
Konstitutionsutskottets betänkande nr 10 

Nr 10 

Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av prop. 1975:8 
om följdlagstiftning med anledning av den nya regeringsformens be
stämmelser om normgivning jämte motioner 

Propositionen 

I propositionen Wggs fram förslag som har samband med att den nya 
regeringsförmen ( RF) har börjat tilliimpas den I januari 1975. Förslagen 

avser i första hand normgivningsbemyndiganden för regeringen dels be

tr~iffande vissa av de ämnen som avses i 8 kap. 7 ~ RF, dels i fråga om 

avgifter enligt 9 ~samma kapitel. Bemyndigandena behövs för att regeringen, 

underordnade förvaltningsmyndigheter, landstingskommuner och kommu

ner skall fö i huvudsak samma normgivningskompetens inom de berörda 

1imnesomrfalena som f. n. 
Bland forslagen kan nämnas förslaget till lag om offentliga funktionärers 

tystnadsplikt. Best1immclscrna där inneblir enligt propositionen att regering
en får de bemyndiganden som behövs för att nuvarande rättsliige på området 

skall kunna behållas i princip oförändrat. Förslaget innehåller dessutom en 

nyhet i förhållande till gällande rätt. Det föreslås nämligen att all dom
stolspcrsonal, således inte bara domare, skall vara underkastad lagfäst tyst

nadsplikt i fråga om innehållet i ännu inte meddelade domar och andra 
liknande beslut och dessutom i fråga om vad som har förekommit vid 

överl~iggning inom stlingda dörrar inför sådana avgöranden. 

I propositionen l:iggs vidare fram vissa förslag som innebär att bestiim
mclser som hittills har stttlt i författningar som har beslutats av regeringen 
llyttas över till lag. 

I propositionens hemstiillan föresll'lr regeringen riksdagen att 
dels bemyndiga regeringen att besluta föreskrifter om de avgifter som 

avses i bilaga I till propositionen samt medge att regeringen överlåter åt 

l\irvaltningsmyndighct att meddela bcst:immelscr om sådana avgifter, 
dels antaga inom justitiedepartementet uppriittade förslag till 

I. lag om offentliga funktioniircrs tystnadsplikt, 

2: lag med vissa best1immclscr för personal inom hiilso- och sjukvård 

m. Il.. 
3. lag om 1indring i smittskyddslagen (1968:231), 
4. lag om ~indring i sjukvårdslagen (1962:242!, 

5. lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om tratik, transporter 

och kommunikationer, 
6. lag om iindring i lagen ( 1965:719) om siikerhetcn på fartyg, 
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7. lag om iindring i lagen ( 1972:275) om åtgiirder mot vattenförorening 
f'rån fartyg, 

8. lag om ordning och siikerhet inom jiirnviigsområde, 
9. lag om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår 

den svenska sjö fartsnäringen, 
10. lag om iindring i tullförordningen (1973:979), 
11. lag om iindring i lagen ( 1974:984) om ändring i tullförordningen 

( 1973:979), 

12. lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor 
vid yrkesmiissig försäljning av bilar, 

13. lag om iindring i skollagen (1962:319), 
14. lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuns och 

landstingskommuns medverkan i utbildning, 
15. lag om iindring i studiestödslagen (1973:349), 
16. lag om iindring i radiolagen (! 966:755), 
17. lag om ändring i Ltgen (1965:61) om behörighet att utöva veterinär

yrket m. m., 
18. lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för triidgårds

niiringen, 
19. lag om iindring i lagen (1933:231 l om utrotande av berberis å viss 

mark, 
20. lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel 

av varor, 
21. lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och 

godkiinnande av revisor, 
22. lag om iindring i lagen ( 1902:71 s. 1 ), innefattande vissa best1immelser 

om elektriska anliiggningar, 
23. lag om explosiva och brandfarliga varor, 
24. lag om iindring i brandlag..::n ( 1974:80). 
Förslagen återges inte här. I stället hänvisas till propositionen. 

Motionerna 

I iirendet har viickts fyra följmotioner (1975:1813-1816), som alla avser 
propositionens förslag till lag om offentliga funktioniirers tystnadsplikt. 

Motionen 1975:1813 av herr Boo m. tl (c) avser "att riksdagen beslutar 

I. att avslå propositionen 1975:8 i vad avser förslag till Lag om offentliga 
funktioniirers tystnadsplikt, 

2. att uppdra åt regeringen att genom tilliiggsdirektiv uppdra åt offent
lighets- lKh sekretesskommitten att företa en inventering och klassificering 
av tystnadsplikter och att framliigga förslag syftande till större enhetlighet 
och klarhet vad beträffar reglering och tillämpning av tystnadsplikter". 
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Motio111'11 1975:/814 av herr Hermansson m. Il. (vpk) avser "att riksdagen 
beslutar 

I. att avsltt regeringens prop. 1975:8 med förslag till lag om tystnadsplikt 
för offentliga funktioniirer, 

2. att hos regeringen hemstiilla om att en siirskild utredning tillsiittes 

för att göra en allmiin inventering och klassificering av offentliga funk
tioniirers tystnadsplikt". 

Morio11e11 1975:1815 av herr Petersson i Röstånga m. Il. !I fp, I m, I c) 

avser 

"I. att riksdagen i skrivelse till regeringen hemsHiller att en siirskild ut

redning tillsiittes för att göra en allmiin inventering, klassificering Ol:h riittslig 
systematisering av tystnadsplikter, 

2. att riksdagen beslutar att avslå förslaget till lag om offentliga funk

tionärers tystnadsplikt i avvaktan på resultatet av den i punkt I begiirda 

utredningen och förslagen från massmedieutredningen och offentlighets

och sekretesslagstiftningskommittcn". 

Mo1io11e11 /975:/8/6 av herrar Wiklund (s) och Sven Gustafson i Göteborg 
(fp) avser "att riksdagen beslutar 

I. att hos regeringen begiira att en siirskild utredning tillsiittes med upp

drag att göra en allmfo inventering och klassificering av tystnadsplikter, 
2. att ~ 4 i förslag till lag om offentliga funktioniirers tystnadsplikt ges 

följande tilliigg: 'i vad giiller uppgift som föranlett dess hemlighållande', 

3. att till förslag till lag om offentliga funktioniirers tystnadsplikt foga 

följande ~ 5: 'Det åligger regeringen att årligen för riksdagen anmiila de 
på grund av bemyndigande i denna lag meddelade föreskrifterna', 

4. att vidta de följdiindringar som kan föranledas av bifall till yrkandet 
under punkten r. 

I samtliga motioner begärs att en siirskild utredning skall göras rörande 
tystnadsplikter med syfte att inventera, klassificera och riittsligt systemati

sera dessa. Bakgrunden iir dels den oklarhet på dessa områden som siigs 
giilla, dels angeliigenheten att förbereda en kommande lagstiftning på tyst
nadspliktsområdet i anslutning till de förslag som viintas från bl. a. mass
medieutredningen (MM lJ) och oftcntlighets- och sekretesslagstiftningskom
mittcn (OSK) senare i vår. I motionen 181 J föreslås att utredningsuppcfraget 

skall tilldelas OSK. 

I motionerna 1813, 1814 och 1815 yrkas avslag på propositionens förslag 

till lag om tystnadsplikt för offentliga funktionärer. Grunden for yrkandet 

iir huvudsakligen att det enligt motioniirerna inte iir Himpligt att redan nu 

- innan resultaten från de på området arbetande utredningarna föreligg~r 
och kan viigas in i bilden - besluta någon ny lagstiftning på området som 
måste få en i hög grad provisorisk karaktär. 

I motionen 1816 godtas i huvudsak de skiil som departementschefen ut-
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vecklat i propositionen till stöd för den föreslagna lagen om tystnadsplikt 
för offentliga funktionärer. För att tillgodose intresset av att riksdagen nog
grant följer ut vecklingen på området föreslås att regeringen genom en särskild 

föreskrift i lagen skall åliiggas att årligen för riksdagen anmma vilka fö
reskrifter som meddelats på grund av bemyndiganden i lagen. Vidare föreslås 
en detaljiindring i 4 ~ lagförslaget med syfte alt motverka att offentliga 
uppgifter som iir intagna i en hemlig handling anses omfatlade av tyst
nadsplikt. 

Utskottet 

Den nya regeringsformen (RF) som antogs slutligt av riksdagen under 
våren 1974 har börjat tilliimpas den I januari 1975. Rf förutsätter en om
fattande följdlagstiftning. Under år 1974 har därför genom olika riksdags
beslut flera nya lagar antagits varjämte anpassningar gjorts i ett stort antal 
äldre lagar. Förslagen i prop. 1975:8 utgör en fortsättning på arbetet med 
följdförfattningar till den nya RF. Förslagen har samband med reglerna 
i RF om nörmgivningsmaktens fördelning. Huvudintresset ägnas åt sådan 
delegation av normgivningskompetens som behövs för att regeringen och 
andra myndigheter - i enlighet med vad som förutsattes vid den nya RF:s 
tillkomst - i det väsentliga skall kunna behålla nuvarande befogenheter 
att besluta författningar. 

Den nya RF:s regler om normgivningsmakten finns samlade i 8 kap. 
Grund lagsreformen innebUr först och friimst att den samfällda lagstiftningen 
försvinner. Riksdagen är ensam lagstiftare, och den beslutar lag i vilket 
ämne som helst. I fråga om vissa ämnen är lagformen uttryckligen före
skriven, t. ex. i vad gäller föreskrifter av privaträttslig natur och ingrepp 
i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, däribland föreskrifter 
om skatt till staten. Lagformen är också föreskriven för bl. a. bestämmelser 
om kommunernas befogenheter. Efter bemyndigande i lag skall regeringen 
genom förordning kunna meddela föreskrifter angående skydd för liv. per
sonlig säkerhet eller hälsa. näringsverksamhet. trafik eller ordning på allmän 
plats, undervisning och utbildning m. m. Regeringen får dock i princip inte 
begriinsa någon av de politiska fri- och rättigheter som nämns i 2 kap. 
Detta innebär bl. a. att regeringen inte får föreskriva frihetsstraff. Utan sär

skilt bemyndigande av riksdagen skall regeringen - med vissa begränsningar 
- vara behörig att genom förordning besluta dels föreskrifter om verkst1il

lighet av lag. dels föreskrifter som ej enligt grundlag skall meddelas av 
riksdagen. den s. k. restkompetensen. Dit hör bl. a. den administrativa norm
givningen och offentligrättsliga föreskrifter av neutral karaktiir. Propositio
nen redogör i ett siirskilt avsnitl (s. 36-40) närmare för RF:s regler om norm
givningsmakten. Utskottet hänvisar till detta. 

Förslagen i prop. 1975:8 avser väsentligen sådana bemyndiganden att med
dela föreskrifter som avsetts i det föregående. Av skäl som departements-
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chefen utvecklar i propositionen iir det ingen fullständig samling av beg~irda 
bemyndiganden som framlagts genom propositionen. De nu framlagda för
slagen kommer alltså att följas av andra. Utskottet har ingen erinran mot 
elen i propositionen förutsatta arbetsplanen och kan godta vad cleparte
mcntschefcn i sammanhanget anfört om anpassningen till den nya RF:s 
regler om normgivningsmaktcn (prop. s. 40--41 l och hans niirmare synpunk
ter på frågan om delegering av ... normgivningsbefogcnhct (prop. s. 42--45>. 

Av de i propositionen framlagda förslagen har endast ett, förslaget till 
lag om offentliga funktioniircrs tystnadsplikt, föranlett erinran i följdmo
tioner. Samtliga följdmotioner i ärendet tar sålunda sikte på detta förslag. 

Förslaget till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt avser att ge 
regeringen vittgående fullmakter att meddela föreskrifter om tystnadsplikt 
för offentliga funktionärer. I ~ är hiirvid huvudstadgandet. 

Enligt första stycket i I ~ skall regeringen iiga befogenhet att for ifrå
gavarande funktioniirer föreskriva förbud att yppa eller utnyttja vad ve

derbörande erfarit på grund av den offentliga anställningen eller det offentliga 
uppdraget. Det enda som enligt paragrafen kriivs för att sådant förbud skall 

· få meddelas är att "förbudet är påkallat I. av hänsyn till rikets säkerhet. 
rikets förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, privatlivets 
helgd, enskilds personliga säkerhet eller det allmännas eller enskilds behöriga 
ekonomiska intresse eller 2. i anledning av myndighets verksamhet för in
spektion, kontroll eller annan tillsyn eller for förebyggande eller beivrande 
av brott". De angivna sekretessändamålen är sålunda helt allmänt formu
lerade. Enligt I ~ andra stycket skall vidare regeringen få överlåta åt statlig 
forvaltningsmyndighet eller åt kommun eller landstingskommun att med
dela sådana föreskrifter som avses i första stycket. Någon begränsning här
vidlag anges inte. 

