fråga 

rörande förvaltningskontorets ställning vad gäller rätten att meddela kom

rletterande föreskrifter till lagen samt fräga om tillträdesrätten för personal 

vid partiernas riksorganisationer (yrkandena I och 3). I dessa delar har 

utskottet ansett motionen tillgodosedd genom vissa a\' utskottet gjorda 

_justeringar i instruktionen för förvaltningskontoret och med hänsyn till vad 

ut skottet anfört. 

Förslaget 

Förvaltningsstyrelsen hemställer·att riksdagen antar ett framlagt förslag 

till lag om säkerhetsskydd i riksdagen. 

Den föreslagna lagens friimsta syfte är alt ~lstadkomma ett skydd för 

riksdagens verksamhet. Säkerhetsskyddet är utformat för att främst tillgo

dllso.: säkerhetsintresset under normala fredsförhållanden. I krig och be

redskapstillstånd och liknande situationer skall finnas särskilda föreskrif

ter som meddelas i den ordning S1)m anges i lagen. 

I lagen finns regler om bl. a. sekretesskydd. tillträdesskydd, infiltra

tionsskydd. information och kontroll. Lagförslaget har utarbetats på 

grundval av bl. a. riktlinjer för säkerheten i riksdagens lokaler som riksda

gen tidigare beslutat om. 

Det framlagda lagförslaget redovisas vid sidan av utskottets motsvaran

de lagförslag i bilaga till detta betänkande. 

Motionen 

I motion 1982/83: 2436 av Andcrs SviinJ (c) och Birgitta Hambraeus (c) 

hemsHills att ribdagen beslutar 

1. att beslutanderätten angftende frågor om riksdagens säkcrhcts- och 

tillträdesregler skall åvila ett av riksdagens förtroendemannaorgan. 
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.., att ansWllda vid partikansli skall ha samma rörelsefrihet som riksda

gens egna tjänstemän samt 

3. att perso11al vid partiernas riksorganisationer jiimställs med rege

ringskansliets tjiinstemän i fdga om tilltriidesregler. 

Motionsyrkandet under punkt I behandlas nedan under rubriken 2. 

Allmiinna överväganden. Yrkandena under punktana 2 oc.:h 3 tar utskottet 

upp i spec.:ialmotiveringen till 20 ~ resp. 28 ~. 

Utskottet 

1. Inledning 

Våren 1980 bildades en heredningsgrupp - bestiiende av talmannen. 

ordföranden i försvarsutskottet. riksdagsdirektören och förvaltningsdirek

tören - för att behandla frågor om riksdagens beredskapsplancring. Be

redningsgruppen uppdrog åt en särskild arbetsgrupp att närmare utreda 

frägorna kring riksdagens beredskap och säkerhet. 

I februari 1982 överlämnade arbetsgruppen rapporten Riksdagens säker

het och beredskap. Rapporten remissbehandlades. Beredningsgruppen be

slöt att med tillstyrkan överlämna arbetsgruppens förslag till förvaltnings

kontoret för beredning och ställningstagande. 

Efter fortsatt arbete inom förvaltningskontoret underställde riksdagens 

förvaltningsstyrelse riksdagen bl. a. vissa fr[igor om riksdagens säkerhet i 

fredstid (förslag 1982/83: 10). Med anledning av förslaget uttalade konstitu

tionsutskottet i sitt betänkande ( KU 1982/83: 19) bl. a. alt föreskrifter om 

riksdagens säkerhet och beredskap skulle fastställas genom lag. 

Betriiffande det niirmare innehållet i tidigare förslag och hetiinkande 

hänvisas till dessa. 

Sedan riksdagen fattat beslut i enlighet med konstillltionsutskottets be

tänkande 1982/83: 19 uppdrog chefen för riksdagens förvaltningskontor ilt 

en särskild arbetsgrupp att utarbeta förslag till siikerhetsbestärnmelser. 

Gruppen har den 6 april 1983 presenterat det förslag till lag om siikerhets

skydd i riksdagen som har legat till grund för förslag 24. 

Synpunkter på lagförslaget har under arbetets gång inhiimtats från stats

rådsberedningen och rikspolisstyrelsen samt kammarkansliet och utskot

tens kanslier. 

Det framlagda lagförslaget avsågs träda i kraft den I oktober 1983. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse beslöt den ~O april 1983 att förelägga riks

dagen det nu aktuella förslaget tillsammans med förslag 1982/83: 25 om 

organisationen av riksdagens förvaltningskontor. Sedan det uppkommit 

behov av att bl. a. inhämta yttrande från linansutskottet hemställde utskot

tet <KU 1982/83: 35) att riksdagen t.v. skulle anta vissa riktlinjer för 

förvaltningskontorets organisation samt uppskjuta den slutliga behandling-
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en av förslag 24 och 25 till 1983184 <'trs riksmöte !KU 1982/83: 36). Riksda

gen heslutade i enlighet med utskottets hems!iillan. 

I det följande redovisar utskottet i ett siirskilt avsnitt sina allmänna 

överviiganclen rörande lagförslaget i förslag 24. Diirefter följer en srecial

motivering till de författningsförslag som utskottet Higger fram. Betriiffan

de för«;lag 1982.183: 25 hiinvisar utskottet till det av utskottet samtidigt 

avgivna hetiinkandet KU 1983/84: 5. 

2. Allmänna ih·enäganden 

Det förslag till lag om säkerhetsskydclet i riksdagen <;om förvaltnings

styrelsen nu lagt fram syftar i första hand till att {1stadkomma skydd för 

riksdagens verksamhet och för sekretessbelagda uppgifter som rör rikets· 

säkerhet. Enligt förslaget <;kall det i lagen släs fast att siikerhets~itgärderna 

skall hesttimmas med beaktande av intresset av riksdagens örpenhet mot 

allmänheten och fiiretriidare för massmedia. 

Säkerhetsskyddets utformning i lagförslaget bygger rå den indelning av 

skydds;ltgärcler som finns i förordningen ( 1981: 421 l om siikerhetsskyddet 

vid statliga myndigheter. Skyddet föreslfts omfatta sckretesskydd. tillträ

desskydd. inliltrationsskyclcl. information och kontroll. Bestiimmelserna 

avser riksdagens ledamöter och tjänstemän. de som fullgör uppdrag för 

riksdagens räkning samt anställda vid partikanslier inom riksdagen. Tillträ

desskyddet herör iiven andra personer med fasta arhetsplatser i riksdagens 

lokaler samt statsråden. Reglerna l"ilr ocks[1 en verkan gentemot allmänhet 

och övriga som önskar passera in i riksdagen. 

Vid utformningen av lagförslaget har en viktig utgångspunkt varit de 

intentioner som riksdagen tidigare givit ut-tryck för. nämligen att öppenhe

ten i vårt statsskick utgör en grundliiggande förutsiittning för det offentliga 

livet och att detta förhållande självfallet skall priigla arbetet i riksdagen i 

dess egenskap av ledande statsorgan (se KU 1982/83: 19). 

De inskränkningar som genom lagen föreslås i den öppenhet som bör 

råda i riksdagsarbetet är betingade av tvingande säkerhetsskiil och av 

hänsyn till arbetets behöriga g~\ng. Enligt utskottets mening har de krav 

som uppställts tidigare i allt viisentligt blivit tillgodosedda genom den nu 

föreslagna utformningen av säkerhetsregleringen. Utskottet tillstyrker där

för att det föreliggande förslaget läggs till grund för lagstiftning. Dock hör 

vissa justeringar vidtas. vilka utskottet behandlar i det följande. 

Frågan om bevakningen av riksdagshuset ägnades stor uppmärksamhet" 

av remissinstanserna vid remisshehandlingen av elen rapport som arhet~
gruppen för heredskapsfrågor lade fram. I rapporten hade förordats att 

bevakningen i huvudsak skulle omhänderhas av personal från hevaknings

företag. Många remissinstanser ansåg det vara angeläget att passerkontrol

lerna i de mest använda ingångarna skulle skötas av riksdagens egen 

personal. 
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Vid ulformningen av det tidigare niimnda förslaget 1982/83: 10 tog en 

majoritet i förvaltningsstyrelsen hiinsyn till remisskritiken och uttalade att 

de .meq anviinda ingängarna borde bemannas med egen personal medan 

personal fr{rn hevakningsholag borde anlitas för .. bevakningscentral. läk

tare jiimte en tre. natthevakning. ronderingar och tillfälliga behov. t. ex. l'ör 

alt ersiitta riksdago.;anstlilld hevakningsper<.onal vid sjukdom eller ~emes

ter ... 

I sill heliinkande med anledning av förslag 1982/83: 10 konstaterade 

konqitutionsuhkottet (KL 1982/83: 19 I alt fiirvaltningsstyrelsens förslag 

innehar i \lort ett bibehftllandc av den diltills tilliimpade ordningen. U1-
skottet betonade samtidigt vikten av att de mest anlitade ing<ingarna skulle 

hemannas med egen personal. Annan personal borde huvudsakligen an

viindas för speciella uppgifter och tillfälliga behov. 

