
Utdrag ur Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:1:  
Riksdagsstyrelsens föreskrift om säkerhet och säkerhetsskydd i riksdagen, 
Riksdagsförvaltningen och partikanslierna 
 
- - - 

7 kap. Ackreditering av företrädare för massmedierna  
Ansökningar och beredning av ärenden  
1 § En ansökan om riksdagens pressackreditering görs hos Riksdagsförvaltningen.  
 
2 § Bestämmelser om handläggning av ansökningar och beredning av ärenden finns i 
förvaltningslagen (2017:900).  
 
Förutsättningar för att bevilja en ansökan  
3 § En ansökan om riksdagens pressackreditering får beviljas  

1. den som i huvudsak har journalistiska arbetsuppgifter för massmedieföretags räkning,  
2. den som med ljud- och ljussättning eller på annat sätt biträder den som har fått 

pressackreditering enligt 1, och  
3. den som svarar för service på massmedieföretags anläggningar i riksdagens lokaler. 

En ansökan om pressackreditering får avslås om den sökande tidigare har fått en pressackreditering 
återkallad. Detsamma gäller om det finns synnerliga skäl för att avslå ansökan.  
 
Giltighetstid och särskilda skyldigheter under giltighetstiden  
4 § Riksdagens pressackreditering gäller i två år. Om det finns skäl för det får pressackreditering 
beviljas för kortare tid än två år.  
 
5 § Den som har beviljats riksdagens pressackreditering ska underrätta Riksdagsförvaltningen om han 
eller hon inte längre har sådana arbetsuppgifter, eller i sådan omfattning, som låg till grund för 
pressackrediteringen. Detsamma gäller om den pressackrediterade byter arbets- eller 
uppdragsgivare.  
 
6 § Den som har beviljats riksdagens pressackreditering ska följa vad som är bestämt i fråga om 
fotografering i riksdagens lokaler.  
 
Återkallelse  
7 § En pressackreditering får återkallas om  

1. det kan antas att de omständigheter som låg till grund för pressackrediteringen inte längre 
finns,  

2. den som har beviljats pressackreditering har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i 
samband med sin ansökan,  

3. den som har beviljats pressackreditering inte följt denna föreskrift, eller  
4. det finns synnerliga skäl för återkallelse.  

Överklagande av vissa beslut om pressackreditering  
8 § Beslut som innebär att en ansökan om riksdagens pressackreditering avslås och beslut om 
återkallelse av riksdagens pressackreditering får överklagas.  
Av 7 § lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och 
riksdagens myndigheter framgår att ett sådant överklagande prövas av Riksdagens 
överklagandenämnd.  
 
- - - 
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