Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

SFS 2018:98
Utkom från trycket
den 27 februari 2018

utfärdad den 15 februari 2018.
Regeringen föreskriver i fråga om författningssamlingsförordningen
(1976:725)1
dels att 4, 6, 7, 11, 16, 19, 20–22, 24 a–27 och 29 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande
lydelse.
3 a § En författning som ska kungöras i SFS ska föras in i den författningssamlingen i ett elektroniskt dokumentformat som innebär att författningen till
form och innehåll stämmer överens med vad som har beslutats.
3 b § Regeringskansliet ska ansvara för säkerheten på den särskilda webbplats som avses i 5 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i det elektroniska system som används för kungörande i SFS.
4§

Författningar kan kungöras i SFS alla dagar på året.

6 §2 Webbplatsen för SFS ska, utöver sådana notiser som avses i 5 §, även
innehålla uppgifter om
1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge
ut en författningssamling,
2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit föra in
författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling,
3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort
författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller publicerat
allmänna råd enligt 28 §,
4. vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen, samt
5. vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit föra in
författningar i en sådan författningssamling.
På webbplatsen ska det också anges att det finns en författningssamling för
varje län.
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En myndighet som avses i första stycket 1–3 ska senast den 15 januari varje
år lämna utgivaren de uppgifter som ska framgå av informationen på webbplatsen.
7 §3 Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs.
11 § En författningssamling som en central myndighet låter ge ut ska ha
samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när
den gavs ut i tryckt form.
Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser
från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen.
16 § Länets författningssamling ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.
Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser
från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen.
19 § Tillstånd till tryckning av en författning som ska tas in i en författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.
Tillstånd till elektronisk publicering av SFS meddelas av utgivaren eller den
som han eller hon bestämmer.
I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i
första stycket meddelas sedan en chefstjänsteman inom det departement där
ärendet har handlagts, eller den som han eller hon bestämmer, har godkänt att
författningen trycks eller publiceras.
I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig har godkänt att författningen trycks eller publiceras.
20 § I SFS ska varje författning kungöras för sig. Det ska för varje författning framgå vilken dag den har publicerats i SFS.
I fråga om andra författningssamlingar får endast en författning tryckas på
samma blad. Detta gäller dock inte när författningarna förs samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har kommit ut från trycket.
Varje författning i en författningssamling ska tilldelas ett löpnummer, som
består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från
årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som
visar dess ämnestillhörighet.
Tredje stycket ska tillämpas även på en sådan notis som avses i 5 eller 12 §.
Notisnumreringen ska utgöra en serie för sig.
21 § När en författning i en författningssamling kan bli svåröverskådlig till
följd av ändringar, bör den föras in i sin helhet i författningssamlingen. Ett sådant införande kan ske
1. i samband med en ändring av författningen, och
2. i fråga om författningar i andra författningssamlingar än SFS även vid
något annat lämpligt tillfälle.
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Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

22 § En författning som kungörs i en tryckt författningssamling ska om
möjligt ges ut så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god
tid innan den träder i kraft.
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24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga
elektroniskt i ett offentligt rättsinformationssystem finns i rättsinformationsförordningen (1999:175).
25 §4 Författningar som ingår i en tryckt författningssamling ska kunna
köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang bör om möjligt kunna begränsas till en viss ämnesgrupp av författningar.
26 § I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen
(1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungörs i någon
annan publikation än den som avses i denna förordning ska 17, 18, 19, 21, 22
och, om det inte finns något hinder mot det, 25 §§ tillämpas.
27 § Allmänna råd ska tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Oavsett om de är sammanförda med en författning
eller upprättas fristående kan de tas in i en författningssamling. Är de sammanförda med en författning, ska det tydligt märkas ut vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.
I fråga om allmänna råd som har tagits in i en författningssamling ska det
som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § andra och
tredje styckena samt 21, 24 och 25 §§ tillämpas.
29 § I en författningssamling får det inte föras in något annat än
1. sådana författningar som ska kungöras i författningssamlingen,
2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket,
3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket,
4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts
enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar,
5. sådant införande av en författning i sin helhet som avses i 21 §,
6. allmänna råd,
7. sådant som ska föras in i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser.
Trots första stycket får det i en författningssamling föras in kortare meddelanden som bör komma till allmän kännedom och som inte lämpligen kan
lämnas i någon annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom
upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1976:633)
om kungörande av lagar och andra författningar får också föra in författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet
kungörs.
Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
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På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)
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