Som skiil för denna ståndpunkt anförde utskottet att hevakningspersona

lens möjligheter att kiinna igen riksdagsledamöter och tjänstemiin därige

nom skulle ökas. En sådan lösning skulle också medföra att större omsorg 

kunde visas i frf1ga om att hjiilpa andra besökande till rätta. Hiiri liig ocks<1 

ett siikerhetsintresse. Utskottet accepterade mol denna bakgrund styrel

sens övriga förslag om hevakningens utformning. men framhöll att den 

föreslagna ordningen mi'1sle ses som en försöks verksamhet. 

Utskottet vill framhålla hctydclsen av att det uttalande som utskottet 

tidigare gjort rörande hevakningspersonalen och som riksdagen ställt sig 

bakom hlir tillgodosett i den löpande planeringen av hur hevakningen skall 

vara utformad. Därvid skall. undersökas om det inte vore att föredra att 

personalen vid bevakningscentralcn skall vara rik-;dagsanstäHd. 

Det system med nyckelkort. intern-TV. m. m. som skall användas för 

bevakningen av riksdagens lokaler rymmer möjligheter till central över

vakning av enskilda passager som sker p;I tlera olika platser i byggnaderna. 

Lagring av uppgifter rörande hl. a. sådana passager är tekniskt möjlig. 

Utskoltet föresl?1r att denna lagringsmöjlighel bör utgtl ur öv..:rvaknings

systemet. Riksdagen hör ge förvaltningskontoret i uppdrag att verkställa 

detta. 

Utskottet avser att följa upp siikerhetsfrågorna i. riksdagen. hl. a. i det 

avseende som nyss nämnts. En utgångspunkt för denna uppföljning skall 

vara att de tekniska arrangemangen fiir övervakning av lokalerna fär en 

lämplig utformning med hänsyn till den personliga integriteten för de 

personer som vistas i lokalerna. 

Förutom den uppföljning som kommer att ske inom utskottet iir det 

ocksä angeläget att det görs en mera allmän utviirdering huruvida säker

hetsåtgiirderna har fått en alltigenom lämplig utformning utifrån säkerhcls~ 

synpunkter och med hänsyn till den öppenhet som skall priigla riksdagens 

arhele. Utskottet syftar här t. ex. på kontroll av inpasseringen till åhörar

läktaren. Förvaltningskontoret bör få riksdagens uppdrag att göra den nu 

nämnda utv~irderingen. 
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Enligt förslaget skall föreskrifter som kompletterar lagens bestLimmelser 

i olika hänseenden få utfärdas av förvaltningsstyrelsen. Detta gäller t. .:x. 

instruktioner för säkerhetschefen och bevakningspersonalen. För krig eller 

andra extraordinära förhållanden samt för speciella tillfällen föresl[is vi

dare en befogenhet för förvaltningsstyrclsen att få m.:ddela sLirskihfa före

skrifter och besluta särskilda åtgärder. Vid sidan hlirav skall enligt forsla: 

get vissa hcslutsbefogenheter tillkomma forvaltningsdircktören m:h s~iker

hetschefen. 

Den närmare rättsliga regleringen av den ordning i vilken b.:slut om 

föreskrifter m. m. skall fattas inom förvaltningskontoret framgär av den 

nya instruktion för riksdagens förvaltningskontor som utskottet samtidigt 

med detta ärende behandlar i bct~inkandet KLJ 1983/84: 5. Av förslaget till 

instruktion framgår således att förvaltningsstyrelsen förutsiitts fil besluta 

om föreskrifter eller åtgärder såvitt avser .instruktion för säkerht:tschefen 

(3 §J, särskilda föreskrifter för krig eller beredskapstillstånd m. m. (7* 

första stycket), särskilda i'itgärder för specidla lillfällen (7 §andra stycket), 

insiruktion för bevakningspersonalen (21 § ), tillträdes rätt för utländska 

journalister till vissa lokalt:r (29 § punkt 2J samt vilka tjänster inom riksda

gen som skall hänföras till skyddsklass enligt personalkontrollkungörelsen 

(40 §). Denna beslutanderätt kan enligt 14 § i instruktionen överlåtas på 

direktionen om inte frägan har principiell betydelse eller i övrigt särskild 

räckvidd. Då riksmöte inte pågår kan - och förvaltningsstyrelsen medgett 

detta - direktionens beslutanderätt överläras vidare till förvaltningsdirek

tören. Sädana beslut som förvaltningsstyrelsen har fattat med stöd av dt: 

nämnda bestämmelserna skall anmälas for förvaltningsstyrelsen vid deras 

niistkommande sammanträde. 

Frågor som inte i första hand ankommer på förvaltningsstyrt:lsen att 

avgöra skall enligt 15 * i instruktionen avgöras av förvaltningsdirektören 

ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att dt: behöver prövas 

av förvaltningsdirektörcn färde avgöras av annan tjiin~teman i dt:n omfatt

ning som framgår av en arbetsordning eller siirskilda beslut. Regkrna i den 

nyss nämnda 15 * blir i. instruktionens föreslagna utformning tilHimpliga 

beträffande vissa begriinsningar i tilltriidesriitten nattetid och under helger 

(20 §andra stycket) samt betriiffande föreskrifter enligt 35 *· 
I ett par hänseenden tilläggs förvaltningsdirektören eller siikt:rhelsche-· 

fen beslutanderätt redan i säkerhetsskyddslagt:n. Dt:tta är fallet bt:träffan

de skärpt bevakning för viss tid (22 *) och tillträdesriitt i särskilda fall för 

personer som inte har tillträdesrföt enligt andra bt:stämmelser i· lagen 

(36 §). 

Om förvaltningsstyrelsen finner t:n fräga vara av srörrc vikt kan den 

enligt 12* punktt:n 13. i instruktionen överta beslutanderätten även om 

denna primärt tillkommer förvaltningsdirekrörcn eller annan. Enligt sam

ma lagrum har också förvaltningsdircktören möjlighet att hiii1skju1a fr;'1gor 

till styrelsen. 

t I Riksdai:<'ll 198311:14. 4 sam/. Nr 6 
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Enligt motion ICJ82/83: 2./36 av. Anders Svärd lcl och Birgitta Hambraeus 

(cl kan det ifrågasättas om riksdagen skall överlämna betydelsefulla frugor 

om siikerhets- och tillträdesregler till tjiinstemän inom förvaltningskon

toret. Det är enligt motionen angeläget att ett av riksdagens förtroende

mannaorgan. exempelvis talmanskonferensen eller förval_tningsstyrclsen. 

handhar denna typ av frägor. Det kan också vara lämpligt att bemyndiga 

organen att delegera vissa sådana uppgifter till talmannen. I motionen 

yrkas all beslutanderätten angående frågor om ribdagens säkerhets- och 

tillträdesregler skall åvila ett av riksdagens förtroendemannaorgan (yr

kande I). 

Genom den föreslagna lagen överlåts på förvaltningskontorct att i flera 

olika hiinseenden meddela detaljföreskrifter och besluta särskilda i:itgär

der, m. m. Det iir enligt utskottets mening angeliiget att dessa betydelse

fulla frfagor i största möjliga utsträckning handläggs av ett av riksdagens 

förtroendemannaorgan. 

Som framgått av utskottets redogörelse ovan giiller beträffande det 

övervägande antalet frågor att beslutanderätten i första hand skall tillkom

ma förvaltningsstyrelsen. De undantag härifrån som anges direkt i den 

föreslagna säkerhetsskyddslagen är bestämda av särskilda skäl. Det gäller 

således fnlgor som förutsätter en omgående behandling. De föreslagna 

formerna för beslutsfattande i dessa senare fall bör diirför godtas. 

Vad gäller dt: övriga tidigare nämnda fall där beslutandefunktioner enligt 

15 *instruktionen primärt åvilar förvaltningsdirektören eller annan tjänste

man bör dock övervägas en annan ordning. Utskottet vill förorda att 

beslutanderätten i dessa fall normalt skall tillkomma forvaltningsstyrelsen. 

Den fört:slagna instruktionens 12 ~ punkt 11. bör i enlighet härmed iindras 

så att all beslutanderätt enligt siikerhetsskyddslagen skall tillkomma för

valtningsstyrelsen om inte annat anges i lagen. 

Den ändring i instruktionen som föranleds av vad utskottet nu föreslagit 

redovisas i det av utskottet samtidigt avgivna betänkandet KU 1983/84: 5. 

Genom den förordade iindringen i instruktionen kommer styrelsen att få 

bcslutanderiitten även i fraga om sf1dana begränsningar i möjligheterna att 

röra sig fritt mdlan riksdagens lokaler som fär beslutas enligt 20 * andra 

stycket. 