Ytterligare bemyndiganden för regeringen föreslås i 3 och 4 ~~. 3 ~ tar 
sikte pti förbud att inom vissa förvaltningsomn~clen yppa innehållet i "iinnu 
ej meddelat beslut" eller "vad någon har yttrat i förtroende under över
liiggning i sådan fråga". 4 ~avser innehållet i handling som enligt sekre
tesslagen inte får utliimnas till envar. 

I motsats till I, 3 och 4 ~~ avser 2 ~ lagstadgad tystnadsplikt. Enligt pa
ragrafen titr elen som iir anstiilld eller fullgör uppdrag vid domstol inte obe
hörigen yppa innehållet i iinnu ej meddelad dom eller i annat iinnu ej med
delat beslut som avser domstolens riittskipande eller rättsvårdancle uppgifter. 
Vidare giiller enligt paragrafen förbud att obehörigen yppa vad som har 
förekommit vid de överliiggningar som domstolen håller inom stiingda dör
rar, niir den fullgör sådana uppgifter. 

Tystnadsplikter för offentliga funktionärer är ett led i samhiillets sekre
tesskydd. Ett ställningstagande till frågor om sådana plikter bör diirför helst 
inte göras isolerat utan med beaktande också av andra åtgärder inom sek
retesskyddet och hur dessa är lagreglerade. Hela frågan om sekretesskydd 
iir i sin tur beroende av överv~ganden om informations- och yttrandefri-
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hcterna <>eh deras griinscr. I dessa avseenden pågår f. n. ett intensivt ut

redning.~arbetc som niirmar sig sin fullbordan. 

1937 <1rs sekretesslagstiftning berördes inte av det reformarbete betriiffonde 

tryckfrihetsriitten som ledde fram till antagandet år 1949 av den nu giillande 

TF. Härtill bidrog bl. a. att det ansågs lämpligt att en viss erfarenhet skulle 

vinnas i praxis av den nya TF:s hestiimmelser i iimnet innan det omfottande 

arbetet med sekretesshestiimmelserna igångsattes. I 957 års riksdag ( K lJ 

1957:4. rskr 182) uttalade att tiden fick anses vara inne för en niirmare 

undersökning av frågan om revision av sekretesslagstifiningen mot bak

grunden av de iindrade samhiillsförhållandena och elen erfarenhet som vun

nits. Vid revisionen borde. enligt vad konstitutionsutskottet uttalade och 

riksdagen godk:inde. beaktas om och i vad mån dispens frttn sekretess

bestiimmelserna borde medges i vidare utstriickning iin vad 1937 iirs l~1g 

i iimnet medgav. Uppdraget att överse lagstiftningen 0111 allmiinna hand

lingars offentlighet och diirmed sammanhiingande frågor gavs åt den 1960 

tillkallade o/Ji'11tlighetskom111i111;11. I direktiven underströks att riktmiirket bor

de vara att undantag från offentlighetsprincipen skall ske endast dlir det 

oundgiingligen pi\kallas av viktiga allmänna eller enskilda intressen. Bland 

de siirskilda frågor som niimndes i direktiven var fr:'tgan om sekretessen 

vid förundersökning i brottm<'tl. Departementsehefen erinrade i denna del 

bl. a. om att det i SOU 1955: 17 föreslagits en lagstadgad tystnadsplikt för 

polis- och äklagarmyndigheter 0111 hithörande förhällanden. Förslaget hade 

inte lett till någon iindrad lagstiftning. Det hade niimligen ansetts att man 

borde aV\·akta om inte en mera tillfredsstiillande lösning kunde crni\s genom 

all pressen och polis- och åklagarmyndigheterna samarbetar pi\ ett förtro
endefullt siitt och genom att pressen frivilligt åliigger sig den återhällsamhet 

som iir nödviindig för att inte enskilda personer på ett otillbörligt siitt skall 
utsiittas för skandalisering och lidande. Ilithörande frägor lick nu enligt 

direktiven undersökas av den nya utredningen. 

1966 slutredovisade ofTentlighetskommitten sitt arbete och framlade diir
vid i betiinkandet '"Offentlighet och sekretess'" (SOU 1966:60) förslag till 

en genomgripande revision av lagstiftningen ptt sekretessområdet. Förslaget 

innehar bl. a. iindrade regler om forhiillandet mellan å ena sidan handlings

sekretess och tystnadsplikt och [1 andra sidan TF:s regler om meddelarskydd 

vid information till press och massmedier. 

Remissbehandlingen av offentlighetskomrnittcns betiinkande gav vid 

handen att ytterligare utredning behövdes innan förslag till en ny sekre

tes·slagstiftning kunde föreliiggas riksdagen. Det fortsatta arbetet htirmed 

uppdrogs åt eten 1969 tillkallade offi'm/ighl'ls- och sekrcress/agsti/iningskom

miffi'n (OSK). 

I direktiven for OSK berörs siirskilt bl. a. frågan om avvägningen mel

lan behovet av sekretess inom offentlig verksamhet och intresset av skydd 

för massmediernas informationskiillor. Diirvid pekas på viigen att söka sig 

fram till en biittre samordning än f. n. av anonymitetsskyddet och ansvars-
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l'riheten för dem som Himnar meddelanden till press, radio och nyhetsbyråer 
med handlingssekretessen och reglerna om tystnadsplikt för tjänstemiin. 
Departementschefen anser att det inom ramen for en reviderad modern 
lagstiftning om offentlighet och sekretess bör vara möjligt att åstadkomma 
en tillf'redsstiillande samordning. Han uttalar också att massmediernas in
tresse av insyn i offentlig verksamhet pri.ncipiellt bör så långt det Ur möjligt 
tillgodoses genom en liimplig avgriinsning av de materiella sekretessreglerna 

och inte genom specialbestiimmelser. 
1970 tillkallades 111ass111eclic111rec/11i11grn (MMUJ. Utredningens uppdrag lir 

friimst att utreda f'rågan om enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten 

i massmedier. Direktiven understryker att en vidstriickt yttrandefrihet lir 
av grundHiggande betydelse för ett demokratiskt samhällsskick och att det 
Ur siirskilt viktigt att samhiillct garanterar goda möjligheter att använda olika 
kommunikationsmedia för nyhetsförmedling och åsiktsbildning. Direktiven 

innebiir vidare bl. a. att frågorna om avvägningen mellan tystnadsplikt och 
mcddelarskydd samt om anonymitetsskydd, som ursprungligen ingått i 
OSK:s uppdrag, har överförts till MMU. Översynen i denna del skall dock 
giiras i samarbete med OSK. 

Både OSK och MMU väntas inom kort komma att avge sina huvud
bet:inkanden. OSK:s förslag viintas under april och MMU:s f'örslag under 
ju ni. 

Ytterligare en parlamentariskt sammansatt utredning arbetar f. n. med 
fr[lgor som rör yttrandefriheten och informationens frihet. Det Ur 1973 drs 

Fi- och rii11ighc1sl/fredlli11g. Utredningens huvuduppgift Ur att ta stiillning till 
dels vilka riittigheter som bör förankras i grundlag, dels det siitt på vilket 
ett utbyggt skydd i grundlag för fri- och riittigheter bör genomföras. Upp
draget innebiir bl. a. att utredningen har anledning att överviiga om den 
nuvarande grundlagsregleringen i nya RF av yttrandefriheten och infor
m<1tioncns frihet bör fodras i n<,got avseende. Avsikten iir att också denna 
utredning skall slutreclovisa sitt arbete före halvårsskiftet i år. 

Det fortsatta arbetet med de frågor som nu behandlas av OSK, MMU 
samt fri- och riittighetsutreclningen är inriktat på att förslag - efter sedvanlig 
remissbehandling - skall framHiggas för riksdagens prövning under första 
halvåret 1976. I de delar förslagen avser grundlagsiinclringar kan sedan ett 
andra och definitivt beslut fattas under hösten 1976. Utskottet vill för sin 
del understryka vikten av att förseningar inte uppkommer i detta arbets

program. 
Det i propositionen framlagda förslaget till lag om offentliga funktioniirers 

tystnadsplikt har föregåtts av ett utkast i samma iimne, som hösten 1974 
l"r<1mlades i en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria. Vid re
missbehandlingen av promemorian framkom åtskilliga viigande kritiska syn
punkter mot promemorians förslag. Kritik anfördes bl. a. av MMU, Pressens 
samarbetsnämnd och Sveriges Radio. Dessa tre remissinstanser gav samfällt 
uttryL·k för uppfattningen att det var oliimpligt att föregripa prövningen 
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av MMU:s och OSK:s kommande förslag. De ifrågasatte också behovet 
av att i nuliiget besluta om en ny generell lagstiftning rörande offentliga 
funktioniirers tystnadsplikt. 

Tystnadspliktsföreskrifterna inom den svenska förvaltningen har inte 
framvuxit i samma noggrant reglerade ordning som bestämmelserna om 
handlingssekretess. Detta har medfört att tystnadspliktsbestämmelserna inte 
alltid fått en metodisk och genomtänkt utformning. Efter hand har ett behov 
uppst~1tt att iiven säkra sig mot ett spridande av hemliga sakförhållanden 
genom muntliga upplysningar. Vid lagstiftning i olika iimnen har det då 
olia lagts till ett stadgande om tystnadsplikt för befattningshavare och andra 
när så synts !Hmpligt. Därvid har det ofta brustit i fråga om konsekvens 
och likformighet. Avsaknaden av direkt anknytning till en grund lagsreglerad 
ordning har också medfört att tystnadsplikter ansetts kunna uppkomma 
iiven på annat sätt iin genom direkta bestiimmelser därom i lag eller annan 
författning. Tystnadsplikt har diirför ansetts gälla också inom ett stort, icke 
författningsreglerat område. s. k. oreglerad tystnadsplikt. 

I sina remissyttranden frarnhöll MMU och Pressens samarbetsnämnd att 
det iir önskvärt att frågorna om offentliga funktionärers tystnadsplikt un
derkastas en genomgripande inventering och principiell undersökning. Där
vid underströks att tystnadsplikter enligt den nya RF iir undantag från den 
allmiinna medborgerliga rättigheten yttrandefrihet. 

Yrkandet om en siirskild utredning rörande tystnadsplikter återkommer 
nu i samtliga följdmotioner. På utredningen skall ankomma bl. a. att in
ventera. klassificera och riittsligt systematisera tystnadsplikterna. Enligt mo
tionen 1813 bör uppdraget ges till OSK genom tilläggsdirektiv. 

Utskottet ansluter sig till det yrkande om utredning rörande tystnads
plikter som sålunda framställts i såvLil remissyttranden som följdmotioner. 
Ltredningen bör verkställa den begärda inventeringen, klassificeringen och 
r1iltsliga systematiseringen av tystnadsplikterna och med denna bakgrund 
göra principiella överviiganden med sikte på en framtida reglering. Utred
ningen bör på lämpligt siitt samordnas med det pågående arbetet inom MMU 
och OSK. Den bör arbeta så skyndsamt att resultaten av dess arbete kan 
bedömas i samband med förslagen från MMU och OSK enligt dessa ut
redningars nuvarande direktiv. Det bör ankomma på regeringen att bestäm
ma om de närmare formerna för den nu ifrågavarande utredningen om 

tystnadsplikter. 
I propositionen framhålls att bestiimmdserna i förslaget till lag om of-

• fcntliga funktioniirers tystnadsplikt "i viss utsträckning" skulle få provisorisk 
karaktär med hiinsyn till det av MMU och OSK bedrivna utredningsarbetet. 

Enligt departementschefen iir det emellertid nödviindigt att så snart som 
möjligt efter det den nya RF har trätt i tilliimpning besluta en lag med 
vissa bestämmelser om tystnadsplikt för offentliga funktionärer. 

