Svensk författningssamling

SFS 1998:1701

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

Utkom från trycket
den 29 december 1998

utfärdad den 26 november 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5, 7 och 17 §§ tryckfrihetsförordningen2 skall ha följande lydelse.

2 kap.
5 § Med myndighet likställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling.
7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats.
Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den
hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat
sätt färdigställts.
I stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att handling anses
upprättad,
1. diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres
fortlöpande, när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing,
2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet skall avkunnas eller expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hänför sig
till sådant beslut, när beslutet har avkunnats eller expedierats,
3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar, när
handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts,
dock ej protokoll hos riksdagens utskott, riksdagens eller kommuns revisorer
eller statliga kommittéer eller hos kommunal myndighet i ärende som denna
endast bereder till avgörande.
17 § I lag får föreskrivas att regeringen eller beslutande kommunal församling får besluta att allmänna handlingar som hänför sig till myndighets verksamhet, vilken skall övertas av enskilt organ, får överlämnas till det organet
för förvaring, om detta behöver handlingarna i verksamheten, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Ett sådant organ skall i fråga
om överlämnade handlingar jämställas med myndighet vid tillämpningen av
12–16 §§.
1
Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet. 1998/99:KU5,
rskr. 1998/99:3.
2
Tryckfrihetsförordningen omtryckt 1998:1438.
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I lag får även föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar
får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar
för förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna.
Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till
eller upprättats hos
1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför
sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller
2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.
Vid tillämpningen av 12–16 §§ skall Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar jämställas med myndighet i fråga om överlämnade handlingar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
GÖRAN PERSSON
BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)
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