I f6iga om dt: särskilda ordningsföreskrifter m. m. som enligt förslaget 

skall fft utfärdas av förvaltningskontoret kommer utskottet i specialmoti

veringen till 34 ~nedan att ta upp fråga om vissa justeringar. Den beslutan

dt:rätt för förvaltningskontoret som efter de av utskottet där förordade 

iinJringarna kommer att kvarstå. skall i cnlight:t mt:d den av utskottet 

förordade :indringen i instruktionen utövas av förvaltningsstyrclscn. 

Vad g:ilkr dt:n riidgivningsst:rvice angående handhavandet av hemliga 

handlingar Slim ~l~is fast i den föreslagna 14 *har denna rädgivningsservice 

avseende p;i r;idgivning i enskilda· fall till utskott m.11. enheter inom 

riksdagt:n. Dt:nna verksamhet kriivt:r s~1ledes normalt inte förvaltningssty-
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relsens medverkan. I den mån det giiller åtgärder av generell innebörd 

framgår av den av utskottet samtidigt i betänkandet KU 1983/84: 5 behand

lade instruktionen för förvaltningskontoret att sådana kan beslutas i form 

av råd. 

Yrkande I i motion 1983/84: 2436 fär anses besvarat med vad utskottet 

nu anfört. 

Med anledning av yrkande 2 i följdmotionen kommer utskottet i special

motiveringen att behandla också fråga om viss ytterligare jämkning beträf

fande 20 § andra stycket. 

3. Specialmotivering 

Utskottet tar i detta avsnitt upp de paragrafer där utskottet föreslår 

ändringar eller där utskottet finner skäl att göra vissa särskilda uttalanden. 

I övrigt hänvisar utskottet till specialmotiveringen i förslag 24. 

Till följd av att utskottet föreslår att den föreslagna 23 §skall utgå har en 

omnumrering måst ske fr. o. m. denna paragraf. Anledningen till att 23 § 

utgår reciovisar utskottet nedan i specialmotiveringen till 5 §. 

Yrkandena under punkterna 2 och 3 i följdmotionen behandlas i special

motiwringen.till 20 §resp. 28 §. 

I § 

Beträffande denna paragraf föreslår utskottet en redaktionell justering. 

2:$ 

Siikerhetsskyddcts uppbyggnad i 2 ~ följer den indelning som finns i 

förordningen ( 1981: 421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter och 

som bl. a. tillämpas inom regeringskansliet. I paragrafens punkt 5. föreslår 

utskottet en språklig ändring så att paragrafen i denna del får motsvarande 

lydelse som den nyss nämnda förordningen. 

4 § 
Enligt förslaget till 4 §skall det åligga varje chef för en arbetsenhet inom 

riksdagen att uppmärksamma säkerhetsskyddet inom enheten och att hålla 

kontakt med säkerhetschefcn i säkerhetsfrågor. Vid behov skall enhets

chefen utse en eller tlera särskilda säkerhetsmän inom enheten. En för

teckning över säkerhetsmän skall vidare upprättas av säkerhetschefen och 

finnas tillgänglig hos denne. Dessa bestämmelser skall enligt paragrafens 

andra stycke tillämpas också beträffande partikanslier som är inrymda i 

riksdagens lokaler. 

Utskottet har ifrågasatt behovet av en sä hög grad av formalisering av 

den organisatoriska uppbyggnaden av s~ikerhetsskyddet som föreslagits i 

4 §. Enligt utskottets mening är det tillräckligt att enhetscheferna åläggs ett 

ansvar för säkerhetsskyddet inom sina enheter och en skyldighet att hillla 
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kontakt med siikerhctschefcn i säkerhctsfriigor. Utskottet föreslilr diirfor 

att reglerna om utseende av siikerhetsmän utgår. Slutligen föresliir utsknt

tet en redaktionell justering i paragrafens andra -;tycke. 

5 § 

Enligt den föreslagna 5 * abggs riksdagens ledamöter och tj:instemiin 

samt anställda vid partikanslier i riksdagens lokakr en skyldighet ~111 

underriitta chefen för den egna arbetsenheten, säkcrhetschefen eller i::n 

säkerhetsman om sådant som kan vara av betydelse ur s:ikerhetssynpunkt. 

Det följer av vad utskottet föreslagit i friiga om 4 ~ att vad som sägs i 5 * 
om säkerhetsmän skall utgå ur lagtexten. 

I det förevarande lagförslaget finns ytterligare en regel om underrättd

scskyldighet i visst fall. Enligt den föreslagna 23 § skall nämligen riksda

gens ledamöter och tjänstemän samt anställda vid partikanslierna vid miss

tanke om att nägon obehörig befinner sig i lokalerna vara skyldiga att 

underrätta bcvakningspcrsonalcn om detta. 

Den föreslagna 5 § täcker delvis in förhållanden som avses i 23 §. Med 

hänsyn härtill och då 23 § i den föreslagna utformningen hlir vag och 

svårtolkad bör enligt utskollets mening 23 § utgå ur lagfiirsl:.iget. För att 

markera att 5 §tar sikte ocksä pf1 förhällanden av dt;t slag som har avsetts i 

den föreslagna 23 § bör emellertid den personkrets till vilken underrättelse 

enligt 5 §skall ske utvidgas till att avse ocksil bevakningspcrsonalen. 

7§ 
Enligt bestämmelserna i denna paragraf utrustas förvaltningskontoret 

med befogenhet att meddela s:irskilda föreskrifter bl. a. i krig eller vid 

bercdskapstillstånd (första stycket) och. att besluta siirskilda ~itgärder för 

säkerhetsskyddct vid vissa speciella tillfallen (andra stycket}·. 

Genom dessa bestiimmelser öppnas bl. a. möjlighet att i vissa extraor

dinära situationer och vid speciella tillfallen snabbt kunna möta de siirskil

da krav som siikerhetsintresset kan komma att stmla. 

Särskilt i krig eller liknande situationer uppkommer behov av [Hgärder 

för att upprätthiilla säkerheten som går langt utöver dem som erfordras för 

normala förhållanden. 

Med avseende pä krig, krigsfara och därav föranledda utomordentliga 

förhållanden innehåller 13 kap. regeringsformen ett antal bestämmelser 

som skall garantera en effektivt fungerande statsledning ocksä i krisliigen. 

Bl. a. innebär bestämmelserna en noga sp.~cificerad kompetensfördelning 

mdlan de högsta statsorganen. Enligt dessa regler kan t. i::x. regeringen få 

miijlighet att besluta si\dana hestiimmelser som normalt skall beslutas av 

riksdagen genom lag. En grundliiggande tanke bakom dessa undantagsbe

~t:immelser ~ir att statsmakterna och andra offentliga organ skall kunna 

agera inom grundlagens ram iiven i krissituationer. 

Utskottet vill erinra om att den rätt att meddela föreskrifter som förvalt-
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ningskontoret tilliiggs genom förevarande paragraf givetvis inte kan rubba 

den kompetensfördelning rörande normgivning som regeringsformen anvi

sar. vare sig det iir frf1ga om krissituationer eller del gäller normala förhål

landen. De föreskrifter som fiirvaltningskontorel meddelar milste ha stöd 

direkt i den nu förevarande lagen. Pöreskrilkrna måste därfiir vara· av

griinsade pii. ett st1dant siitt att de far avseende endast p[1 de olika fqrmer av 

siikerhetsiltgiirder som anges i lagen. Uppkommer behov av åtgiirder som 

iir artskilda friin lagens bestämmelser eller eljest iir av väsentligt mera 

ingripande beskaffenhet mf1ste riksdagen ta stiillning till dessa. 

8, 10 och 11 §.~ 

I dessa besli.immeher föresli\r utskottet några jämkningar av lagteknisk 

natur. Vidare förordar utskottet att bestämmelsen i förslagets 11 * flyttas 

till 10 §. Den föreslagna 10 *tas i stället in i 11 *· 
BetriilTandc 11 * !förs. 10 ~) vill utskottet framhålla att bestiimmi:lsen 

givetvi~ inte iir avsedd att inskriinka i de möjligheter som riksdagen har 

enligt 11 kap. 3 & sekretesslagen ( 19~0: I 00) att förordna om undantag från 

sekretess. 

I./, 15 och 17 §§ 

Utskottet förordar vissa justeringar av redaktionell natur i dessa· para

grafer. I fråga om den närmare innebörden av 14 ~ hänvisar utskottet till 

den allmänna motiveringen ovan. 

20 § 

Betriiffande paragrafens första stycke föreslår utskottet en redaktionell 

ändring. Bestämmelsen innebär att en intensifiering av åtgärderna för 

bevakning och kontroll enligt 19 * skall äga rum i fråga om de utrymmen 

som nämns i paragrafen. 

I andra stycket ges förvaltningskontoret rätt att besluta om vissa in

skränkningar i möjligheterna att röra sig fritt mellan riksdagens olika hus. 

