Förslag till riksdagen
1986/87:23
Riksdagens förvaltningskontors förslag om
ändring i lagen (1982: 1255) om
författningssamlingar för riksdagens
förvaltningskontor och riksbanken

De författningssamlingar som utges enligt lagen ( 1982: 1255) om författ
nings amlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken skall en
ligt Il § ha samma format som Svensk författningssamling (SFS). Möjlig
het finns numera hos riksdagen att producera förvaltningskontorets författ
ningssamling med egen teknik. A 5-formatet har därvid visat sig praktiskt.
Produktionen av författningssamlingarna bör därför inte bindas av en
föreskrift om formatet.
Enligt 16 §erhåller varje landstingskommun. kommun och kommunbib
liotek kostnadsfritt ett exemplar av författningssamlingen.
Alla viktigare bestämmelser som rör riksdagen och dess myndigheter
meddelas i form av lag och blir därmed publicerade i SFS. Det gäller t. ex.
ersättning stadgan, rik bankslagen och in truktionen för förvaltningskon
toret. I riksdagens förvaltningskontors författningssamling liksom i riks
bankens författningssamling publiceras författningar i huvudsak av bety
delse för det administrativa arbetet hos riksdagen och dess myndigheter.
Erfarenheten visar att intres et för dessa bestämmelser utanför riksdags
området är mycket begränsat. Åtskilliga av de mottagare som nu obligato
riskt skall tilldelas de aktuella författningssamlingarna har begärt att fä
slippa utdelning som enbart uppfattas som en onödig administrativ hante
ring.
Mot bakgrund av det anförda föreslås att bestämmelsen om obligatorisk
utsändning av författningssamlingarna till kommuner, landsting och kom
munbibliotek skall upphöra. Riksdagen och riksbanken bör dock även i
framtiden förse de av mottagarna som önskar fä författningssamlingarna
med gratis exemplar. Samråd i frågan har under hand ägt rum med rik ban
ken.
Med hänvisning till det anförda hemställer förvaltningskontoret att riks
dagen antar det i bilagan framlagda förslaget till lag om ändring i lagen
(1982: 1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltning kontor
och riksbanken.
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handläggningen av detta ärende har deltagit. förutom undertecknad
ordförande. riksdag ledamöterna Lennart Ander son ( ). Olle Westberg
(s), Martin Olsson (c), John Johnsson (s). Rolf Clarkson (m). Birgit Friggebo (fp) och Tommy Franzen (vpk) samt personalföreträdarna Inger
Pål son (SACO/SR) och Lennart Hedlund (SF).
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Stockholm den 6 maj 1987
RIKSDAGE S FÖRVALT l

GSKONTOR

A/f Wenne1jors
Gunnar Grenfors
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Förslag till
Lag om ändring i lagen (1982: 1255) om författningssamlingar
för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

Bilaga

Härigenom föreskrivs att Il och 16 §§ lagen ( 1982: 1255) om författ
ningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken skall ha
följande lydelse:
Nu1•aramle lydelse

Föreslagen lydelse

Il §
De författningssamlingar som
utges av riksdagens förvaltnings
kontor och riksbanken skall ha
samma format som Svensk författ
ningssamling och likartad typogra
fisk utformning. De skall utges i
lösa exemplar eller, när så anses
lämpligt, i häften omfattande en el
ler flera författningar. Endast en
författning får tryckas på samma
blad.

De författningssamlingar som
utges av riksdagens förvaltnings
kontor och riksbanken skall ha lik
artad typografisk utformning som
Svensk författningssamling.
De
skall utges i lösa exemplar eller, när
så anses lämpligt, i häften omfat
tande en eller flera författningar.
Endast en författning tar tryckas på
samma blad.

16

§

Utgivaren av författningssamling

Utgivaren av författningssamling

bestämmer vilka myndigheter och
andra som får abonnera kostnads

bestämmer vilka myndigheter och
andra som tar abonnera kostnads

fritt på författningssamlingen. Han
bestämmer också hur många exem
plar som varje mottagare skall få.

fritt på författningssamlingen. Han
bestämmer också hur många exem
plar som varje mottagare skall ta.

Till I'Oije landstingskommun. kom
IIItill

oclt

kommullbibliotek

skall

kostiladsfritt utsändas ett exemplar
av författllillgssamlillge/1.
Utgivaren kan medge att den
som enligt första stycket får författ
ningssamlingen kostnadsfritt får yt

Om utgivaren medger det, kan
även andra i särskilda fall ta författ
ningen ko tnadsfritt.

terligare exemplar av särskild för
fattning. Om utgivaren medger det,
kan även andra i särskilda fall få
författningen kostnadsfritt.

Denna lag träder i kraft den l juli 1987.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987
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