Som ut vecklats i propositionen förutsätter nya RF en viss delegation av 

normgivningsbefogenheter till regeringen. Detta gäller också på tystnads-
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pliktsområdet. I förarbetena till grundlagsreformen framhålls att delegations

bemyndiganden inte bör varn alltför allmänt hållna. Siirskilt niir v!isentliga 
medborgarintressen kan komma att beröras av regleringen bör riksdagen 

mera preciserat ange de ramar inom vilka regeringen skall få röra sig. Ytt
randefriheten är uppenbarligen ett sådant intresse som avsetts i detta sam

manhang. 
Den kritik som från olika håll framfördes mot promemorians utkast till 

lagreglering av oflentliga funktionärers tystnadsplikt har delvis beaktats i 
propositionens lagförslag. Endast i begränsad omfattning har emellertid de 

önskemål om mera avgriinsade och preciserade bemyndiganden som fram

fördes av bl. a. MMU och Pressens samarbetsnämnd blivit tillgodosedda. 
Enligt utskottets mening motsvarar inte lagens bestämmelser - särskilt inte 

de föreslagna bemyndigandena enligt I * och, om också i mindre mån. 
3 * - de anspråk på precisering som man rimligen måste kunna ställa på 

bemyndiganden inom detta område. 

Utskottet iir viil medvetet om att en generell reglering av tystnadsplikter 
för offentliga funktioniirer, som tillgodoser i det föregående angivna krav, 

iir svår att genomföra i dagsliiget. Resultaten av den siirskilda utredning 

i detta hiinseende som utskottet i det föregående förordat iir en grund som 

behövs för ett sådant arbete. Enligt utskottets mening bör en lösning av 
nu berörda frågor efterstriivas i samband med bedömningen av huvudprin

ciperna på området, dvs. i samband med övriga fnlgor om offentlighet 

och sekretess. Detta bör också vara tekniskt möjligt om den begiirda ut

redningen igfö1gsiittes utan dröjsmål. Det sagda innebiir att riksdagen våren 
1976 bör i ett sammanhang få ta stiillning till frågorna om grundlagsreglering 

av fri- och riittigheter, massmediegrundlag och diirmed sammanhiingande 

frågor samt fd\gorna om offentlighet och sekretess i övrigt. diiribland hand

lingssekrctess och tystnadsplikt. Med en sådan hancll:iggningsordning vinnes 
att stiillningstagandet i de grundliiggande principfrågorna kan göras mot 
den belysning och den exemplifiering som ges i samtidigt framlagda f(jrslag 
till lagstiftning om handlingssekretcss och tystnadsplikt. Sjiilvfallet blir det 
också lättare att pröva sistnämnda frågor om sambandet med de övergripande 
principfrågorna framtriicler klart. 

Med den uppliiggning av "fagstiftningsarbetet på hithörande områden som 
utskottet sålunda förordar iir det uppenbart att stora betiinkligheter föreligger 

mot att nu anta en lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt, som nöd

vändigtvis måste bygga på ett otillräckligt material och vars räckvidd och 

verkningar knappast kan överblickas. Enligt utskottets mening bör detta 

undvikas. 

Som skiil för nödviindigheten att redan nu besluta en lag med generella 
bestiimmclser om offentliga funktioniirers tystnadsplikt anförs i proposi

tionen i första hand de stora foriindringar på tystnadspliktsområdet som 

regler i den nya RF medför. I likhet med dcpartementschefen anser utskottet 
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fririindringarna vara betydande. Utskottet kan dock inte dela departements

chefens i1sikt all föriindringarna nödviindiggör en lagstiftning med generella 
bemyndiganden redan nu. 

Enligt p. 6 övergångsbestiimmelserna till RF skall de författningar och 
föreskril'ter som giiller niir den nya RF börjar tilliimpas giilla iivcn diirefter. 

En materiell föreskrift som har beslutats av ett organ som var behörigt 

diirtill enligt de kompetensregler som giillde när föreskriften tillkom skall 
säledes iiga fortsatt giltighet trots att kompetensreglerna iindrats genom nya 

RF. Detta innebiir bl. a. att alla i författning givna föreskril'ter om tyst

nadsplikt fortsiitter att giilla iiven etier tillkomsten av elen nya RF. 

Ligct bctriilTandc sådana tystnadsplikter som ansetts kunna hiivdas, ehuru 

bestiimmclscr cliirom saknats i författning (s. k. oreglerade tystnadsplikter), 

iir mera svärbedömt. 
Fdgan om omfattningen av den s. k. oreglerade tystnadsplikten iir till 

en början l:\ngtifrtin klar. Olika uppfattningar hiirvidlag torde föreligga. I 

sammanhanget har friimst åberopats uttalanden av JO och i doktrinen samt 

några få riittsfall. En vUsentlig uppgift för utredningen om tystnadsplikter 
måste st1ledes just bli att försöka niirmare kartliigga detta område. 

Som siirskilt skiil för lagstiftning redan nu har andragits att en lagstiftning 

av avsett slag behövs för att tidigare oreglerad tystnadsplikt skall kunna 

uppriitthtlllas efter det att den nya RF börjat tilliimpas. Vad det giiller iir 

knappast 1;1rh[1gor for att tjiinstemiinnen i de hiinseenden som avses plötsligt 

skall iindra tidigare tilliimpade rutiner. Att så inte kommer att bli fallet 
vitsordas allmiint. I stiillet har pekats på andra konsekvenser, t. ex. att all

miinhcten kan bö~ja befara att den enskildes integritet vid kontakter med 
olika myndigheter inte liingre iir tillriickligt skyddad eller all ingripanden 

inte liingrc kan ske om det i ett undantagsfall skulle förekomma avslöjanden 
om hemliga uppgifter s\lm iir iiventyrliga för rikets siikerhet. 

Dessa farhågor är enligt utskottets mening överdrivna. Ett stort antal 
straffbestiimmelser i brottsbalken och i annan lagstiftning innebär skydd 
mot missförhållanden av ifrågavarande slag. Vid sidan av s. k. oreglerad 
tystnadsplikt finns på många områden en i författning stadgad tystnadsplikt 

som täcker samma område. Utskottet Ur av den uppfattningen att tillräckliga 

skäl för en lagstiftning redan nu inte föreligger. I detta sammanhang vill 

utskottet erinra om att hela frågan om iimbetsansvarets reglering står inför 

omprörning. Ftt regeringsförslag i frågan har nyligen granskats av lagrådet, 
och en proposition viintas inom kort. 

Utskottet fäster avgörande vikt vid att elen begiirda inventeringen och 
systematiseringen av tystnadsplikterna kan ligga till grund för en lagreg

lering, som i preciserad form anger de ramar, inom vilka regeringen be
myndigas röra sig. Lagstiftningen bör sålunda uppskjutas till dess att tyst

nadsplikterna närmare kartlagts och frågan kan ses i ett större sammanhang 

i samband med förslagen från MMU och OSK samt fri- och rättighets-
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utredningen. Några vägande skäl mot ett sådant uppskov med lagregleringen 
har inte anförts. Utskottet erinrar om de ovan nämnda övergångsbestäm
melserna i RF, vilka innebär all redan befintliga författningar och föreskrifter 
som reglerar tystnadsplikt äger fortsatt giltighet. I den mån det under över
gångstiden på något särskilt område framstår som erforderligt att få till stånd 
en ändrad reglering med avseende på tystnadsplikt, får regeringen således 
genom proposition underställa riksdagen frågan. Det bör därvid vara möjligt 
att i en och samma proposition sammanföra de olika frågor på området, 
som samtidigt är aktuella. Det behöver då inte befaras att riksdagen kommer 
att belastas med ett stort antal propositioner rörande detaljfrågor. 

Förslaget till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt har i den all
miinna debatten viickt farhågor för en allmiin åtstrypning av informations
friheten. Del kan inte bortses från att informationsfriheten rent praktiskt 
kan komma att negativt påverkas av att regeringsförordningar om tystnads
plikt utfärdas på områden som tidigare inte berörts av någon författnings
reglerad tystnadsplikt. Detta gäller även om tystnadsplikten som sådan inte 
är ny. Av psykologiska skäl torde sålunda en uttrycklig författningsföreskrift 
om tystnadsplikt kunna ha en hämmande inverkan på tjänstemannens be
redvillighet att lämna också i och för sig behörig information, t. ex. in
formation till massmedierna med stöd av TF:s regler om meddelarskydd. 
Även detta förhållande understryker vikten av att en noggrann prövning 
av sekretessgrunderna och tystnadsplikterna måste föregå ett beslut i berörda 
frågor. Den av utskottet förordade handläggningsordningen är således också 
av nu angivna skäl att föredra. 

Med hiinsyn till vad utskottet sålunda anfört avstyrker utskottet pro
positionens forslag till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt. Ut
skottet tillstyrker alltså de i denna del i motionerna 1813-1815 framstiillda 
avslagsyrkandena. De i motionen 1816 under 2-4 framstiillda yrkandena 
föranleder vid detta ställningstagande ingen ytterligare åtgärd. 

I vad gäller övriga förslag i prop. 1975:8 har utskottet - som vid ärendets 
beredande i dessa delar haft visst samråd under hand med övriga utskott 
- inte funnit anledning till erinran utom såvitt giiller några detaljer i förslagen 
till lag om ändring i tullförordningen ( 1973:979), lag om ändring i lagen 
(1974:984) om iindring i tullförordningen (( 973:979) samt lag om ändring 
i brandlagen I 1974:80). 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:984) om ändring i tullförord

ningen ( 1973:979) avser endast att i 20 och 22 *~ tullförordningen orden 
"Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen". Lagen föreslås träda i kraft 
den I mars såvitt gäller 20 *och i övrigt den I juli 1975. Något ikraftträdande 
den I mars 1975 är inte längre möjligt. Med hänsyn härtill föreslås vissa 
justeringar i nämnda förslag och i förslaget till lag om ändring i tullför
ordningen. 

1••Ribda~cn1975. 4 sam/. Nr JU 
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I fö~slaget till lag om ändring i brandlagen (1974:80) foreslås regeringen 
rn överlåta åt kommun att meddela föreskrifter i vissa hiinseenden (27 ~ 
andra stycket l. Syftet iir - enligt vad departementschefen anfi~r - att möj
liggöra för regeringen att överlåta åt kommunerna att meddela sådana be
stiimmelser som enligt brandstadgan ( 1962:91) skall tas in i brandordning. 

Enligt 2 * brandstadgan skall länsstyrelsen i vissa fall förordna i kom
munens ställe. Detta giiller när kommunfullmäktige underlåter att anta 
brandordning av innehåll som länsstyrelsen finner erforderligt. Länsstyrel

sens beslut skall i så fall underställas regeringens prövning. Med hänsyn 
till nu nämnda regler synes det böra vara möjligt för regeringen att överlåta 

också åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter varom nu är fråga. 
Utskottet föreslår en iindring av denna innebörd i 27 ~andra stycket förslaget 
till lag om ändring i brandlagen (1974:80). 

Utskottet hemstiiller 
att riksdagen 
I. med anledning av motionerna 1975: 1813 <hemstiillan p. 2). 

1975:1814 (hemställan p. 2), 1975:1815 (hemställan p. IJ och 
1975: 1816 (hemställan p. I) begär hos regeringen att en ut
redning om tystnadsplikter snarast kommer till stånd i enlighet 

med vad utskottet i det föregående anfört. 
2. med anledning av motionen 1975: 1816 och med bifall till mo

tionerna 1975: 1813-1815. allt såvitt motionerna inte behandlats 
under I, avslår propositionen 1975:8 i vad den avser förslag 
till lag om offentliga funktioniircrs tystnadsplikt, 

J. med anledning av propositionen 1975:8 i motsvarande del antar 
förslaget till lag om ändring i tullforordningen ( 1973:979) med 
den lindringen att andra dels-satsen i ingressen skall ha följande 
lydelse: "dels att i 2-6, 9-21 och 24 *~orden "Kungl. Maj:t" 
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i mot
svarande form," 

4. med anledning av propositionen 1975:8 i motsvarande del antar 
förslag till lag om iindring i lagen ( 1974:984) om iindring i tull
förordningen (1973:979) med följande lydelse: 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974:984) om ändring i tullförordningen 
(1973:979) 

Hiirigenom föreskrives att i 22 ~ tullförordningen i den lydelse som pa
ragrafen erhållit genom lagen ( 1974:984) om ändring i tullförordningen orden 
"Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen". 