Sildana hegränsningar förutsiitts bli beslutade för hela tidsperioder. Be

gr~insningarna kan enligt förslaget giilla endast för andra än statsråd. riks

dagens ledamöter och tjiinstemiin. Begränsningarna avses bl. a. öka trygg

heten nattetid i ledamotshuset. Det normala siittet att begränsa rörelsefri

heten blir att stiinga vis-;a grindar som kräver ny\:kelkort för att öppnas 

eller som öppnas från bevakningscentralen efter kontroll genom intern-TV 

av den som önskar passera grinden. Yar:ie statsråd, ledamot lKh tjiinste

man i riksdagen skall disponera ett nyckelkort. Nattetid O\:h under helger 

begriinsas den personella bevakningen av riksdagens lokaler. "Nattetid" 

inncbiir tiden kl. 22.00-06.00 eller kortare tid. 

Utskottet har i den allmLinna motiveringen behandlat frågan om vilket 

organ inom riksdagen som skall ha rätt att besluta de begränsningar som 

avses i 20 ~. 
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I motion 1982183:2./36 av Anders Svärd (c) och Birgitta Hambraeus fc) 

anförs att partikansliernas personal inte i lagen har tillförsäkrats en gene

rell frihet i riksdagens lokaler. De förutsätts däremot delta bl. a. i uppsikten 

över eventuella obehöriga. Enligt motionen synes förslagsställaren ha 

förbisett det faktum att ett stort antal ledamöter kommer att ha arbetsrum i 

anslutning till utskottslokalerna i riksdagshusets östra del. Under exempel

vis allmiin motionstid och under valrörelser kan det vålla stort besvär för 

vad som måste betraktas som normal politisk verksamhet i ett parlament 

om inte partikansliernas personal har obegränsat tillträde till de delar av 

huset' där ledamöterna har sina arbetsrum. För fullgörande av riksdagens 

politiska funktioner är det enligt motionärernas mening nödvändigt att 

partiernas tjänstemän betraktas på samma sätt som riksdag<;förvaltningens 

personal. Detta bör enligt motionärerna komma till klart uttryck i 20 ~ 

(yrkande 2l. 

De i motionen påtalade olägenheterna med eventuella begränsningar för 

anställda vid partikanslierna att vissa tider på dygnet kunna passera dörrar 

mellan riksdagens hus är enligt utskottets mening beaktansvärda. Utskot

tet finner det angeläget att anställda vid partikanslier som hi-ir lokaler i 

riksdagens hus har samma rörelsefrihet i detta hänseende som riksdagens 

egna tjänstemän. Utskottet förordar således att partikanslierna'i anst~illda 

undantas från de föreskrifter förvaltningskontoret kan meddela med stöd 

av 20 §andra stycket och tillstyrker yrkande 2 i motion 1982/83: 2436. 

21 § 

I denna bestämmelse anges att bevakningspersonalen skall bestå si'1väl 

av tjänstemän hos riksdagen som personal från auktoriserat bevaknings

företag. Beträffande frågan om hur bevakningsuppgifterna hör vara förde

lade mellan den egna personalen och personal från bevakningsföretag _ 

hänvisas till vad utskottet anfört i den allmänna motiveringen. 

:::: § 

Den av utskottet föreslagna justeringen är av redaktionell karaktär. 

23 § 

På grund av den nya paragrafering som har skett med hänsyn till att 

utskottet förordar att den av förvaltningsstyrelsen framlagda 23 * skall 

utgå ur lagen. motsvaras den av utskottet föreslagna 23 ~ av 24 § i det 

framlagda lagförslaget. Motiven för att den föreslagna 23 § skall utgå har 

uhkottet redovisat ovan i specialmotiveringen till 5 §. 

N och 25 §.~ 

Dessa paragrafer motsvarar 25 resp. 26 §§ enligt förvaltningsstyrelsens 

förslag. Beträffande vissa justeringar i 24 §(förs. 25 ~l hänvi~ar utskottet 

till specialmotiveringen till 26 ~ nedan. 
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2fi.li 

Paragrafen motsvarar"!.? ~ i det framlagda lagförslaget. 

Enligt förslägets 27 ~ har personer för vilka riksdagens förvaltningskon

!or u!färdar idcntifetskort rätt till tillträde till riksdagens lokaler. Den 

föreslagna bestämmelsen kan enligt utskottets mening ge ett intryck av att 

det överlåts på förvaltningskontoret att genom den service kontoret till

handahililer hetriiffande identitetskort niirmare reglera tilltriidesriitten till 

riksdagens lokaler. AV motivuttalandet till n ~ i förslag 24 framgår dock 

att paragrafen endast avser personer för vilka skall utfärdas identitetskort 

enligt förslaget~ 25 *· Utskottet förordar att detta kommer till klart uttryck 
redan i lagtexten till 24 ~ (förs. 25 *l och 26 s (förs. 27 ~). Utskottet 

föreslfir därjiimte en rcdakti1rnell iindring i 24 * andra stycket (förs. 25 * 
andra stycket!. 

27-29 §§ 

Paragraferna motsvarar 28- 30 ** i det av förvaltningsstyrelsen fram

lagda lagförslaget. 
Be-;tämmcl-;erna medger vissa personer som i sin verksamhet har anled

ning att besöka riksdagen en viss självständig tillträdesriitt. Tilltriidesrät

ten giiller en rätt för de i lagen angivna personkategorierna alt, under de 

förutsättningar som anges i lagen, komma in i och uppehålla sig i lokalerna. 

Det ligger självfallet i sakens natur att denna tillträdesriitt endast avser 

icke låsta gemensamma utrymmen såsom foajcer. trapphus. korridorer och 

liknande utrymmen samt utrymmen som särskilt stiillts till disposition. 

Tillträde till ledamotsrum samt arbetsutrymmen inom de olika arbetsenhe

terna i riksdagens lokaler. t. ex. arbetsrum. gemensamma arbetsutrym

men. sessionssalar m. m. förutsätter givetvis även samtycke från den som 

disponerar lokalerna. Detsamma gäller andra utrymmen i plenisalen än 

iihörarläktaren och utrymmen som disponeras av representanter för mass

medierna. 

Utskottet övergår nu till att behandla fråga om vissa ändringar i 2~ s 
(förs. 29 SI. 

I denna paragraf ges viss tillträdesrätt till represent;mter för massmedia. 

tjän.;;temiin från regeringskansliet. riksdagens verk och andra personer som 

i sin tjiin5t eller för utförande av uppdrag regelbundet besöker riksdagen . 

. Tilltrtidl·sriitten skall gälla under ordinarie arbetstid för riksdagens tjänste

miin och un~ler andra tider i anslutning till kammar- eller utskottssamman

triiden eller rresskonferens eller partimöte i riksdagens lokaler. 

Bctriiffande utländska journalisler och fotografer innehåller den före

slagna paragrafen i punkt 2. en bestämmelse enligt vilken tillträdesriHten 

närmare skall regleras genom föreskrifter som utfärdas av förvaltningssty

rclsen. 

De föreskrifter som får meddelas rörande tillträdesrättcn for utländska 

journalister m. n. har avseende pil endast de former som skall gälla for att 
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fastställa att en journalist eller en fotograf är företriidare för utHindsk 

press. Detta framgår enligt utskottets mening klarare om det direkt i 

lagtexten anges att förvaltningskontoret skall besluta om legitimations

regler för dessa fall. Det är liimpligt att förvaltningskontoret innan dessa 

regler utformas samråder med utrikesdepartementet. Enligt vad utskottet 

inhämtat pägår f. n. ett arbete i syfte att få fram en enhetlig legitimations

handling för utländska journalister m. fl. 

Enligt motion 1982183: 2436 av Anders Svärd (c) och Birgitta Hambraeus 

(c) bör personal vid partiernas riksorganisationer exempelvis partisekrete

rare. riksombudsman och informationschef tillförsäkras en tillträdesrätt 

som åtminstone är jiimställd med den som tillkommer tjänstemän i rege

ringskansliet. Detta bör enligt motionen komma till klart uttryck i lagtexten 

<yrkande 3). 

Som framgått av utskottets redogörelse ovan föreligger viss självständig 

tillträdesrätt för personer som i sin tjänst eller för utförande av uppdrag 

regelbundet besöker riksdagen. Denna bestämmelse torde ofta vara till

lämplig när det gäller personer från partiernas riksorganisationcr. 

Utskottet förordar inte någon ändring i förhållande till det framlagda 

förslaget beträffande tillträdesrätt för personal vid partiernas ri'ksorganisa

tioner. Yrkande 3 i motion 1982/83: 2436 får anses vara besvarat med vad 

utskottet ovan anfört rörande tillträdesrätten för vissa personer som regel

bundet besöker riksdagen. 

30 och 31 !$!$ 

Bestämmelserna motsvarar 31 och 32 ~§ i förvaltningsstyrelsens förslag. 

I 30 ~ (förs. 31 § J har gjorts vissa följdiindringar med anledning av den 

delvis nya p·aragraferingen. 

32 ~ 

Denna paragraf motsvarar 33 ~ i förslag 24. 

