
HFD 2021 Not 35 

 1 

Not 35 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 oktober 2021 följande 

beslut (mål nr 4140-21).  

 

Bakgrund  

1. T.J. begärde hos riksdagen att få ta del av ett digitalt samtal som hållits 

mellan talmannen och Sverigedemokraternas partiledare den 29 juni 2021. 

I beslut den 5 juli 2021 avslogs begäran med motiveringen att det digitala 

samtalet inte spelats in och att det därför inte fanns någon allmän handling 

att lämna ut. Beslutet undertecknades av tf. riksdagsdirektören på 

talmannens uppdrag. I beslutet angavs att det inte kunde överklagas. 

 

Yrkanden m.m. 

2. T.J. överklagar beslutet och anför följande. Högsta förvaltnings-

domstolen bör ta ställning till om beslutet kan överklagas eller inte. Detta 

beror på om det har tillkommit i behörig ordning och på vem som ska anses 

ha fattat beslutet.  

 

Skälen för avgörandet 

3. I 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen samt 6 kap. 7 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som reglerar rätten att 

överklaga ett beslut i ett mål eller ärende om utlämnande av allmän 

handling. Av bestämmelserna följer att riksdagens beslut att avslå en 

begäran att få ta del av en handling inte får överklagas. 

4. Det nu överklagade beslutet har fattats av riksdagens talman och får 

anses vara ett sådant beslut fattat av riksdagen som avses i 2 kap. 19 § 

tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen 

(jfr RÅ 1990 ref. 68). Beslutet får därmed inte överklagas. T.J:s 

överklagande ska därför avvisas.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. 

 

I avgörandet deltog justitieråden Jermsten, Askersjö, Svahn Starrsjö, 

Rosén Andersson och Haggren. Föredragande var justitiesekreteraren 

Sarah Helaoui. 

 

______________________________ 
 

Riksdagen (2021-07-05): 

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning 

som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller 

uppfattas på annat sätt. En handling är allmän, om den förvaras hos en 

myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en 

myndighet (2 kap. 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen). 

     Eftersom det digitala samtalet inte spelades in finns det inte någon 

sådan handling som du efterfrågar. Följaktligen finns det inte någon 

allmän handling som motsvarar din begäran, varför begäran avslås. 

     Detta beslut kan inte överklagas. 

     – Talmannen avslår din begäran. 