Denna lag triider i kraft den I juli 1975. 
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5. med anledning av propositionen 1975:8 i motsvarande del antar 

27 ~ förslaget till lag om ändring i brandlagen ( 1974:80) i den 

lydelse utskottet föreslår i bilaga I, 

6. med bifall till propositionen 1975:8 i denna del antar förslaget 

till lag om lindring i brandlagen i övrigt, 

7. med bifall till propositionen 1975:8 i dessa delar antar övriga 

i propositionen framlagda lagförslag, 

8. med bifall till propositionen 1975:8 i denna del bemyndigar 

regeringen att besluta föreskrifter om de avgifter som avses 

i bilaga I till propositionen samt medger att regeringen överlåter 

åt förvaltningsmyndighet att meddela bestämmelserom sådana 

avgifter. 

Stockholm den 20 mars 1975 

På konstitutionsutskottets vägnar 

HILDING JOHANSSON 

Närvarande: herrar Johansson i Trollhättan (s), Boo (c), fru Thunvall (s), 
herrar Werner i Malmö (m), Mossberg (s), Fiskesjö (c), Ahlmark* (fp), 
Svensson i Eskilstuna* (s), Jonnergård (c), Karlsson i Malung (s), Nordin 
(c), Måbrink (vpk), Olsson i Edane (s), Johansson i Malmö (s) och fru Ja
cobsson (m). 

* Ej närvarande vid justeringen. 
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Reserrntion 

av herr Johansson i Trollhättan, fru Thunvall, herrar Mossberg. Svensson 
i Eskilstuna. Karlsson i Malung, Olsson i Edane och Johansson i Malmö 
(alla s), vilka ansell 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande som börjar på s. 5 med orden 

"Förslaget till lag" och slutar på s. 11 med orden "vid detta ställningstagande 

ingen ytterligare åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Förslaget till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt är liksom de 
övriga förslagen i propositionen föranlett av regler i den nya RF. Som en 
bakgrund till förslaget skall därför här först tecknas huvuddragen av de 
bcstlimmelser i Rf som lir aktuella i sammanhanget. 

Vid tillkomsten av elen nya RF råclcle enighet om att grundlagen borde 
tydligare än 1809 års RF ge uttryck för medborgarnas rättigheter till bl. a. 
opinionsbildning. Yttranderrihetcn ingår som ett viisentligt led häri. I 2 
kap. (grundläggande fri- och rlittighetcr) I ~ RF stadgas sålunda att varje 
medborgare iir gentemot det allmänna tillfiirsäkrad bl. a. "I. yttrande- och 
tryckfrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat slitt meddela 
uppgifter och framföra åsikter". Bestämmelsen avser även offentliga funk
tionärers frihet att meddela uppgifter som de har erfarit i denna sin egenskap. 

Tryckfriheten regleras som hittills i tryckfrihetsförordningen. Beträffande 
formerna för den närmare regleringen av yttrandefriheten finns bestäm
melser i 8 kap. R F. Av dessa (3 * och 7 ~ tredje stycket) framgår att den 
i 2 kap. I ~ fastslagna yttrandefriheten kan begriinsas endast genom lag. 
En undantag hiirifrån återfinns emellertid i 8 kap. 7 ~ andra styäet, där 
det föreskrivs att regeringen efter bemyndigande i lag kan genom förordning 
meddela fön.:skrifterom forbud att röja sådant som någon har erfarit i allmiin 
tjiinst eller under utövande av tjänsteplikt. Ur 8 kap. 11 ~ kan utHisas att 
riksdagen samtidigt som den bemyndigar regeringen att besluta föreskrifter 
om tystnadsplikt kan medge att regeringen delegerar sådan befogenhet vidare 
till förvaltningsmyndighet. kommun eller landstingskommun. 

Syftet med inskrivandct av yttrandefriheten i RF är uppenbarligen att 
viirna den mot otillbörliga inskränkningar. I förarbetena har det emellertid 
stått klart att inskriinkningar i yttrandefriheten måste göras genom bl. a. 
tystnadsplikter fcir tjänstemän. Såväl i grundlagheredningens betänkande 
som i grundlagspropositionen utgår man därvid från att det måste kunna 
uppdragas åt regeringen ati i detalj ange de fall då tystnadsplikt skall iakt
tagas. Grundlagberedningen föreslog dock en annan teknisk lösning härfiir 
än den som valdes i propositionen och som nu återfinns i nya RF. 

Enligt grundlagberedningcn skulle besrnmmelse om tystnadsplikt fiir 
tjänstemlin -- liksom andra inskränkningar i de rörcslagna fri- och rlittig
hcterna - beslutas av riksdagen genom lag. I motiven uttalades att kravet 
på beslut i lag fick anses omfatta strafibestiimmelsen och det huvudsakliga 
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angivandet av de intressen som skulle skyddas. Regeringen kunde sedan 
på grund av sin allmänna befogenhet att utfärda verkstiillighetsföreskrirter 
i förordning niirmare i detalj ange de fall då tystnadsplikt skulle gälla. Enligt 
gruncllagberedningens förslag skulle det också vara möjligt för regeringen 
att i förordning överlåta sådan befogenhet åt unclerorclnacl myndighet. 

I gruncllagspropositionen vände sig clepartementschefen mot grundlag
bereclningens synsätt i denna fråga. Enligt clepartementschefcn borde således 
inte i form av verkställighetsföreskrift få beslutas om något som kunde 
upplevas som ett nytt åliggande för enskilda eller något som kunde betraktas 
som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i enskildas personliga eller eko
nomiska förhållanden. Regeringen borde därför inte på grund av sin be
hörighet att besluta föreskrifter om verkstiillighet av lag kunna utfärdat. ex. 
sådana föreskrifter om tystnadsplikt som beredningen nämnt (se prop. 
1973:90 s. 211 ). I sak delade emellertid departementschefen beredningens 
uppfattning att det borde vara möjligt för regeringen att besluta föreskrifter 
om tystnadsplikt i ungefär den utsträckning som angetts av beredningen. 
Departementschefen föreslog därför elen i 8 kap. 7 ~andra stycket RF intagna 
möjligheten för riksdagen att ge regeringen bemyndigande i lag att genom 
förordning meddela föreskrifter om förbud att röja sådant som någon har 
erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjiinsteplikt. I sin motivering 
underströk departementschefen att en tystnadsplikt som föreskrivs med stöd 
av ett i lag givet bemyndigande inte är att anse som föreskriven i lag i 
elen mening som krävs för att den skall genombryta medclelarskycldet i 

TF och att detta gäller iiven om straffbestlimmelserna skulle finnas i lag 
( prop. 197 3:90 s. 313). Vad departementschefen i dessa delar föreslagit och 
uttalat IUmnacles utan erinran av riksdagen. 

Enligt p. 6 övergångsbestämmelserna till RF skall de författningar och 
föreskrifter som g~illcr niir den nya RF börjar tillämpas gälla Uven därefter. 
En materiell föreskrift som har beslutats av ett organ som var behörigt 
därtill enligt de kompetensregler som gällde niir föreskriften tillkom skall 
således iiga fortsatt giltighet trots att kompetensföreskrifterna Lindrats genom 
nya RF. Detta innebär bl. a. att alla i författning givna föreskrifter om tyst
nadsplikt fortsiitter att gälla Uven efter tillkomsten av elen nya RF. 

fo; iindring i sådan föreskrift - och detta gäller Uven om ändringen innebiir 
upphiivande av eller lindring i röreskriven tystnadsplikt och således går i 
positiv riktning för elen förpliktade - fordras emellertid beslut i elen ordning 

som stadgas i nya RF. Diirvid kriivs således beslut av riksdagen genom 
lag eller att regeringen har bemyndigande genom lag att meddela föreskrifter 
i denna del. 

Till hakgrundsteckningen för bedömningen av förslaget till lag om of
fentliga f unktioniirers tystnadsplikt hör också frågorna om tystnadsplikternas 
allmiinna grund, forhållandct mellan handlingssekretcss och tystnadsplikt 
samt förhållandet mellan meclclelarskyclcl enligt tryckfrihetsförordningen 

<TF) och tystnadsplikt. Dessa frågor belyses hiir i korthet. 
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I Sverige gäller sedan gammalt den s. k. offentlighetsprincipen. Denna 
innebiir att allmiinna handlingar normalt iir tillgiingliga för envar. 

Offentlighetsprincipen syftar bl. a. till att lägga den administrativa verk
samheten öppen för allmänhetens insyn och diirmed skapa en effektiv kon
troll mot maktmissbruk och godtycke från tjänstemännens sida. Pressen 
och övriga massmedier har en mycket stor betydelse i detta sammanhang. 
Genom deras verksamhet förstärks det skydd mot missförhållanden som 
offentlighetsprincipen syftar till att uppnå. Genom offentlighetsprincipen och 
massmediernas verksamhet möjliggörs också att allmänheten får ökad insikt 
i olika förhållanden och därmed kan bilda sig en uppfattning om och delta 
i allmiinna angeliigenheter. Offentlighetsprincipen har också en stor betydelse 

för den enskildes riittssiikerhet. Tillgång till allt material hos offentliga myn
digheter underliittar niimligen den enskildes möjligheter att hävda sin riitt 
i olika sammanhang. 

Offentlighetsprincipen har aldrig varit oinskränkt. Det har alltid stått klart 
att sekretess måste råda om vissa förhållanden. Inskränkningar i offent
lighetsprincipen giiller därför till skydd för vissa intressen som ansetts böra 
ta över intressena för offentlighet. Enligt 2 kap. I ~ TF får sålunda göras 
sådana inskränkningar i offentlighetsprincipen som påkallas "antingen av 
hiinsyn till rikets siikerhet och dess förhållande till främmande makt eller 
i anledning av myndighets verksamhet för inspektion, kontroll och annan 
tillsyn eller för brotts förekommande och beivrande eller till skydd första
tens, menigheters och enskildas behöriga ekonomiska intressen eller av hän
syn till privallivcts helgd, personlig siikerhet, anständighet och sedlighet". 
lnskriin.kningarna i offentlighetsprincipen förutsätter enligt angiven paragraf 
i TF att det i särskild lag - sekretesslagen - noga anges de fall då enligt 
de angivna grunderna allmänna handlingar skall hållas hemliga. 

Det iir således åtskilliga olika intressen som ansetts ha sådan tyngd att 
de fått viiga över offentlighetsprincipen. Utvecklingen har medfört att stats
makterna under senare tider i allt större utstriickning funnit sig böra ta 
hiinsyn till de olika sekretessbehoven. Härvid har inte minst bidragit den 
offentliga sektorns allt större omfattning. Det kräv·s att medborgarna i olika 
sammanhang skall lämna uppgifter om sina förhållanden i de rnest skilda 
hiinseenden. Uppgiftsliimnandet iir ofta en förutsättning för att den enskilde 
skall fä del av olika åtgiirder som beslutats till den enskildes stöd och hjälp. 
För att få in uppgifter från de enskilda i erforderlig utsträckning ter det 
sig ofta nödvändigt att kunna hänvisa till att de inhämtade uppgifterna 
endast skall anviindas för det iindamål för vilket de inhämtats och att upp
gifterna inte kommer alt vidarebefordras till i sammanhanget obehöriga 
personer. Skyddet för den enskildes integritet iir sålunda en väsentlig syn
punkt i sammanhanget. Här kan t. ex. hiinvisas till de synpunkter i detta 
hiinseende som aktualiserats i debatten om datapolitiken. 

För att få till stånd ett si\dant skydd mot offentlig insyn som statsmakterna 
ansett påkallat i olika sammanhang har lagstiftningen främst inriktat sig 
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på två olika åtgiirder. Den första tar sikte på sådana allmiinna handlingar . 

som redogör för eller behandlar förhållanden som inte anses böra komma 
till allmän kiinnedom. Genom föreskrifter i den ordning TF förutsiitter in
skränks offentligheten betriiffande dessa handlingar. De får inte utliimnas 
till obehöriga. En hand/ingssekretess åstadkommes därmed. Att stanna vid 
en handlingssekretess rii<.:ker emellertid ofta inte för att få till stånd ett 

effektivt skydd för sådana sakförhållanden som ansetts böra vara undandragna 

offentlighetens insyn. De tjiinstemän som får del av sådana sakförhållanden 

kan ju vidarebefordra dem till andra miinniskor på annat sätt än genom 

att utliimna en allmän handling i vilken uppgifterna förekommer. Diirför 

har i olika sammanhang också stadgats ~vstnadsplikt för tjänstemän som 

i sin verksamhet får del av sådana förhållanden som anses böra vara skyddade 

mot.allmän insyn. Tystnadsplikt som komplement till handlingssekretess 
ter sig också naturlig diirför att uppgifter i åtskilliga sammanhang liimnas 

muntligt utan att de nedtecknas och diirmed blir omfattade av en föreskriven 

handlingssekretess. 