Det framlagda lagförslaget till 33 ~ inneh<lllcr en bestiimmelse av inne

börd att den som är besi.iksmottagare enligt 31 ~ efter ett besök skall följa 

besökaren till en utgång eller till en annan besiiksmottagare som besökaren 

skall uppsöka. 

Bestämmelsen är enligt utskottets mening för kategoriskt utformad när 

det gäller personer som ofta besöker riksdagen för att träffa ledamöter eller 

tjii115tern;in och således iir viil kända. Enligt utskottets mening är det inte 

niidviindigt att i dessa fall ha en så striingt formulerad regel som den 

föreslagna 33 ~. 

Vidare kan bestämmelsen i den föreslagna lydelsen vara svar att lev;:1 

upp till. t. ex. i samband med att flera personer som inte har sjiilvstiindig 

tilltr;idesriitt deltar i ett besök och ni\gon av deltagarna iinskar bryta upp 

före de andra. I sådana fall bör det f1vila hesöksmottagarcn att genom,. 
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kontakt med vaktrersonalen eller rå annat siitt se till att hesiikaren liimnar 

lokalerna eller följs åt till en annan hesöksmottagare. 

Utskottet förordar att lydelsen av 32 ~ justeras i enlighet med vad 

utskottet anfört. 

33 § 

Paragrafen motsvarar 34 ~ i förvaltningsstyrelsens förslag. 

Utskottet vill framhiilla att tilliimrningen aY 33 ~ m{1,te ske med iaktta

gande av de regler i tryckfrihetsförordningen som siiger att hegiiran att fö 
avskrift eller kopia av allmfö1 handling skall behandlas skyndsamt !2 kap. 

13 ~ J samt att den som hegär att fö ta del av en allmiin handling inte skall 

hehöva tala om vem han iir eller vilket syfte han har med sin hegiira'n i 

vidare m[in iin som hehiivs för att myndigheten skall kunna pröva om 

hinder föreligger mot att handlingen Himnas ut (2 kap. 14 ~I. 

34 § 

Enligt den förslagna paragrafen (fors. 35 ~) skall förvaltnings kontoret få 

meddela ordningsföreskrifter för åhörarläktaren samt för riksdagens tryck

criexpedition och riksdagsbiblioteket. 

I tilläggsbestämmelse 2.4. I till riksdagsordningen finns vissa regler om 

ordningsstörande beteenden i samband med kammarens sammantriiden. 

Enligt dessa regler kan åhörare som upptriider störande genast utvisas. Om 

oordning uppstår bland <lhörare. kan talmannen utvisa samtliga åhörare. I 

dessa regler uppstiills således siirskilda sanktioner. 

Utskottet finner det inte lämpligt att vid sidan av riksdagsordningen ge 

särskilda regler om ordningen pt1 åhörarliiktan:n. De saktionerande regler 

som gäller för ordningsstörande beteenden vid kammarsammanträden för 

anses vara tillräckliga fi.ir att garantera att ordningen kan upprätthfallas på 

åhörarläktaren. Utskottet vill därför föresl{1 att i 34 ~första stycket endast 

tas in i en hänvisning till de regler som giiller i detta hänseende. 

r paragrafens andra stycke föresl;1s förvaltningskontoret fä utfärda före

skrifter för allmänhetens tillträde till riksdagshiblioteket och tryckeriexpe

ditionen. Enligt utskottets mening bör paragrafen i denna del formuleras 

om så att den endast avser de tider på vilka hibliotekct och expeditionen 

skall hållas öppna för allmänheten. 

35-41 §§ 

Dessa hestämmelser motsvaras av 36-42 ** i det framlagda förslaget. I 

36 och 41 §§ föresläs vissa .iiimkningar av redaktionell natur. 

lkrafttriidande 

Den föreslagna lagen bör träda i kraft den I januari 1984. 
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Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. heträffande tilltriidesriitten till riksdagen fiir anställda 1·id parti

kanslier 

att riksdagen med anledning av förslag 1982/83: 24 och med bifall 

till motion 1982/83: 2436, yrkande 2, antar 20 *i den i bilagan som 

Utskottets f{'irslag betecknade lydelsen av förslag till lag om 

säkerhetsskydd i riksdagen. 

2. betriiffande j("in·a/t11i11gsko11tnrets .fi:ireskr{fter och tillträdesriittcn 

.fi'ir personal 1·id partiemas riksorga11isatio11cr 

att riksdagen förklarar motion 1982/83: 2436, yrkandena 1 och 3. 

hesvarade med vad utskottet anfört i den allmiinna motiveringen 

och i specialmotiveringen till 28 ~. 
3. beträffande.fi'irs/ag 1982183:24 i ih'rir,:t 

att riksdagen med anledning av förslaget antar den i bilagan som 

Utskottets .fi'irslag betecknade lydelsen av förslag till lag om 

siikerhetsskydd i ribdagen. 

4. beträffande 11(fi1rmni11ge11 m· ii1·en-akni11gssystcmct och en 11t1'iir

deri11g m· l'idta}{IW siikcrhetsätgiirdcr 

att riksdagen som sin mening ger förvaltningsstyrelsen till känna 

vad utskottet anfört rörande dessa frågor. 

Stockholm den 24 novemhcr 1983 

Pil kon~titutionsutskottcts vägnar 

OLLE SVENSSON 

Niin·arnndc: Olle Svensson (s), Anders Björck (ml, Yngve Nyquist <s). 
Bertil Fiskcsjö (c), Wivi-Anne Ccderqvist (s). Hans Nyhagc !ml. Kurt Ove 
Johansson (s), Kerstin Nilsson Is), Gunnar Riön:k i Yiirmdö (m). Sven-

. Erik Nordin <cl. Sture Thun <st, Anita Modin (s), Ove Eriksson lrn). Lars 
Erncstam !fp) och Marie-Ann Johansson (vpkt. 
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Rilaga 

Förslag till 

Lag om säkerhetssk~'dd i riksdagen 

Härigenom föreskrivs följande. 

f"t"jn ·alt11i11gs.1f.1Tcl.1·t' ns p;rslag Utsko!/1'/S .f/irslag 

Inledande bestämmelser 

~ ~ 

Riksdar:ens åtgiirder .fiir siika
hetsskydd sxfiar till att skydda riks
dagens 1·crk.rnmhet och sekretess
helagda uppgifter som riir rikets sä
kerhet. De skall bestämmas med 
beaktande av intresset m· riksda
gens öppenhet mot allmänheten 
och företrädare för ma5smedia. 

Till riksdagens säkerhetsskydd 
hänförs också heredskap mot hrand 
och åtgiirder för att ge en första 
hfiilp till den som skada.~ i riksda-
gens lokaler. 

Denna lag m·ser siikerhe!.l'skyd
det i riksdagen. Den skall tillämpas 
med beaktande av riksdagens öp
penhet mot allmänheten och före
trädare för ma5smedia. 

Till riksdagens säkerhets~kydd 

hiinförs också heredskap.\'lltgiirder 
mot hrand och andra skador i riks
dagens lokaler samt l!fiilpinsatser 
med 1111/edning hiirm·. 

Med riksdagens lokaler avses i denna lag riksdags-. ledamoh- och för
valtning'>huseri. 

2 § 

Siikerhetsskyddct enligt I ~ första stycket omfattar 
I. sckrctcsskydd. varmed förslits· skydd mot att någon obehörig får 

kännedom om innehftllct i en handling eller om en uppgift av annat slag 
som rör totalförsvaret. Sveriges förbindelser med annan stat eller mellan
folklig organisation eller säkerhets- eller hevakningsf1tgärd avseende riks
dagen. om sekretess gäller för uppgiften enligt 2 kap. eller 5 kap. 2 eller 3 * 
sekretesslagen ( 1980: 100). 

2. tilltriidesskydd. varmed förstfas skydd mot att någon obehörig fi\.r 
tillträde till riksdagens lokaler, 

3. i1(fi/tratio11sskydd. varmed förstås skydd mot att nagon som inte är 
pålitlig frftn säkcrhetssynpunkt ges arbetsuppgifter .;;om rör totalförsvaret. 
Sveriges förbindelser med annan stat eller mellanfolklig organisation eller 
säkerhets- eller bevakningsatgärd avseende riksdagen. 

4. il!formation om sekretess-. tillträdes- och infiltrationsskyddct. 

5. kontroll av siikerhetsskydclet. 

3 ~ 

5. kontroll av srkretess-, till
trädes- och infi/trationsskyddet och 
111• i1!f(1rmationen om detta skydd. 

Hos riksdagen skall finnas en säkerhetschef. som är direkt underställd 
chefen för riksdagens förvaltningskontor. Säkcrhetschefcn ansvarar för 
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1:1in·11/t11i11r:.1.l'tYrd.11•11.1.fi'irs/ag Ut.l'kottets fiirslai: 

och leder siikcrhctsskyddet enligt en instruktion som heslutas av förvalt
ning~kontoret. 

Fiir siikerhehchefen skall linnas en stiillföretriidare. 

