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Förordning
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instruktion för Regeringskansliet;

Utkom från trycket
den 12 april 2005

utfärdad den 31 mars 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet1
dels att 9, 34, 38 och 40 §§ samt avsnitt 1.1 och 1.2 i bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 46 § skall lyda ”Förvaltningsavdelningens,
förvaltningschefens och personaldirektörens uppgifter”,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 47 a §, av följande
lydelse.
9 § Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.
Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor och
personaldirektören.
Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet.
34 § Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef,
chef för kansliet för samordning av EU-frågor, personaldirektör, budgetchef,
finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, generaldirektör, departementsråd, chef för Regeringskansliets internrevision och
chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor.
Detta gäller också anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd
och konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet.
38 § Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd, chef för
Regeringskansliets internrevision eller chef för samordningssekretariatet för
säkerhetspolitiska underrättelsefrågor anställs tills vidare. Anställningen får
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dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som
är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen
ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid.
40 § Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen, förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, personaldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning samt tre personalföreträdare.
Statssekreteraren är ordförande i nämnden.
Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.
47 a § Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Regeringskansliets personalpolitik. Personaldirektören skall särskilt verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor.
Denna förordning träder i kraft den 12 april 2005.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)
Bilaga

1 Statsrådsberedningen
1.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regering, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av
frågor om Europeiska unionens utvidgning,
användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och
den högsta civila och militära ledningens resor.
1.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
revision av Regeringskansliet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av
frågor om Europeiska unionens utvidgning.
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