Det existerar alltså ofta ett nära samband mellan handlingssekretess och 
tystnadsplikt. Sekretessintresset iir sålunda som regel gemensamt. I princip 

iir det dock fråga om två skilda åtgiirdstyper - låt vara att de avser att 

förverkliga ett och samma syfte. 
Föreskrifter om handlingssekretess och tystnadsplikt har bl. a. till uppgift 

att vidmakthålla allmiinhetens förtroende för myndigheterna och att till

godose att de fär erforderligt underlag för sitt arbete. För att få till stånd 
ett smidigt samarbete mellan myndigheter såvitt giiller t. ex. uppgifter av 
för enskild kiinslig natur har det också i praktiken visat sig erforderligt 

att samtliga berörda myndigheter har samma sekretesskydd med avseende 

på detta material. Svårigheter har sålunda uppkommit inom undervisnings
väsendet - som hittills i huvudsak endast haft viss s. k. oreglerad tyst
nadsplikt - att få ta del av relevant material från t. ex. de sociala myn
digheterna, diir författningsreglerad tystnadsplikt föreligger. 

Handlingssekretessen iir i svensk lagstiftning noggrant reglerad. I färtill 
har sjiilvfallet i hög grad bidragit att principen om allmiinna handlingars 

offentlighet sedan gammalt lir inskriven i grundlag. I sekretesslagen iir -
som redan berörts - de inskriinkningar inskrivna som får göras i offent
lighetsprincipen. Sekretesslagens bestiimmelser utfylls enligt vad som med

ges i denna lag genom föreskrifter av regeringen i vissa i lagen siirskilt 

angivna iimnen. 

Tystnadspliktsföreskrifterna inom den svenska förvaltningen har inte 
framvuxit i samma noggrant reglerade ordning som bestiimmclserna om 

handlingssekretess. Detta har medfört att tystnadspliktsbestiimmelserna inte 

alltid fått en metodisk och genomtiinkt utformning. Efter hand har ett behov 

uppstått att även siikra sig mot ett spridande av hemliga sakförhållanden 

genom muntliga upplysningar. Vid lagstiftning i olika iimnen har det då 

ofta lagts till ett stadgande om tystnadsplikt för befattningshavare och andra 
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niir så synts li;mpligt. Diirvid har det ofta brustit i fråga om konsekvens 
och likformighet. Avsaknaden av direkt anknytning till en grundlagsreglerad 
ordning har också medfört att tystnadsplikter ansetts kunna uppkomma även 
på annat siitt fo genom direkta bestiimmelser diirom i lag eller annan för
fattning. Tystnadsplikt har diirför ansetts gälla också inom ett stort, icke 
författningsreglerat område, s. k. oreglerad tystnadsplikt. 

Innan den nya RF trädde i tilliimpning fanns sålunda tystnadsplikter för 
den som iir anstiilld eller fullgör uppdrng i stat eller kommun som uppkommit 
på mttnga olika siitt. Tystnadsplikt kunde sålunda föreligga på följande grun
der: 

l. Genom stadgande i grundlag. 
2. Genom bestiimmelse i lag. 
3. Genom föreskrift i annan författning, vilken avser befallningshavare 

hos viss myndighet eller vissa myndigheter, tillhörande viss yrkeskår eller 
verksamma inom ett visst fält. 

4. Genom föreskrift i arbetsordning eller annan allmän föreskrift utfärdad 
av statlig eller kommunal myndighet beträffande dess befattningshavare. 

5. Genom särskild tjiinsteföreskrift utfärdad av statlig eller kommunal 
myndighet om tystnadsplikt för en eller flera befallningshavare vid myn
digheten rörande viss fråga. 

6. Genom av förman meddelad tjänsteföreskrift till underordnad befatt-
ningshavare. 

7. Genom föreskrift i kollektivavtal eller enskilt tjänsteavtal. 

8. Till följd av tjiinstens beskaffenhet eller sakens natur. 
9. Till följd av det sekretesskydd som en allmän handlings innehåll kan 

vara tillförsäkra!. 
Frttgan om förhållandet mellan meddclarskydd enligt TF och tystnads

plikter skall också beröras något närmare. 
Huvudprincipen i det tryckfrihetsriittsliga ansvarighetssystemet iir att an

svaret för innehållet i tryckt skrift skall ligga på en enda person. Är det 
fråga om periodiska skrifter iir det utgivaren som i första hand biir detta 
ansvar. Systemet innebär att denne kan göras ansvarig också för åtgärder 
som enligt vanligt siill att se iir att hänföra till annan person. Å andra 
sidan kan annan iin utgivaren inte ställas till ansvar för sina åtgärder i 
samband med den periodiska skriftens tillkomst. Den angivna principen 
har emellertid inte ansetts kunna göras helt gällande. Vissa undantag finns 
alltså. 

I TF finns regler som avser att skydda meddelare. Hur dessa regler skulle 
utf'ormas var en kontroversiell fråga i samband med tillkomsten av 1949 

års TF. Tidigare hade meddelarskyddet varit nära nog absolut. Detta hade 
me.dfört att offentliga befattningshavare ostraffat kunnat utlämna hemliga 
uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift. Kritik häremot hade riktats 
från olika håll. Bl. a. hade ÖB anfört att viktiga försvarsintressen kunde 
iiventyras. 
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1944 års tryckfrihetssakkunniga föreslog den lösning som nu finns i 7 
kap. 3 ~ TF. Utlämnande av allmiin handling som skall hållas hemlig kan 
bestraffas enligt de allmiinna bestiimmelserna diirom i sekretesslagen. Ifär 
medför alltså inte det förhf1llandet att ufömnandet skett för publicering 
i tryckt skrift någon iindring i eljest giillande ansvarighetsregler för brott 

mot handlingssekretess. Niir det giiller brott mot tystnadsplikt iir liiget emel
lertid annorlunda. Befattningshavares brott mot tystnadsplikt kan -om med

delandet sker för publicering i tryckt skrift - endast bestraffas under för

utsiittning att tystnadsplikten iir stadgad i lag. Har tystnadsplikten annan 
grund (iir t. ex. stadgad i författning av liigre dignitet iin lag) föreligger alltså 

stralTrihet. 
1 propositionen med förslag till tryckfrihetsförordning ansåg departements

chelen att vad som föreslagits i fråga om brott mot tystnadsplikt alltför 

mycket skulle inskriinka möjligheterna att beivra sekretessbrott. I Ian fö

reslog diirför att brott mot tystnadsplikt skulle bestraffas också niir tyst
nadsplikten var stadgad i annan författning lin lag. Konstitutionsutskottet 

befarade att detta skulle ge Kungl. Maj:t alltför stora möjligheter att på 

egen hand utstriicka sekretessen och återstiillde diirför texten till den lydelse 
den hade i de sakkunnigas förslag. Både propositionens och utskottets förslag 

antogs som vilande 1948. Vid 1949 års riksdag antogs utskottets förslag 

delinitivt. 

Radioansvarighetslagen innebiir samma skydd för meddelare som TF. 

Brott mot en tystnadsplikt som inte iir stadgad i lag kan alltsil inte bestraffas. 
om uppgiften liimnats för oflentliggörande i radio eller TV. 

Frågan om meddelarskyddets framtida utformning överviigs nu av mass
medieutredningen som ett led i dess allmänna uppdrag att utreda frågan 
om enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten i massmedier m. m. 

Utredningen riiknar med att redovisa sitt arbete i ett betiinkande ·senast 
under juni m<lnad i år. 

Vilken inverkan får nu den nya RF:s regclsystem med avseende på tyst
nadsplikter? Verkningarna blir ganska omfattande. I fortsiittningen har var
ken regeringen, förvaltningsmyndighet eller kommun befogenhet att med
dela föreskrift om tystnadsplikt utan stöd av riksdagens bemyndigande enligt 
8 kap. 7 och 11 ~~ RF. Ej heller kan förman åliigga underlydande tystnads
plikt genom tjiinsteföreskrift. Någon tystnadsplikt kan heller inte liingre 

hiivdas med hänvisning till tjiinstens beskaffenhet, sakens natur e. cl. Ej 

heller kan tystnadsplikt hiirledas ur handlingssekretessen. Som lagrådet ut

talat i sitt nyligen avgivna yttrande över lagförslag angående an

svar för funktioniirer i offentlig verksamhet Ur det efter RF:s ikralhriidande 

inte möjligt att upprätthålla tystnadsplikt utan ut.tryckligt författningsstöd. 

Med hiinsyn till punkt 6 övergångsbestiimmelseina till nya RF har - som 

redan framhållits - alla i författning givna föreskrifier om tystnadsplikt fort

satt giltighet även efter tillkomsten av den nya RF. Detta giiller oavsett 
vilken dignitet författningen har (kungörelse, arbetsordning för myndighet 
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etc.). För ändring krävs dock beslut i den ordning som stadgas i nya RF. 
Konsek vcnserna av elen nya RF på tystnadspliktsområdet kan schematiskt 
sammanfattas sålunda: 

Ty..;in.u..l..:..plikt 
l{)rl.!sl\riven i 

Tystnadsplikt som 
gcn(lmbrrtcr med
delar.skyddet cnl. 
n: l.ll'h radi0.in
sv.1righct~bgen 

Tystnad'!iplikt. h;irlcdd ur ~ckr.lagcn 

Ty~tnaLlsptikt p g :1 förmans befallning. 
~•1kcns natur. tjiinMcn-, bcsb!Tcnhcl eller dylikt 

An,/lingar /Il }()75 

Ingen iindring 

GUlkr enligt i.hcrg.~ng:-.lx:st~mmelscrna till RF 
tills vit..l;.1rc. Kan ('fter I I I 1975 ej :i ml ras dkr upp
hi1vas utom genom Jag dh:r t:flcr förorJnande 
i hig. 1Lndast tystnadsplik1 som föreskrivs direkt 
i l;ig. genombryter 1m:dd1.·l~1rsk}1...h..lcll 

Föll hort I/I 1975 sum en följd <I\' nyil RF:s 
ikrafttriidandc knligt t>cstiimmclserna i 2 kap. I ~ 
I. RF 

Mot bakgrunden av de angivna konsekvenserna på tystnadspliktsområdet 
av den nya RF:s hestiimmelser framlades hösten 1974 i en inom justitie
departementet utarbetad promemoria ett utkast till lag om offentliga funk
tioniirers tystnadsplikt. Utkastet omfattade dels en allmiin hesUimmelse om 
kompetens för regeringen alt besluta föreskrifter om tystnadsplikt (2 ~),dels 
röreskrifter om två slag av tystnadsplikter som hittills har varit helt eller 
delvis oreglerade, niirnligen bctriiffande innehållet i iinnu ej meddelade do
mar och förvaltningsbeslut (]~)och beträffande innehållet i hemliga hand
lingar (J ~l. Såvitt giillcle sistniimnda slag av tystnadsplikt var laghcstiim
melsen utformad som en delegaiionsregcl. 

Vid remissbehandlingen av promemorian framkom <hskilliga kritiska syn
punkter mot promemorians förslag. För kritiken svarade friimst massmedie
utredningen (MMLJ, Pressens sarnarhetsniirnncl och Sveriges Radio. En po
sitiv instiillning till förslagen i stort redovisades av offentlighets- och 
sekretesslagstiftningskommittcn (OSKJ. Svenska kommunförbundet 0ch 
Landstingsförbundet. Även JO intog i huvudsak en positiv attityd. 

De kritiska synpunkterna avsåg friimst att promemorians lagförslag in
nehar en avseviird utvidgning av de tystnaclsplikter som genombryter med
delarskydclet visavi massmedierna i förhållande till hittillsvarande riittsliige 
samt att det föreslagna allmiinna bemyndigandet för regeringen att besluta 
tystnadspliktsforeskrifter för offentliga funktioniirer var alltför opreciserat 
och vagt. 

Propositionens förslag till lag om offentliga funktioniirers tystnadsplikt 
skiljer sig i de kritiserade hiinscendena betydligt från promemorians förslag. 
Meddelarskyddet liimnas sålunda i allt väsentligt i oföriindrat liige, och en 
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precisering har skett betriiffande det föreslagna allmänna bemyndigandet 
för regeringen. Remisskritiken har sålunda i viisentliga delar tillgodosetts. 

Mot den nu tecknade bakgrunden har utskottet att granska propositionens 
förslag till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt och de yrkanden 
som framförts beträffande detta i följdmotionerna. 