Varje chef för en arhetsenhet 
inom riksdagen skall uppmiirksam
ma siikerhetsskyddet inom enheten 
och hiilla kontakt med o;iikerhets
chefen i siikcrhetsfrilgor. \iid hc/1111· 
11ts1'/" clll:frn c11 dlcrflcra siirskild11 
.1iikerl11'ts111ii11 i1111111 c11lrctc11. En 
.fi"irtcckning 1)1·1·r .1iikcrlrl'l.rn1ii11 
11/>{lriitt11.1· 1n· siikl'l"h1·tsclri:fi'11 och 
.1k11/l.fi1111a.I' tiffgli11g/ig hos de1111r. 

Vad som i dc1111a lag sägs om 11r
hl'f.1·e11fll't i110111 rik.1dai:1'11 giiller 
iiven partikansli i riksdagens lo
kaler. 

Uppmiirksammar en riksdagsle
damot clla en tjiinsteman hos riks
dagen eller en anstiilld vid parti
kansli i riksdagens lokaler något 
som kan vara av hetydelse från sä
kerhetssynpunkt skall han anmäla 
detta till chefen för den egna arbets
enheten. säkerhetschefen eller en 
siikcrlrct.rn11111. 

Varje chef for en arbetsenhet 
inom riksdagen skall uppmärksam
ma siikerhetsskyddet inom enheten 
och hi'tlla kontakt med siikerhets
chcfcn i siikerhetsfrfrgor. 

Vad <;om siigs i.fi'irsta .l'fYcket gäl
ler iivcn partikansli i riksdagens lo
kaler . 

UpprnärkSammar en riksdagsle
damot. en tjänsteman hos riksda
gen eller en anstiilld vid partikansli i 
riksdagens lokaler något som kan 
vara av· betydelse från säkerhets
synpunkt skall han anmäla detta till 
chefen för den egna arbetsenheten. 
siikcrhetschefen eller .hevak11i11gs
fll'/'so1111/e11. 

6 * 
Vad som i denna lag siigs om riksdagsledamot gäller ocksil för ersättare 

som utövar uppdrag som ledamot. 

7 * 
I krig eller vid beredskapstillstf1ml enligt lagen !1960: 513) 0111 bered

skapstillstånd eller när talmannen eller den han hcmyndigar har beslutat 
om en viss beredskapsgrad för riksdagen eller del av riksdagen gäller 
siirskilda föreskrifter för säkerhetsskyddet som heslutas av riksdagens 
förvaltningskontor. 

Fiirvaltningskontoret får också beslu-ta om särskilda åtgärder för siiker
hetsskydd vid öppnande av riksmöten eller andra speciella tillfällen. eller 
för lokaler ~om riksdagen disponerar utöver lokalerna i riksdags-. leda
rnoh- och förvaltningshusen. 

Sekrelessk~·dd 

Bestämmelser 0111 sekretess finns 
i regeringsformen. riksdagsonlning
en och sekretesslagen. Siirskilda 

8 * 
Bestiimmelser om sekretess finns 

i regeringsformen. riksdagsordning
en och sekretesslagen <19RO: 100). 

I 
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bestiimmelsa om sekretess hos 
riksdagen finns i 11 k<.tp. sekretess
lagen. 

17 

Utskott els ./i"irs/ug 

SärskilJ<.t bestiimmelser om sekre
tess hos ribdagen finns i 11 kap. 
sekretesslagen. 

9 § 

Med hemlig handling avses i denna lag varje allmän hanJling som förva
ras hos riksdagen och som innehåller nägon uppgift som rör totalförsvaret, 
Sveriges. förbindelser med annan stat elkr mellanfolklig organisation eller 
säkerhets- eller bevakningst1tgiinl avseenJe riksdagen, <)m sekretess giillcr 
för uppgiften enligt 2 kap. eller 5 kap. 2 eller 3 §sekretesslagen ( 1980: 100). 

Med kvalificerat hemlig handling förstiis en hemlig hanJling som inne
håller uppgift av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. 

11 § 

Fiireskr({ier i denna lag giiller 
inte i den mån de begränsar den 
frihet att meddela och offentliggöra 
uppgifter som det finns gru11dliig
gw1de .bestiimmelser om i a1111a11 
lag. 

I 0 § 

Har regeringen med stöd av 2 
kap. 14 § andra stycket tryckfri
hetsförordaingen föreskrivit, att 
endast viss myndighet för pröva 
fråga om utlämnande till enskild av 
allmiin handling som är av synnerlig 
betydelse för rikets säkerhet skall~ 
om en sådan handling finns hos 
riksdagen, frågan om dess utläm
nanJe prövas i den ordning som re
geringen har föreskrivit. 

]() § 

R1'.1'/iim111el.l'l'rna i Jenna lag gäl
ler inte i den mån de begränsar Jen 
frihet att meddela och offentliggöra 
uppgifter som.f(j(ier 111· 1ryckfi"ih1•1s
förord11ingen och 16 k11p. sekre1ess
/agen ( 1980: 100). 

11 § 

Har rl'gcringen med stöJ av 2 
·kap. 14 § andra stycket tryckfri
hetsförorJningen föreskrivit. att 
endast viss myndighet får pröva 
fråga om utliimnande till enskild av 
allmän hanJling som är av synnerlig 
betydelse för rikets siikerhet skall, 
om en sådan hanJling finns hos 
riksdagen. frågan om dess utläm
nande prövas i den ordning som re
geringen har föreskrivit. 

12 * 
Den som är ansWlld hos riksdagen t:ller som eljest - utan att vara 

riksdagsledamot - fullgör uppdrag för riksdagens räkning är behörig att i 
sin tjänst eller i sitt uppdrag hos riksdagen ta befattning meJ en hemlig 
handling eller annars ta del av en uppgift med sådant innehåll som avses i 
9 * endast om han · 

I. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt, 
., har behövlig kunskap om sekretesskyJd och 
3. behöver handlingen eller uppgiften för sitt arbete hos riksdagen. 

13 § 

Handhavandet av en hemlig handling skall ske på ett sadant sätt att 
ingen obehörig kan ta del av hanJlingens innehiill. 

En hemlig handling skall· förvaras inliist i förvaringsutrymme av betryg
gande slag när handlingen inte hehövs för utövandet av riksdagsledamots 
uppdrag eller för fullgörandet av arbetsuppgifter hos riksJagen. 

Så snart en hemlig handling inte behövs liingre skall Jen återlämnas eller 
förstöras. 
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14 * 
Riksuagcns förvaltningskontor 

warar för 1·iigll'llni11i.: och råugiv
ning angiicnue hanuhavanuet · av 
hemliga hanulingar och av uppgifter 
meJ saJant innehåll \Om avses i 

9 *· 

Riksdagens förvaltningskontor 
svarar for ri1dgivning angåenue 
hanuhavandet av hemliga handling
ar och av uppgifter med såt.lant in
nchitll som avses i 9 *· 

15 * 
/-lur en hemlig hanuling ko111111ir 

horr skall säkerhetschefcn omeuel
bart undcrriitta~. Detsamma gäller 
om en nyckel till ett förvaringsut
rymme för hemliga handlingar har 
kommit bort. 

0111 de1 ht!faru.1· _111t en hemlig 
handling lwrji'irkon1111ir skall säker
hetschefcn omeuclbart underriitta~. 
Detsamma giiller om en nyckel till 
ett förv<tringsutrymme för hemliga 
handlingar har kommit bort. 

16 * 
Arbetet i riksdagen skall organiseras på sadant sätt att si\ fä personer 

som möjligt tar befattning med hemliga hanulingar eller tar del av uppgifter 
med sf1dant innehåll som avses i 9 *· Vad som sagts gäller särskilt i fråga 
om kvalificerat hemliga handlingar och uppgifter som rör förh~illanden som 
är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Kvalificerat hemliga hand
lingar får inte av en tjänsteman hos riksdagen eller en anställd vid parti
kansli i riksdagens lokaler utan medgivande av chefen för den egna arbets
enheten eller av säkerhetschefen medtas från riksdagens lokaler. 

17 * 
Grundliiggande bestämmelser om 

registrering av allmänna handlingar 
.finnas i sekretesslagen. Hemliga 
handlingar skall registreras hos 
kammarkansliet, utskottskanslier
na eller förvaltningskontorct. 

Grundläggande bestämmelser om 
registrering av allmänna handlingar 
.finns i / 5 kap. sekretesslagen 
(}980: 100). Hemliga handlingar 
skall registreras hos kammarkan
sliet, utskottskanslicrna eller för
valtningskontoret. 

Tillträdesskydd 

Allmii111111 hestii111melser 

18 * 
Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare finns i 

riksdagsordningen. 

19 § 
Tillträdesskyddet består av 
I. in- och utpasseringskontroll 
., inre bevakning 
3. kontroll av att dörrar, fönster och lås har tillförlitlig konstruktion. 

