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Not 37 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 oktober 2021 följande 

dom (mål nr 4630-21).  

 

Bakgrund  

1. Enligt reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att 

hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i 

dem inte omfattas av sekretess. 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 (3 §). En handling är 

allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen 

dit eller upprättad där (4 §). 

2. G.N. begärde hos Riksdagsförvaltningen att med stöd av 

offentlighetsprincipen, alternativt reglerna om partsinsyn, få ta del av en 

föredragningspromemoria upprättad vid konstitutionsutskottets kansli 

som hänför sig till något av ärendena med diarienummer 3333-2014/15 

eller 539-2015/16 samt annat beslutsunderlag i ärendena.  

     3. Riksdagsförvaltningen avslog hennes begäran med följande 

motivering. Samtliga diarieförda handlingar i de avslutade ärendena har 

lämnats ut till G.N. Någon ytterligare allmän handling som motsvarar det 

hon har begärt att få ta del av finns inte hos Riksdagsförvaltningen. 

 

Yrkanden m.m. 

4. G.N. vidhåller sin begäran. 

 

Skälen för avgörandet 

5. Riksdagsförvaltningen har i sitt beslut angett att det inte finns några 

ytterligare handlingar att lämna ut till G.N. som motsvarar hennes begäran. 

Högsta förvaltningsdomstolen saknar anledning att ifrågasätta denna 

uppgift.  

     6. Eftersom det hos Riksdagsförvaltningen inte finns några ytterligare 

handlingar att lämna ut ska överklagandet avslås. 

 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. 

 

I avgörandet deltog justitieråden Ståhl, Bull, von Essen, Anderson och 

Jönsson. Föredragande var justitiesekreteraren Lina Bjersbo. 

 

______________________________ 
 

 

Riksdagsförvaltningen (2021-07-05): 

Riksdagsförvaltningen uppfattar att din begäran är ställd till Riksdags-

förvaltningen och avser rätt att få ta del av allmän handling i form av en 

föredragningspromemoria upprättad vid konstitutionsutskottets kansli 

som hänför sig till något av ärendena med diarienummer 3333-2014/15 

eller 539-2015/16. 
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Enligt 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän 

om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos en myndighet. 

Enligt 2 kap. 10 § TF anses en handling ha upprättats hos en myndighet 

när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses 

upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos 

myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när 

den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. 

Riksdagsförvaltningen konstaterar att samtliga diarieförda handlingar i 

de avslutade ärendena med diarienummer 3333-2014/15 och 539-2015/16 

har översänts till dig per e-post den 14 juni 2021 och på nytt den 23 juni 

2021. Någon ytterligare allmän handling som motsvarar det du har begärt 

att få ta del av finns inte hos Riksdagsförvaltningen. Din begäran ska 

därför avslås. 

– Riksdagsförvaltningen avslår din begäran om att ta del av en föredrag-

ningspromemoria upprättad vid konstitutionsutskottets kansli. 