En allmfo utgångspunkt hiirvidlag måste vara att den kommande pröv
ningen av MMU:s och OSK:s pågående arbete inte föregripes. I dessa ut
redningar aktualiseras sålunda de grundliiggande huvudfrågorna på ·området 
- de principiella avviigningarna mellan offentlighet och sekretess. MMU:s 
arbete omfattar - som redan berörts - bl. a. frågan om med.delarskyddets 
framtida utformning. OSK har att bedöma avvägningarna i övrigt mellan 

offentlighets- och sekretessintressena. Båda utredningarna viintas framliigga 
sina förslag under första halvåret i år. Vikten av att inte föregripa det på
gående utredningsarbetet understryks i samtliga följdmotioner i iirendet. 
Utskottet vill för sin del ansluta sig till detta synsätt. 

I sina remissyttranden framhöll MMU och Pressens samarbetsnämnd att 
det iir önskvärt att frågorna om offentliga funktioniirers tystnadsplikt un
derkastas en genomgripande inventering och principiell undersökning. Diir
vid underströks att tystnadsplikten enligt den nya RF iir undantag från 
den allmiinna medborgerliga rättigheten yttrandefrihet. Endast övergångsvis 
i anledning av ikrafttriidandet av den nya RF borde man fortsiitta med 
hittillsvarande punktvisa regleringar i detaljfrågor. Y rk<mdet om en siirskild 
utredning rörande tystnadsplikter återkommer nu i samtliga följdmotioner. 

På utredningen skall ankomma bl. a. att inventera, klassificera och rättsligt 
systematisera tystnadsplikterna. 

Utskottet ansluter sig till det yrkande om utredning rörande tystnads
plikter som sålunda framstiillts i såviil remissyttranden som följdmotioner. 
Utredningen bör verkstiilla den begiirda inventeringen, klassificeringen och 
riittsliga systematiseringen av tystnadsplikterna och med denna bakgrund 
göra principiella övcrviiganden med sikte på en framtida reglering. Utred
ningen bör på liimpligt sätt samordnas med det pågående arbetet inom MMU 
och OSK. Den bör arbeta så skyndsamt att resultaten av dess arbete kan 
bedömas i samband med förslagen från MMU och OSK enligt dessa ut
redningars nuvarande direktiv. Det bör ankomma på regeringen att bestäm
ma om de niirmare formerna för den nu ifrågavarande utredningen om 
tystnadsplikter. 

Av det sagda framgår att det i nuliiget inte kan bli fråga om lagstift
ningsåtgiirder på tystnadspliktsområdet som i princip rubbar riittsliiget enligt 

nuvarande reglering av mcddelarskyddet. Inte heller i övrigt får en ny lag
stiftning på området innebiira att hittillsvarande avviigningar mellan offent

lighet eller sekretess iindras så att sekretessintressena tillgodoses i större 
utstriickning iin hittills. En följd av att yttrandefriheten i nya RF har grund

lagfästs bör i stället vara att all onödig tystnadsplikt upphävs så snart som 
möjligt. Viisentligt iir också - om en ny lagstiftning på tystnadspliktsområdet 
skall kunna accepteras som ett provisorium i avbidan på prövningen av 
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MMU:s och OSK:s kommande IOrslag jlimte resultaten av den i det fö

regående förordade utredningen om tystnadsplikter - att regleringen nu 
kan göras på ett sådant siitt att arbctsförht1llandena för massmedierna inte 

försv{iras. Följd motionerna i :irendet understryker vikten av de anförda syn

punkterna. Det i motionerna 1813-181.'i framst:illda yrkandet om avslag 

pä propositionens förslag till lag om offentliga J"unktion:irers tystnadsplikt 

synes också n:irmast motiverat av att förslaget enligt motionlirerna inte upp

fyller de i det J'öregäcndc angivna kraven. 

Förslaget till lag om olTentiiga runktioniirers tystnadsplikt syftar enligt 

vad som anförs i propositionen n;irmast till: 

I) Att i sak iHcrsUilla det r1ittsliige pä tystnadspliktsområdet som rått före 

nya RF:s triidande i kraft (samtliga paragrafer). 

2) Att kunna utan riksdagsprövning i va1je siirskilt fall upphäva onödig 

tystnadsplikt (I ~ och andra stycket övergängsbestiimmclserna). 

3) Att kunna utan riksdagsprövning i varje siirskilt fall precisera och kon

kretisera hittillsvarande vaga tystnadsplikter, dvs. sådana fall där tystnads

pliktsförhållandena angetts med allmiinna och oklara uttryck(]~). Syftet 

iir också h:ir i princip att få bort onödig tystnadsplikt. 

4) Att göra det möjligt att utan riksdagsprövning i varje särskilt fall byta 

ut röråldradc instruktioner för :imbctsverk m. 111. mot nya författningar utan 

hinder av att instruktionen innehåller en föreskrift om tystnadsplikt som 

avses behällas i den nya författningen (I n 
5) Att kunna utan riksdagsprövning i vai:ie siirskilt fall införa behövliga 

föreskrifter om tystnadsplikt i instruktionerna för nyinriittadc myndigheter 
(I ~). 

6J i\tt kunna Llclegcra befogenhet att föreskriva om tystnadsplikt till så

dana myndigheter som hittills ansetts böra ha sådan riitt (I ~ ). 

Enligt propositionens motivering iir s;\ledes lagförslagets viisentliga grund 

att kunna bibchälla hittillsvarande riittsliige i avbidan på ny lagstiftning i 
samband med prövningen av grundprinciperna på sekretessområdet. I liirvid 

skall dock redan nu sådan tystnadsplikt upphiivas som framstår som onödig. 
Vad som i motiven till lagen anges som dess syften tillgodoser således 

de i det foregäendc angivna allm:inna iinske1rn'\len för en provisorisk lag

stiftning på omrt1det. 

Frt1gan iir nu om lagförslagets utformning ocks;\ iir sådan att förslaget 

biir kunna godtagas. 

Lagförslage.t inneh<'lller fem paragrafer och vissa övergångshest:in11nclser. 

Endast en paragrar - 2 ~ - innebär lagstadgad tystnadsplikt. Endast i denna 

paragraf berör förslaget mecldelarskyddet. I övrigt iir lagförslaget utformat 

som delcgationsrcg:ler. Tystnadsplikt som kan komma att foreskrivas med 

stöd av lagens bemyndiganden genombryter salecles inte medclelarskyddet 

visavi massmedierna. 
Innebörden av 2 ~ i lagförslaget ~ir att all domstol<>personal - domare liksom 

övriga anstiillda - skall vara underkastad lagfost tystnadsplikt i fråga om 
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innehållet i ännu inte meddelade domar och andra liknande beslut och 
dessutom i fråga om vad som förekommit vid överlliggning inom stängda 
dörrar inför sådana avgöranden. TjiinstemHn som Himnar sådana uppgifter 
till pressen kan alltså åtalas och straffas, eftersom tystnadsplikten så långt 
det giiller domstolspersonalen blir lagfäst. Detta giiller redan nu med av
seende på domarpersonal och personal som avlagt protokollförared. Nyheten 

är endast att också övrig domstolspersonal - som hittills endast hatt s. k. 
oreglerad tystnadsplikt - kommer att omfattas av sådan lagstadgad tyst

nadsplikt. 
Denna i hög grad begriinsade utvidgning av området för lagstadgad tyst

nadsplikt har begärts av JO i en framställning till Kung I. Maj:t 1970 (JO:s 
iimbetsberiittelse 1971 .s. 19). JO har diirvid uttalat att det uppenbarligen 

inte föreligger något legitimt intresse för massmedierna att i förviig utan 
domstolens medgivande kunna skaffa sig kännedom om en blivande doms 

innehåll. Enligt JO är det däremot inte svårt att !linka sig fall diir förtida 

publicering av en dom skulle kunna få ödesdigra effekter och vålla betydande 
skador. Mot denna inskränkning i meddelarskyddet föreligger inte heller 

någon erinran från MMU:s eller Pressens samarbetsnämnds sida. 

Mot bakgrund av angivna förhållanden och vad depanementschefen i 

övrigt i denna del anfört anser sig utskottet kunna godta innehållet i 2 ~ 

lagförslaget. 
Enligt 3 ~lagförslaget skall regeringen bemyndigas alt meddela föreskrifter 

om förbud for den som är anställd eller fullgör uppdrag vid myndighet 

att yppa innehållet i sådana iinnu ej meddelade beslut genom vilka i siirskilda 
fall för enskild bestiimmes om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär be

straffning eller annat jämförbart förhållande (myndighetsutövning mot en

skild). Regeringen får enligt 3 * också besluta föreskrifter om förbud att 
yppa vad någon har yttrat i förtroende under överläggning till sadant beslut. 
HHr är det alltså inte- i motsats till promemorians i denna del hårt kritiserade 

förslag - fråga om någon lagstadgad tystnadsplikt för personal vid förvalt
ningsmyndigheter. Efter denna ändring utgör remissinstansernas i cknna 
del framförda kritik inte längre skäl att inte godta de föreslagna bemyn
digandena. Utskottet vill erinra om att MMU i sitt remissvar uttalat att 
motsvarande for111ulering kan godtas som angivande av ett bemyndigande 
från riksdagen och - om den av MML: begärda utredningen kommer till 
stånd -också som provisorisk formulering av en på grund av bemyndigandet 

utfärdad förordning. Utskottet vill vidare understryka den bcgriinsning i 
bemyndigandet som ligger i att det endast avser frågor om myndighets

utövning mot enskild i siirskilda !"all - alltså inte i vad gäller beslut i övrigt. 

t. ex. faststlillande av generella föreskrifter eller planbeslut. lfragavarande 

tystnadsplikter lrnr tidigare ansetts gälla s[1som s. k. oreglerad tystnadsplikt. 

Med hiinsyn till angivna förh:'\llanden och till vad clepartementschefen i 

övrigt anfört i sin 111otivering av förevarande paragraf anser sig utskottet 

kunna godtaga densamma. 
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4 § i lagförslaget avser att ge regeringen bemyndigande att meddela fö
reskrifter om förbud för offentliga funktionärer att yppa innehållet i hemliga 
handlingar. Förslaget avvisar en i lag intagen regel om sådan tystnadsplikt. 
Motiveringen är att en sådan regel skulle med nuvarande tryckfrihetsrättsliga 
systematik medföra en betydande minskning av det område som för när
varande omfattas av tryckfrihetslagstiftningens bestiimmelser om meclcle
larskyclcl. Genom elen föreslagna bestämmelsen kan elen ordning bibehållas 
som gällt på detta område före elen nya RF:s trädande i kraft, nämligen 
att hancllingssekretessen är förbunden med förbud att yppa hemlig handlings 
innehåll, som dock inte genombryter mecldelarskyddet. 

Utskottet vill erinra om att MMU i sitt remissvar förklarat sig kunna 
godta vad som i denna del föreslås såsom ett provisorium i avbidan på 
den reglering på området som kan bli en följd av OSK:s och MMU:s arbete. 
Tillräcklig konkretisering föreligger enligt MMU genom anknytningen till 
sekretesslagen. Även utskottet kan med hänsyn till anförda omständigheter 
och till vad departementschefen i denna del anfört godta ett bemyndigade 

för regeringen med det innehåll som föreslås i 4 *· 
I motionen 1816 föreslås ett tillägg till 4 ~för att klarare markera att tyst

nadsplikt inte skall föreligga i fråga om offentliga uppgifter som är intagna 
i en hemlig handling. Som departementschefen framhåller i propositionen 
skall den tystnadsplikt som kommer att föreskrivas med stöd av bemyn
digandet självfallet helt sammanfalla med handlingssekretessen. Enligt 2 
kap. 8 * andra stycket TF gäller att sådana delar av en i övrigt hemlig 
handling som inte omfattas av sekretesslagens regler skall lämnas ut i en
lighet med vad som i allmänhet gäller för allmänna handlingar. Härav följer 
att tystnadsplikt inte heller kommer att föreligga såvitt gäller offentliga upp
gifter i annars hemliga handlingar. Utskottet kan dock dela motionärernas 
uppfattning att ett förtydligande av paragrafen i dennna del är motiverat 
i klarhetens intresse och framlägger förslag därtill, som i sak tillgodoser 
motionärernas yrkande i denna del. 