Fiirstiirkr rillrriidesskydd Re.1· 
tjiinsterum för talmän och statsrild 

Tillrriidesskydder för tjänsterum 
för talmän och statsråd samt lokaler 
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samt lukaler där hemliga handling
ar. kiinslig t.:knisk utrustning .eller 
stöldbegärlig egendom förvaras. 

Riksdagens förvaltningskontor 
får begränsa möjligheterna för and
ra än stahråd, riksdagens. leda
möter uch tjänstemän att nattetid 
och under helger röra sig fritt inom 
riksdagens lokaler mellan riksda
gens hus. 

19 

Utskottet.i· fhrslag 

där hemliga handlingar. känslig tek
nisk utrustning eller stöldhegiirlig 
egendum förvaras skall iignas sär
skild uppmiirksamhl:'t. 

Riksdagens förvaltningskontor 
får begränsa möjligheterna för and
ra än statsrad, ribdagens leda
möter och tjänstemän samt anstii/1-
da 1·id partikanslier, som iir in
rymda i riksdagens lokaler. att nat
tetid och under helger röra sig fritt 
inom riksdagens loka'er mellan 
riksdagens hus. 

21 § 

Åtgärder för att upprätthålla tillträdesskyddet vidtas under säkerhets
chefcn av hevakningspersonal som består av tjänstemän hos riksdagen och 
personal från auktoriserat bevakningsföretag. För bevakningspersonalen 
gäller en särskild instruktion som beslutas av riksdagens förvaltningskon
tor. 

22 § 

Om det uppkommer behov av 
fiirstiirkt tillträdesskydd för riksda
gens lokaler eller del av dessa. kan 
skiirpt bevakning för viss lid beslu
tas av ch!!fen för jårl'alt11ingsko11-
tol"l:'t eller, vid behov av omedel
bara ätgärder. av säkerhetschefen. 

2H 
/\.lisstänka en riksdagsledamot 

eller en tjiinstenwn hos riksdagen 
eller en anställd 1·id cl/ parrika11.1'fi i 
riksdagen~ lokaler all en obehörig 
person he.finner sig i lokalenw. 
skall hew1kningspersmwle11 under
riilltH. 

24 § 
Dörr eller grind. som skall vara 

låst, får inte lämnas olåst utan att 
bevakningspcrsonalen underrättas. 

Om det uppkommer behov av 
skiirpt hel'llk11i11g för riksdagens lö
kaler eller del av dessa, kan sådan 
bevakning för viss tid beslutas av 
.fiin·altninRsdirektiiren eller. vid be
hov av omedelbara åtgärder, av sä
kerhetschcfen. 

23 § 

Diirr eller grind, som skall vara 
låst. får inte lämnas olåst utan att 
bevakningspersonalen underrättas. 

25 § 

ldl:'ltfitetskort 

24 § 
Riksdagens förvaltningskontor 

11(/lirdar identitetskort för statsråd. 
riksdagens ledamöter och tjänste
miin samt för anstiillda vid parti
kanslier. som är inrymda i riksda
gens lolralcr. 

Riksdagens förvaltningskontor 
skall 11(/drda identitetskort för 
statsråd, riksdagens ledamöter och 
tjiinstemän samt för anställda vid 
partikanslier. som är inrymda i riks
dagens lokaler. 
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Den som ~kall förses med identi
ktskort iir skyldig att s111//'t1st (/icr 
dl't 11p11dr11gl't ,,//er 1111.1tiill11i11gl'11 
til/triitt.1 /lita /iltogrnfera sig och 
1111d1'rtcck1111 e1:fi1rJaligt1 ht111dli11g-
11r enligt anvisningar "'' .fii1T11/t-
11i11gs/..011toret. 

26 ~ 
Den som har förlorat sitt identi

tetskort skall omedelbart anmiila 
detta till säkerhetschefcn. 

Identitetskort skall utan anmo
dan snarast återliimnas till ribda
gens förvaltningskontor om upp
draget eller anställningen upphört. 

20 

Ut\ko!Tt'l.1 fi"irs/ag 

Den som skall förses med identi
tetskort s/..ull fii(i11 .fi"irrnl illing.1 ko11- -
tore1.1· anvisningar.fi'ir 1111 .fil ut ide11-
titc1skortl't. 

25 § 

Den som har f1jrlorat sitt identi
tetskort skall omedelbart anmiila 
.detta till siikerhetschcfen. 

Identitetskort skall utan anmo
dan snarast iitt:rlämnas till riksda
gens forvaltningskontor om upp
draget eller anstiillningen upphört. 

Tilltriide till ri/..sdc1ge11s lokt1/er 

2H 
Personer för vilka riksdagens för

valtningskontor 11(/'ärdar identitets
kort har rätt till tillträde i riksda
gens lokaler. 

28 ~ 
De som har fasta arbetsplatser i 

riksdagens lokaler och är anställda 
hos 11w.1·.1·mediqfi>retag eller entre
prenörer. som riksdagen anlitar. 
har riitt till tillträde till riksdagens 
lokaler. Riksdagens förvaltnings
kontor skall uppriitta en förteck
ning över aktuella företag och en
treprenörer samt sådana anstiillda 
hos dessa som har riitt till tillträde 
till lokalerna. Förteckningen skall 
finnas tillgänglig hos bev<tknings
personalen. 

29§ 
Under ordinarie arbetstid för 

riksdagens tjänstemän och under 
andra tider i anslutning till kammar
cller utskottssammanträde eller 
presskonferens eller partimöte i 
riksdagens lokaler har följande rätt 
till tillträde: 

I. svenska journalister och foto
grafer mot uppvisande av legitima
tion som har utfärdats för dem av 
ett erkiint yrkesförbund eller av ett 
eget tidningsföretag, 

26 * 
Personer för vilka riksdagens för-

valtningskontor skall u(flirda iden
titetskort enligt 24 §har rätt till till
träde till riksdagens lokaler. 

2H 
De som har fasta arbetsplatser i 

riksdagens lokaler och är anställda 
hos 11111.1·.1·111edit:fi'iretag eller entre
prenörer, som riksdagen anlitar, 
har rätt till tilltriidc till riksdagens 
lokaler. Riksdagens förvaltnings
kontor skall uppriitta en förteck
ning över aktuella företag tich en
treprenörer samt sädana anställda 
hos dessa som har riitt till tillträde 
till lokalerna. Förteckningen skall 
finnas tillgiinglig hos hevaknings
personalen. 

28 * 
Under ordinarie arbetstid för 

riksdagens tjänstemän och under 
andra tider i anslutning till kammar
eller utskottssammantriide eller 
presskonfrrens eller partimöte i 
riksdagens lokaler har följande per
.rnner rätt till tillträde: 

I. svenska journalister och foto
gra(cr mot uppvisande av legitima
tion som har utfärdats för dem av 
ett erkänt yrkesförhund eller av ett 
eget tidningsföretag, 
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2. utländska journalister och fo
tografer enligt j('freskrifter som be
slutas av riksdagens förvaltnings
kontor, 

3. teknisk personal från Sveriges 
Radio A 13 eller dess dotterföretag 
om besöket har samband med rund
radiosi·indning. 

4. tjiinstcmän fr<ln regerings
kansliet, riksdagens verk och andra 
statliga myndigheter samt kommit
tctjänstemiin och andra personer 
som i sin tjiinst eller för utförande 
av uppdrag regelbundet besöker 
riksdagen. 

30 * . 
Rätt till tillträde till riksdagens lo

kaler har även den som skall delta i 
studiebesök eller i föranmält sam
mantriide eller annan samman
komst i riksdagens lokaler. En per
son med fast arbetsplats i riksda
gens lokaler skall ansvara för att 
föranmiilan sker till riksdagens sä
kerhetsenhet. Han skall också sva
ra för att de som deltar anvisas rätt 
lokal och att de liimnar riksdagens 
lokaler efter sammankomsten. 

Vid besök av studiegrupper och i 
samband med större sammanträden 
eller presskonferenscr hör en före
trädare för den som anordnar besö
ket eller sammankomsten vara be
redd att bistä bevakningspersona- · 
len vid inpasseringskontrollen. 

Den som passerar in med stöd av 
bestämmelsen i första stycket får 
nattetid och i samband med vccko
-;lut eller helger uppehålla sig en
dast i eller i anslutning till den lokal 
diir sammankomsten iiger rum. 

31 * 
Tillträde får ske tillsammans med 

den som är behörig enligt 27-28 H 
(besöksmottagare). 

Viintas be5ök till ett riksdagsor
gan eller väntar en besöksmotta
gare besök av någon som inte är 
behörig att inpa\sera enligt 27-
30 ** bör besöket F>ranmiilas till 

21 

Utskottets förslag 

2. utländska journalister och fo
tografer enligt legitimationsregler 
som beslutas av riksdagens förvalt
ningskontor. 

3. teknisk personal från Sveriges 
Radio. AB eller_ dess dotterföretag 
om besöket har samband med rund
radiosändning. 

