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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:1255) om
författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och
Riksrevisionen2
dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1–4, 7, 11, 15, 20 och 23 §§ och rubriken
närmast före 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ”Författningssamling för
Riksbanken”.

Lag om författningssamlingar för Riksdagsförvaltningen,
Riksbanken och Riksrevisionen
Författningssamling för Riksdagsförvaltningen3
1 §4 Riksdagsförvaltningen ska låta ge ut Riksdagsförvaltningens författningssamling (RFS).
Chefen för Riksdagsförvaltningen är utgivare av RFS.
2 §5 Utöver författningar som beslutas av Riksdagsförvaltningen, ska
författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet under
riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen kungöras i RFS.
3 § Tillstånd till tryckning av en författning som ska kungöras i RFS
meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.
Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en förvaltningsmyndighet under riksdagen får meddelas först sedan en behörig
tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks.
4 § Författningar som kungörs i RFS ska om möjligt ges ut så att de är
författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.
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7 §6 Författningar som har beslutats av Riksbanken ska kungöras i RBFS.
Trots första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället
kungöras i Svensk författningssamling.
Om kungörande skett enligt andra stycket ska en notis om detta införas i
RBFS så snart det kan ske.
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11 §7 Författningar som har beslutats av Riksrevisionen ska kungöras i
RRFS.
Trots första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället
kungöras i Svensk författningssamling.
Om kungörande skett enligt andra stycket ska en notis om detta införas i
RRFS så snart det kan ske.
15 §8 De författningssamlingar som ges ut av Riksdagsförvaltningen,
Riksbanken och Riksrevisionen ska ha likartad typografisk utformning som
Svensk författningssamling. De ska ges ut i lösa exemplar eller, när så anses
lämpligt, i häften som omfattar en eller flera författningar. Endast en
författning får tryckas på samma blad.
20 §9 Utgivaren av en författningssamling bestämmer vilka myndigheter
och andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han
eller hon bestämmer också hur många exemplar som varje mottagare ska få.
Om utgivaren medger det, kan även andra i särskilda fall få författningen
kostnadsfritt.
23 §10 De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna
lag meddelas av Riksdagsförvaltningen.
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)
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