2-4 ~;::, som utskottet behandlat i det föregående, avser alla att reglera 
vissa typiska, i princip klart avgränsade fall där tystnadsplikt har förelegat 
enligt den ordning som gällde före nya RF. Den tystnadsplikt som hävdats 

i de fall som avses med 3 och 4 *~ har varit oreglerad och fordrar därför 
numera stöd i författningsföreskrifter som tillkommit i enlighet med i nya 

RF förutsatt ordning. Syftet med 3 och 4 ~* är - som framhållits i det 
föregående - enhart att bibehålla tidigare rättsläge på de berörda områdena. 

Den kritik som i olika sammanhang framförts mot lagförslaget har framför 
allt giillt I ~- Enligt denna paragraf skall regeringen äga befogenhet att för 

offentliga funktionärer föreskriva förhud att yppa eller utnyttja vad veder
börande erforit på grund av den offentliga anställningen eller det offentliga 
uppdraget, om förbudet iir påkallat av hänsyn till vissa i paragrafen närmare 
angivna ändamål. Dessa sekretc~siindamål - som preciserats i förhållande 
till vad som fåreslogs i promemoriuns utkast till lagtext - tar sikte på rikets 
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siikerhet, rikets förhållande till annan stal eller mellanfolklig organisation, 
privatlivets helgd, enskilds personliga siikerhet eller det allmiinnas eller 
enskilds behöriga ekonomiska intresse ävensom myndighets verksamhet 

för inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller för förebyggande eller be
ivrande av brott. Sekretessändamålen i I ~överensstämmer i huvudsak med 
de i 2 kap. I ~ TF uppsUillda iindamål för vilka offentlighetsprincipen får 
genombrytas. Uppräkningen i I ~ omfattar dock inte alla sekretessändamål 
som medges i TF med avseende på allmänna handlingar. 

Syftet med 1 ~ iir - som framhållits i det föregående (s. 22 - bl. a. att 
göra det möjligt att i särskilda fall utan riksdagens hörande upphäva eller 
i sak inskränka giillande författningsreglerad tystnadsplikt. Genom 1 ~skall 
det vidare bli möjligt att utan riksdagens hörande "modernisera" sådana 
författningar som hör till regeringens eller förvaltningsmyndighets norm
givningskompetens utan hinder av att det i den äldre författningen också 
finns en tystnadspliktsbestämmelse som avses överföras till den nya. Inte 
heller hiir är det alltså fråga om ålliggande av någon ny tystnadsplikt. 1 ~ 
skall också kunna användas för att ersätta tidigare oreglerad tystnadsplikt 
med författningsreglerad sådan. Även här är ingen ändring av tidigare riitts

läge avsedd. Att oreglerad tystnadsplikt måste utbytas mot författnings
reglerad sådan är en nödviindig konsekvens av systematiken i nya RF. Med 
hänsyn till denna står ju valet numera enbart mellan yttrandefrihet eller 
författningsreglerad tystnadsplikt. Oreglerad tystnadsplikt kan alltså inte 
liingre förekomma. 

De situutioncr i vilka I ~ skall användas för att stadga i egentlig mening 
ny tystnadsplikt omfattar i huvudsak enbart nytillkommande ämbetsverk 
och myndigheter i övrigt. Utan 1 ~ skulle det - om en tystnadspliktshe
stiimmclse anses erforderlig för den nya myndigheten - vara nödvändigt 

att underställa riksdagen en sådan fråga. Det har tidigare inte förekommit. 
Vid bedömandet av de i I ~ föreslagna bemyndigandena lir det enligt 

utskottets mening väsentligt att hålla i minnet tre saker: I. Det är illlefråga 
om att ge regeringen några nya hl~/ogenherer i.förhållande till wul som tidigare 

gällt. 2. Det som avses är ett {lrovisorium i avbidan på resultaten m• den utredning 

om 1vs1nadsplik1er som utsko11e1 i delfiiregdende/örorda1. 3. Meddelarskyddet 

genomb0•1s inte genom en med stöd ar 1 § meddeladtöreskri/i om ~11s111ads{llik1. 
Enligt elen före nya RF giillancle ordningen kunde regeringen utan att 

höra riksdagen föreskriva tystnc1dsplikt för offentliga funktioniirer inom hela 

faltcl för deras allmänna tj~inst. I jiimförclse med denna tidigare ordning 
innebiir det i I ~ angivna bemyndigandet inskriinkningar. friimst genom 
att sekretessiindamålen avgriinsats till de i paragrafen angivna. Över huvud 
taget giiller att det iiven med ett intensivt utnyttjande av de föreslagna 

bemyndigandena i den nya lagen aldrig blir möjligt att föreskriva tystnads
plikt i hela den omfattning som giillde innan den nya RF triidcle i tilliimpning. 
En hel del tidigare tystnadsplikter har sålunda under alla förhållanden fallit 
bort som en följd av att oreglerad tystnadsplikt inte Hingre kan förekomma. 
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Som utskottet i det föregående framhållit måste riksdagen i en snar framtid 
ta st:illning till huvudprinciperna för offentlighet och sekretess såviil i mass
mediesammanhang som i övrigt. Övcrviigandena i detta sammanhang måste 
omfalla ocksä tystnadsplikterna såsom ett led i sekretcsskyddet. Resultaten 
av denna prövning kan knappast leda till att ny lagstiftning kan träda i 
kraft före elen 1 januari 1977. Intill dess fordras - med hiinsyn till reglerna 
i nya RF - vissa bcstiimmelser. Dessa bör enligt u1skot1ets mening s;1 niira 
som möjligt ansluta till tidigare riillsliige på området. lliirigenom undviks 
att de nya besLimmelserna kan siigas föregripa den kommande prövningen 
på området. Sjiilvfollet hör också klart utsägas att de nya bestiimmelserna 
i sin helhet skall ha provisorisk karaktär och att de skall omprövas senast 
i samband med denna kommande generella prövning. 

Om sålunda de i 1 ~ föreslagna bemyndigandena utgör ett provisorium 
i avbidan på underlag för en kommande prövning i ett större sammanhang, 
mtiste hetiinkligheterna mot förslaget i denna del minska. Detta har också 
framhållits av MMU i dess remissyttrande över promemorians förslag och 
ytlcrligarc understrukits inför utskottet av MMU:s ordförande, f. d. jus
titicrädet Sven Romanus. Enligt MMU framstår det dock som önskviirt 
att bemyndiganden enligt 1 ~ytterligare konkretiseras, 1. ex. genom att själva 
bemyndigandet formuleras i enlighet med vad som föreslås betriiffande ut

formningen av en med stöd av bemyndigande utfärdad förordning. MMU 
har i sammanhanget framhållit värdet av alt riksdagen hiirigenom 1:-'ir till
fälle att följa elen reglering av tystnadsplikter som anses påkallad av ett 
aktuellt behov. 

Utskotlet har överviigt möjligheterna all ytterligare konkretisera sådana 
bemyndiganden som avses i I ~ lagförslaget. Med hiinsyn till det otal skif
tande situationer där det kan vara aktuellt att göra bruk av desamma -
och detta giillcr även om stor restriktivitet iakttages med i\liiggande av i 
egentlig mening ny tystnadsplikt -är det enligt utskottets mening i praktiken 
ogörligt all i ett bemyndigande niirmare ange vilka uppgifter som el\ förhud 
f'år omfatta. P;\ denna viig kan alltså inte ökad precisering vinnas. I och 
for sig skulle det vara önskviirt att sniivare kunna ange sekretessiindamålen. 
Även detta möter svårigheter av i princip samma slag. Det iir i vart fall 
inte görligt att utan en niirmare undersökning av tystnadsplikterna i enlighet 

med vad utskottet i det föregående förordat kunna klarare avgriinsa de le

gitima sekretessiindamålen. 
Enligt utskollcts mening bör dock en ytterligare konkretisering av be

myndigandena enligt 1 ~ nu kunna åstadkommas. 
För det första bör klart utsiigas att I ~ inte får anviindas för något generellt 

förhud över hela fältet. I ~ bör sålunda begränsas till att avse bemyndigande 
såvitt giiller viss myndighet eller grupp av myndigheter (det finns t. ex. 
nera myndigheter av samma slag i landet) eller till visst verksamhetsområde 
(I. ex. undervisningsområdet). Det sagda uppnås genom att orden "för visst 
bestrimt verksamhetsområde eller viss bestiimd myndighet eller grupp av 
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myndigheter" inskjutes i första sty<.:ket mellan orden "'bemyndigas att" och 
''meddela föreskrifter"'. 

För det andra bör I ~ kunna kompletteras med vissa föreskrifter som 
niirmare anger vad riksdagen avser med bemyndigandena. Det blir då niir
mast fråga om villkor för den delegation av normgivningsbefogenheter som 
avses. 

Enligt utskottets mening iir det alltid viisentligt att ett förbud att yppa 
vissa omstiindigheter tydligt anger förbudets omfattning. Ett oklart angi
vande av ett tystnadspliktsområde medför lätt att en funktioniir - för att 
undvika att bryta mot förbudet i fråga - anser sig böra iakllaga tystnad 
också hetriiffande sådana omständigheter, som inte berörs av någon sekre
tessgrund. Ett klart angivande av tystnadspliktsområdet markerar säledes 
också det fria området, dvs. det område som inte omfattas av tystnadsplikt 
o<.:h diir funktioniiren alltså kan fritt yttra sig. I I ~ hör diirför uttryckligen 
utsiigas att förhud som nu avses tydligt skall ange förbudets omfattning. 

Bemyndigandet enligt I ~ iir som redan niimnts inte avsett att anviinclas 
generellt. Detta förhållande bör enligt utskottets mening ytterligare under
strykas genom att en föreskrift tillägges enligt vilken bemyndigandet endast 
fär utnyttjas med avseende på verksamhetsområde eller myndighet diir siir
skilt behov av tystnadspliktsföreskrifter föreligger. Hiirigenom markeras ock
så att tystnadspliktsföreskrifter har en undantagskaraktiir och inte bör till
gripas utan noggrann prövning av att behov därav föreligger. 

Till I ~ hör enligt utskottets mening också fogas en uttrycklig uppmaning 
till normgivaren att vid utformningen av föreskrifter som avses i första 
stycket alltid noga beakta vikten av att yttrandefriheten ej inskriinkes utöver 

vad som oundgiingligen erfordras för tillgodoseende av behörigt sekretess
iindamål. En sådan föreskrift markerar ytterligare vikten av att yttrande
friheten inte får inskriinkas utan en noggrann prövning av behovet diirav 
i det enskilda fallet. Sedd i samband med den hestiimmelse om alt tyst
nadspliktsföreskrifter tydligt skall ange förbudets omfattning som utskollet 
i det föregående förordat framstår det klart att inskriinkningar i yttrande
friheten måste göras så restriktivt som möjligt. De i detta och de båda 
föregående styckena angivna tilläggen kan liimpligen intas i I ~ som ett 
nytt tredje stycke. 

Med de tilliigg till bemyndigandena enligt I ~ som utskottet s<\lt111da fö
reslår bör enligt utskottets mening betiinkligheterna mot lagförslaget i denna 
del i hög grad minska. 

Såviil MMU som följdmotionerna i ärendet viinder sig i och for sig inte 

mot bemyndiganden till regeringen att besluta föreskrifter i tystnadsplikts
frägor. Grunden för inviindningarna mot ett allmänt bemyndigande i enlighet 

med vad som föreslås i I ~ lagförslaget iir i stiillet n:irmast alt riksdagen 
inte får följa och styra tilliimpningen i erforderlig utstriickning. I samma 
syfte föreslås i motionen 1816 ett tilliigg till den föreslagna lagen enligt 
vilket regeringen skall åWggas att årligen för riksdagen anmiila vilka fö

reskrifter som meddelats på grund av bemyndiganden i lagen. 
Utskottet kan för sin del instämma med de remissinstanscr och motionärer 
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som rramhållit vikten av att riksdagen noga följer utvecklingen på nu ifrå
gavarande område. Enligt utskottets mening kan dessa önskemål tillgodoses 

också med ett godtagande av I ~ med i det föregående berörda tilliigg. 

I detta sammanhang vill utskottet erinra om att riksdagen 

niir som helst kan :iterta ett bemyndigande till regeringen. Riksdagen kan 
också direkt g{1 in och iindra i en regeringsförordning. Riksdagen kan alltså 

- om den skulle linna sklil därtill i något siirskilt fall - upphiiva en av 
regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande meddelad förordning om 

tystnadsplikt. Ett naturligt led i utskottets granskning av regeringens iim
betsutövning iir i framtiden att kontrollera hur regeringen begagnar sina 

normgivningsbefogenheter med stöd av riksdagens i lag givna delegations

bemyndiganden. F.n s{1dan granskning kan göras fortlöpande. Om gransk

ningen skulle visa att det finns anledning till ett utskottsinitiativ kan ett 

sådant tas niir som helst. 

