Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

SFS 2014:802
Utkom från trycket
den 1 juli 2014

utfärdad den 19 juni 2014.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 4 och 12 §§ lagen (1986:765)
med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.
1 §2 Riksdagens ombudsmän är enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen fyra,
en chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän. Härutöver kan finnas
en eller flera ställföreträdande ombudsmän.
Chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen har i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.
4 §3 Ombudsmännen ska verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att väcka fråga om en författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får en ombudsman
göra framställning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.5
till riksdagsordningen eller till regeringen.
En justitieombudsman ska samråda med chefsjustitieombudsmannen innan
han eller hon gör framställning enligt första stycket.
12 §4 Enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen är chefsjustitieombudsmannen
administrativ chef och bestämmer inriktningen av verksamheten i stort.
Chefsjustitieombudsmannen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och
ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas
på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksdagens ombudsmän hushållar väl med statens medel.
Chefsjustitieombudsmannen ska, efter samråd med övriga ombudsmän, i
arbetsordning meddela bestämmelser om organisationen av verksamheten
och om ansvarsområden för var och en av ombudsmännen, besluta om verksamhetsplan för myndigheten samt besluta om årsredovisning och förslag till
anslag på statsbudgeten för Riksdagens ombudsmän.
Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen.
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Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)
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