4. tjänstemän från regerings
kansliet. riksdagens verk och andra 
statliga myndigheter samt kommit
tctjiinstemän och andra personer 
som i sin tjänst eller för utförande 
av uppdrag regelbundet besöker 
riksdagen. 

2H 
Rätt till tillträde till riksdagens lo

kaler har även den som skall delta i 
studiebesök eller i föranmält sam
mantriide eller annan samman
komst i riksdagens lokaler. En per
son med fast arbetsplats i riksda- . 
gens lokaler skall ansvara för att 
föranmälan sker till riksdagens sä
kerhetsenhct. Han skall också sva
ra för att de som deltar anvisas rätt 
lokal och att de lämnar riksdagens 
lokaler efter sammankomsten. 

Vid besök av studiegrupper och i 
samband med större sammanträden 
eller prcsskonferenser bör en före
trädare för den som anordnar besö
ket eller sammankomsten vara be
redd att bistå bcvakningspcrsona
len vid inpasscringskontrollen. 

Den som passerar in med stöd av 
bestämmelsen i första stycket får 
nattetid och i samband med vecko
slut eller helger uppehålla sig en
dast i eller i anslutning till den lokal 
där sammankomsten äger rum. 

3(1* 

Tillträde får ske tillsammans med 
den som är behörig enligt 26 eller 
27 ~ (besöksmottagare ). 

Väntas besök till ett riksdagsor
gan eller väntar en besöksmotta
gare besök av någon som inte är 
behörig att passera in enligt 26-
29 §~ bör besöket anmälas i fiirriig 
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bevakningspersonalen i den port 
som besökaren väntas till. om inte 
besöksmottagaren själv svarar för 
att besökaren möts i porten. 

Om någon oanmäld önskar tillträ
de till riksdagens lokaler för att be
söka viss person skall en be.söks
mottagare anges för bevakningsper
sonalen. 

3H 
Den som önskar tillträde för att 

rn information. aktualisera ett 
ärende hos ri~sdagens förvaltnings
kontor eller för att få framföra sin 
åsikt i en fråga och som inte i förviig 
avtalat om besöket eller som inte 
kan uppge någon besöksmottagare 
skall hjälpas till rätta av hevak
ningspersonalen. 

3H 
Efter ett besök skall besöksmot

tagaren fu(ia besökaren till en ut
gång eller till en annan besöksmot
tagare som besökaren skall uppsii
ka. 

3H 
Den som begär att få ta del av en 

allmän handling som finns hos riks
dagen skall hänvisas till riksdags
biblioteket om inte handlingen till
handahålls på annat sätt. Bibliote
ket svarar för att begärd handling 
tillhandahålls den sökande. Finns 
handlingen inte hos biblioteket 
skall den skyndsamt efterforskas 
inom den inre riksdagsförvaltning
en. 

35* 
Besökare till kammarens åhörar

läktare har tillträde till denna i sam
band med offentligt sammanträde 
med kammaren. Ordning.~fåreskrif
ter.får sådana hesiikarc u~fiirdas a1· 
riksdagens .fi"in ·a lt11i11gsko11 tor e.f ier 
sa111räd med ka111111are11s sekrctera-
re. 

Utsk11ttet.1· ji'ir.1/ag 

till bevakningspersonalen i den port 
som besökaren väntas till. om inte 
besök~mottagaren sjiilv svarar för 
att besökaren möts i porten. 

Om n<lgon oanmiild önskar tilltrii
de till riksthigens lokaler för att be
söka viss person skall en besöks
mottagare anges för bevakningsper
sonalen. 

31 ~ 

Den som önskar tilltriide för att 
få information. aktualisera ett 
ärende hos riksdagens förvaltnings
kontor eller för att rn framföra sin 
åsikt i en fråga och som inte i förväg 
avtalat om besöket eller som inte 
kan uppge någon besöksmottagare 
skall hjälpas till rätta av bevak
ningspersonalen. 

32 ~ 
Efter ett besök ar ndgon som 

inte iir Fii/ kiind s1·ar(tr besöksmot
tagaren fiir att besökaren fii(is till 
en utgi'mg eller till en annan besöks
mottagarc som besökaren skall 
triiffi1. 

3H 
Den som begär att fi\. ta del av en 

allmän handling som finns hos riks
dagen skall hänvisas till riksdags
biblioteket om inte handlingen till
handahålls på annat sätt. Bibliote
ket svarar för att begärd handling 
tillhandahålls den sökande. Finns 
handlingen inte hos biblioteket 
skall den skyndsamt efterfor.,kas 
inom den inre riksdagsfiirvaltning
en. 

34 ~ 
Besökare till kammarens åhörar

läktare har tillträde till denna i sam
hand med offentligt sammanträde 
med kammaren. Bestiimmelser om 
ordningen på å/liirnrliiktare11.fi1111s i 
tilliiggshestiimmelse 2 .4. / till riks
dagsordningen. 
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Besökare till riksdagsbiblioteket 
eller riksdagens tryckcriexpeJition 
äger tillträde till biblioteket och ex
peditionen enligt .fi:ireskr(fter som 
beslllfas av förvaltningskontoret. 

36 § 
TillträJe till riksdagens lokaler är 

i övrigt tillätet efter tillstånd av för
valtningsdirektören eller siikerhets
chefrn. 

37 § 
Den som önskar tillträde till riks

dagens lokaler eller den som uppe
håller sig där eller skall lämna loka
lerna är skyldig att på anmodan av 
bevakningspersonalen legitimera 
sig om inte besöket är sådant som 
anges i 34 eller 35 §. 

23 

Utskottets .fi'irslag 

Besökare till riksdagsbiblioteket 
eller riksdagens tryckeriexpedition 
äger tillträde till biblioteket och ex
peditionen pä tider som bestäms av 
förvaltningskontoret. 

35§ 
Tillträde till riksJagens lokaler är 

i övrigt tillåtet efter tillstånd av för
valtningsdirektören eller säkerhets
chefen. 

36 § 
Den som önskar tillträde till riks

dagens lokaler eller den som uppe
haller sig där eller skall lämna loka
lerna är skyldig att på anmodan av 
bevakningspersonalen kgitimera 
sig om inte besöket är sådant. som 
anges i 33 eller 34 §. 

Nycklar och nyckelkort 

3H 
Nycklar och nyckelkort ~ir per

sonliga och får inte lånas ut om inte 
säkerhetschefen medger det. 

Förlust av nyckel eller nyckel
kort skall omedelbart anmälas till 
säkerhetsenheten. 

Nycklar och nyckelkort lir per
sonliga och får inte !(mas ut om inte 
säkerhetschefen medger det. 

Förlust av nyckel eller nyckel
kort skall omedelbart anmlilas till 
siikerhetsenheten. 

Infiltrationsskydd 

39 § 

Personalkontroll kungörelsen 
( 1969: 446) skall gälla i tilliimpliga 
delar för riksdagens t_jänstemiin. 

40 § 
Riksdagens förvaltningskontor 

bestämmer efter samråd med krigs
delegationens sekreterare vilka 
tjänster och uppdrag för tjänstemän 
som skall hänföras till skyddsklass 
enligt personalkontrollku ngörelsen. 

3X * 
Personalkontroll kungörelsen 

( 1969: 446) skall gälla i tilliimpliga 
delar för riksdagens tjänstemiin. 

39 * 
Riksdagens förvaltningskontor 

bestämmer efter samråd med krigs
delegationens sekreterare vilka 
tjänster och uppdrag för tjänstemän 
som skall hänföras till skyddsklass 
enligt personalkontrollkungörelsen 
( 1969:·+.16). 

Information 

41 § 

Förvaltningskontoret svarar för 
att riksdagsledamöter och alla som 
har fast arbetsplats i riksdagens lo-

40 * 
fiirvaltningskontoret svarar för 

att riksdagslcJami.iter och alla som 
har fast arbetsplats i riksdagens lo-
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Förrnltnini~styrelsens förslag 

kaler informeras om föreskrifterna i 
denna lag och om säkerhetsskyddet 
i övrigt. 

24 

Utskottets förslag 

kalcr informeras om förcskriflcrna i 
denna lag och om siikerhetsskyddet 
i övrigt. 

Kontroll 

42§ 
Siikcrhetschefen skall fortlö

pande kontrollera attföreskr(lterna 
0111 säkerhetsskyddet iakt1as och 
att skyddsnil·ån iir jii11111 och till
riickligt hög. 

Hemliga handlingar samt nycklar 
och nyckelkort till riksdagens lo
kaler skall inventeras regelbundet 
och när dct är särskilt påkallat. 

Denna lag träder i kraft den I ok
tober 1983. 

41 * 
Säkcrhetschefen skall fortlö-

pande kontrollera att säkerhcts
skyddet filllgerar tillf'redsstiil/11nde. 

Hemliga handlingar samt nycklar 
och nyckelkort till riksdagens lo
kaler skall inventeras regelbum.tet 
och när det är särskilt påkallat. 

Denna lag träder i krat't den I ju
nuari 1984. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1983 