Konstitutionsutskottet iir sedan gammalt det tryckfrihetsvårdande utskot

tet i riksdagen. På utsk(,ttet ankommer i anslutning därtill frågor om of
fentlighet rn:h sekretess. Det iir självfallet en viktig sak för utskottet att 

följa utvecklingen också i vad gäller föreskrifter om tystnadsplikt. Det är 
därför utskottets avsikt att, om riksdagen antar det förslag till lag om of

fentliga runktioniirers tystnadsplikt som utskottet i det följande framlägger, 
fortlöpande granska hur de i denna lag meddelade bemyndigandena används. 
Dlirvid kommer givetvis siirskild uppmiirksamhet att l\gnas åt frågan om 

bemyndigandena utnyttjas på det sätt och med den restriktivitet som ut

skottet i det föregående förordat. Utskottet förutsätter att det utan särskild 
begäran fortlöpande skall genom departementens försorg tillställas erfor
derligt granskningsunderlag, bl. a. samtliga med stöd av bemyndigande i 
lagen meddelade föreskrifter om tystnadsplikt eller upphävande av tyst
nadsplikt. Utskottet vill tiWigga att en sådan granskning som utskottet så
lunda förutskil:kar hör få slirskild betydelse inför den kommande prövningen 
av en mera definitiv reglering på hithörande område. Erfarenheterna av 
lagens tilliimpning kan d:irvid vara viirdefulla. 

Genom den granskning som utskottet sålunda avser att företa bör det 

allmiinna intresset av att riksdagen fär insyn i lagens tilliimpning kunna 

anses tillgodosett. Utskottet avser att - om granskningen inte ger anledning 

till n<'1got initiativ eller annan redovisning i siirskild ordning - redovisa re

sultaten av granskningen i sitt årliga granskningbetiinkandc. 

Det i I * andra stycket intagna bemyndigandet för regeringen att överlMa 

åt statlig förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela föreskrifter enligt 

första stycket har föranlett viss kritik, bl. a. av MMU. Förslaget har å andra 

sidan tillstyrkts av Svenska kommunförbundet och Landstingsförhundet. 
I propositionen uttalar departementschcfen att kommunerna och lands

tingskommunerna :iven i forts;ittningcn bör fä meddela föreskrifter om tyst

nadsplikt ptl de omdclen diir ett klart hehov av sådan möjlighet mr anses 
föreligga. Regeringens medverkan vid tillkomsten av kommunala tystnads-
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pliktsbestämmclser bör ta sig den formen att regeringen i bemyndiganden 
att besluta sådana föreskrifter noga preciserar de ramar inom vilka de kom
munala organen fär röra sig. Föreskrifter om tystnadsplikt för anstiillda eller 
uppdragstagare vid statliga förvaltningsmyndigheter har, siiger departe
mentschefen vidare, i de flesta fall sin naturliga plats i myndighetenrns 
instruktioner eller andra av regeringen beslutade författningar. Det kan emel
lertid enligt departementschefen inte uteslutas att det i något fall kan visa 
sig liimpligt att ta in tystnadspliktsbestiimmclser i en arbetsordning som 
beslutas av en statlig myndighet. Också i sådana fall bör det enligt de
partementschefen sjiilvfallet ankomma på regeringen att på liimpligt siitt 
avgränsa myndighetens kompetens på grund av bemyndigandet. 

/\ v vad departcmentschefen sålunda anfört framgår att avsikten iir att 
subdelegation till kommun eller förvaltningsmyndighet skall iiga rum för
hållandevis siillan och att befogenheten att meddela tystnadspliktsföreskrif
ter diirvid skall avgriinsas på lämpligt siitt. Utskottet erinrar om att det 
av utskottet föreslagna nya tredje stycket i I ~ även avser föreskrifter som 
meddelas efter subdclegation. Med hänsyn till angivna förhållanden anser 
sig utskottet kunna godta det föreslagna bemyndigandet till subdelegation 

i I * andra stycket. 
Vad utskottet sålunda anfört ger vid handen att utskottet under de i 

det föregående angivna IOrutsiittningarna och med de iindringar utskottet 
diir förordat kan godta I ~ i den föreslagna lagen. 

4 ~ i den föreslagna lagen innehåller straf!bestiimmelser. Utskottet har 
ingen erinran mot bcstiimmelsernas utformning. 

Propositionens förslag innehåller vissa övergångsbcstiimmelscr som inte 
fanns i promemorians förslag. Enligt övergångsbcstiimmelscrna skall rege
ringen kunna upphiiva tystnadsplikt som inte iir stadgad i lag. Regeringen 

skall också kunna överlåta åt kommun, landstingskommun eller kyrklig 
kommun att upphiiva av denna föreskriven tystnadsplikt. Ifrågavarande 
övergångsbestiimmelscr avser alltså att göra det möjligt att utan riksdagens 
hörande i varje siirskilt fall upphiiva sådana tystnadsplikter vid vilkas till
komst riksdagen inte medverkat. Vidare finns en övergångsbestiimmelse 
om straffansvar som avser att göra det möjligt att upphiiva stralTstaclganden 
i tystnadspliktsföreskrifter som har meddelats före elen föreslagna lagens 
ikraftträdande. Syftet cliirmecl är att samla alla straffbestämmelser för över
triidelse av tystnadspliktföreskrifter som folier inom den föreslagna lagens 
tilliimpningsområcle i denna och i brottsbalken. Utskottet har ingen erinran 

mot förslaget i dessa delar. 

Med hiinvisning till det anförda förordar utskottet alt riksdagen antar 
förslag till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt i elen lydelse som 
framläggs som utskottets förslag i bilaga 2. 
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dels att utskottets hcmsliillan under 2 bort ha följande lydelse: 

att riksdagen 

2. med anledning av propositionen 1975:8 i motsvarande del ·01:h 
motionerna 1975: 1813-1816, s{1vitt di.:ssa inte behandlats under 

I, antar utskollcts i bilaga 2 intagna förslag till lag om offentliga 
funktioniirers tystnadsplikt. 
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Bilaga I 

27 § förslaget till lag om ändring i brandlagen (1974:80) 

I prop. förC'slagC'll ~rdelsC': A 1• 111sko11e1 .förC's/agC'll ~rdelse: 

27 * 
Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de hänse-

enden som avses i denna lag samt att meddela föreskrifter om avgifter 
för sotning som avses i 7 * och för undersöknings- och besiktningsarbete 
som utföres av elen som är behörig att verkställa sådan sotning. Regeringen 
bemyndigas vidare att meddela föreskrifter om begränsning i rätten för den 
som är behörig att förrätta brandsyn att driva eller annars taga befattning 
med näringsverksamhet som gäller handel med brand- eller livräddnings
redskap eller meddelande av försäkringar som har samband med brand. 

Regeringen får överlåta åt kom- Regeringen får överlåta åt kom-
mun att meddela föreskrifter som mun C'llN .forra/111i11gsmy/l{/~f!,he1 att 
avses i första stycket första punkten. meddela föreskrifter som avses i för

sta stycket första punkten. 
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Bilaga 2 
(I reservationen framlagt förslag) 

Förslag till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt 

Proposition<'ns .fors/ag 

Regeringen bemyndigas att med
dela föreskrifter om förbud att yppa 
eller utnyttja vad någon har erfarit 
på grund av anställning eller uppdrag 

hos staten, kommun. lands
tingskommun eller annars i allmän 
tjänst eller under utövande av tjän
steplikt, om förbudet är påkallat 

1. av hänsyn till rikets säkerhet, 
rikets förhållande till annan stat eller 
mellanfolklig organisation. privatli
vets helgd, enskilds personliga sä
kerhet eller det allmännas eller en
skilds behöriga ekonomiska intresse 
eller 

2. i anledning av myndighets 
verksamhet för inspektion, kontroll 
eller annan tillsyn eller för förebyg
gande eller beivrande av brott. 

Utskott<'ts förslag 

Regeringen bemyndigas all /ör 

visst h<'stämt verksamhetsområde eller 

l'iss b<'slämd myndighet eller grupp al' 

myndigheter meddela föreskrifter om 
förbud att yppa eller utnyttja vad nå
gon har erfarit på grund av anställ
ning eller uppdrag hos staten, kom
mun, landstingskommun eller an
nars i allmän tjänst eller under utö
vande av tjänsteplikt, om förbudet 
är påkallat 

I. av hänsyn till rikets säkerhet, 
rikets förhållande till annan stal eller 
mellanfolklig organisation, privatli
vets helgd, enskilds personliga sä
kerhet eller det allmännas eller en
skilds behöriga ekonomiska intresse 
eller 

2. i anledning av myndighets 
verksamhet för inspektion, kontroll 
eller annan tillsyn eller för förebyg
gande eller beivrande av brott. 

Regeringen får överlåta åt statlig förvaltningsmyndighet eller åt kommun 
eller landstingskommun att meddela sådana föreskrifter som avses i första 
stycket. 

Förbud som al'ses i .första srycker 

skall (rdligt ange.forbudets 0111/clflning 

ochf år <'t1dast meddelas med Gl'S<'<'nck 

på l'<'l"ksamhNsområdc e//<'1" mynd~~

het där särskilt hehov ar såda111fbrbud 

föreligger. Vid 11tform11ingen av fore

skri/ier om sådant /örbud skall alltid 

nnga beaktas vikten ar att .1·ttrancll:/i"i

het<'n ei inskränkes 11tö\'er vad som 

oundgängligen e1fordras/or tilf~odose

ende av ändamål som anges i fiirsta 

stycket. 
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Propositionens .förslag Utskotrets .fors/ag 

H 
Den som är anställd eller fullgör uppdrag vid domstol får icke obehörigen 

yppa innehållet i ännu ej meddelad dom eller i annat ännu ej meddelat 
beslut, som avser domstolens rättskipande eller rättsvårdande uppgifter. Han 
får ej heller obehörigen yppa vad som har förekommit vid de överläggningar 
som domstolen håller inom stängda dörrar, när den fullgör sådana uppgifter. 

H 
Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om förbud för den som 

är anställd eller fullgör uppdrag vid myndighet att yppa innehållet i ännu 
ej meddelat beslut genom vilket i särskilt fall för enskild bestämmes om 
förmån, rättighet. skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 
förhållande. Regeringen får vidare besluta föreskrifter om förbud för person 
som har sagts nu att yppa vad någon har yttrat i förtroende under över
läggning i sådan fråga. 

4* 
Regeringen bemyndigas att med-

dela föreskrifter om förbud för den 
som på grund av anställning eller 
uppdrag som sägs i I ~ första stycket 
eller annars i allmän tjänst eller un
der utövande av tjänsteplikt tager 
del av handling, som enlig! lagen 

(1937:249) om inskränkningar i räl/en 

all 111bekom111a allmänna handlingar 

icke får 111/ämnas till enmr, atl yppa 

handlingens innehåll. 

Regeringen bemyndigas att med
dela föreskrifter om förbud för den 
som på grund av anställning eller 

uppdrag som sägs i I * första stycket 
eller annars i allmiin tjänst eller un
der utövande av tjänsteplikt tager 
del av allmän handling atr yppa inne

hållet i sådan handling i vad denna en

lig! lagen ( 1937:249) om inskränkning

ar i rätren all 111beko111ma allmänna 

handlingar icke.tär utlämnas 1il/ enmr. 

5 § 

Den som uppsåtligen bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd 
av I, 3 eller 4 * dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej giirningen 
är belagd med straff i brottsbalken. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
Regeringen får, utöver vad som följer av I, 3 och 4 ~*·meddela föreskrifter 

om upphävande av förbud som avses i 8 kap. 7 * andra stycket regerings
formen. om förbudet har tillkommit på annat sätt än genom beslut av Kungl. 
Maj:t och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam. Regeringen får 
vidare överlåta åt kommun, landstingskommun eller kyrklig kommun att 
besluta föreskrifter om upphävande av sådant av denna meddelat förbud 

som har sagts nu. 
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Vad som sägs i 5 ~ skall även gälla överträdelse av föreskrift som avses 
I * och som före ikraftträdandet av denna lag har meddelats av Kungl. 

Maj:t. förvaltningsmyndighet. kommun eller landstingskommun, om ej gär
ningen är särskilt belagd med straff. 




