
Konstitutionsutskottets betänkande nr 26 år 1973 

Nr 26 

Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen 
1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m. 
jämte motioner. 

Propositionen 

I propositionen l 973 :90 (justitiedepartementet) framläggs för pröv-

ning i grundlagsenlig ordning förslag till 

I. regeringsform 

2. riksdagsordning 

3. ändring i successionsordningen 

4. ändringar i tryckfrihetsförordningen 
Förslagen återfinns i propositionen på s. 6-83. I bilaga 1 har intagits 

propositionens förslag med vissa av utskottet förordade ändringar i 

förslagen l och 2. Skillnaderna mellan propositionens och utskottets 

förslag framgår av notanmärkningar. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till ny regeringsform och ny riks

dagsordning samt till ändringar i successionsordningen och tryckfrihets
förordningen. Förslagen bygger på det betänkande med förslag till ny 

regeringsform och ny riksdagsordning som förra året lades fram av 

grund lagberedningen. 

Enligt förslaget skall den nya regeringsformen ( RF) samt successions
ordningen (SO) och tryckfrihetsförordningen (TF) utgöra rikets grund
lagar. Den nya riksdagsordningen (RO). som innehåller regler om riksda

gens arbetsformer och inre organisation, har ej grundlagskaraktiir men 

intar en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag. Reglerna i RO är 

uppdelade i huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser. Huvudbestäm
melserna kan ändras antingen genom l'lt beslut med kvalificerad majori

tet eller i samma ordning som gäller för grundlagsändring. Tilläggsbestäm
melserna, som innehåller regler huvudsakligen av ordningskaraktiir om 
riksdagsarbetet, skall kunna iindras på samma sätt som vanlig lag. 

Den föreslagna nya RF är uppdelad på 13 kapitel. I 1 kap. anges 

statsskit:kets grunder. Här fastslås bl. a. att den svenska folkstyrelsen 

bygger pä fri äsik tsbildning och på allmän och lika rösträtt och förverk

ligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskit:k och genom 

kommunal självstyrelse. DL'l fastslås också att konungen är rikets stats

chef. Vidare anges huvuduppgifterna för riksdagen, regningcn, domsto

larna och förvaltningsmyndigheterna. I 2 kap. har tagits in vissa bestäm

mdscr om grundläggande fri- och rättigheter. I detta kapitel, som saknar 
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motsvarighet i grundlagheredningens förslag, ges vissa riktlinjer för sam

hällsverksamht'ten. Bl. a. slås fast att samhället skall verka för rättvisa och 

jämlikhet mellan medborgarna och att va1je medhorgarl' bör ha rätt till 

utbildning, arbL'tL' och SOL'ial trygghet. I kapitlet behandlas också vissa för 

medborgarna viisentliga trygghetsfrågor, nämligen skyddet för enskildas 

egendom och rätten för den L'nskilde till trygghet i arbetsanställningen 

och till inflytande över sina arbl'tsförhiillanden. Vidare tillförsäkras i 

kapitlet mt•dhorgarna vissa fri- och rättigheter som har särskild betydelse 

för politisk och liknande verksamhet, såsom yttrandefrihet, rätt till 

information, mötesfrihet, demonstrationsrätt, föreningsfrihet och rörelse

frihet. Det n:irman:' inneh:!lil't i dessa fri- och rättigheter kan enligt 

förslaget i princip anges endast i lag. 

I 3 oclz ./ kap. i förslaget till R F finns bestämmelser om riksdagen och 

om riksdagsarbetet. Vad som bestämdes vid 1968-1969 års partiella 

författningsreform om direkta val till hela riksdagen, om riksdagens 

storlek, om trciirig valperiod och om riksdagens riksproportionella sam

mansättning står fast. Av tekniska skäl sätts dock lcdamotsantalet ner 

från 350 till 349. Det system med ersättare för riksdagsledamot, som är 

antaget som vilande, är inarbetat i den nya RF och RO. Rösträttsåldern 

sänks till 18 år och anknyts till åldern på valdagen. Enligt föreskrift i RO 

skall ordinarie val till riksdagen liksom nu hållas i septemher. I sin_ nya 

sammansättning skall riksdagen samlas redan på femtonde dagen efter 

valdagen. dock tidigast pa (järde dagen efter det att valets utgäng har 

kungjorts. Riksdagens arbetsår (lagtima riksmöte) löper enligt förslaget 

till RO fri.in höst till vär. Riksdagsvalen överklagas hos en ny instans, en 

av riksdagen utst·dd valprövningsniimnd. Talman och vice talman väljs 

enligt förslagc•t för riksdagens hl'la valperiod. 

Om statschd"t:n finns fön:skriftcr i 5 kap. i förslaget till RF. Stats

chefrn har t•nligt försbget ställning som symbol för riket och fullgör 

represc:ntativa uppgifkr. Dessa uppgifter förutsätter att statschefen är 

orienterad om samhiillets inre utveckling och om förhållandet till andra 

stater. Därför skall statsministern hålla statschefen underrättad om rikets 

angl'liigcnhl'ler. Vidare skall. när det hehövs, regeringen sammanträda i 

konselj under statschefens ordförandeskap. Statschefen skall fungera som 

ordförande vid utrikesnämndens samm~mträden. Statschefen skall också 

niirvara vid riksmötl'ts öppnandL' och pii hemställan av talmannen förkla

ra dl'tta öppnat. Regeringsskifte äger rum vid en särskild konselj inför 

statschefen. 

Bestämmdser om regeringen och om regeringsarbetl't finns i 6 och 7 

kap. i förslagl't till RF. Vid regeringsbildning skall talmannen överlägga 

med partiledarna och vice talmännl'n och sedan föreslii riksdagen t'n 

statsministerkandidat. Förslaget anses godkänt. om inte mer än hälften av 

riksdagskdamöt<:'rna röstar däremot. Förkastas förslag<:'l. upprepas för

farandet. Har riksdagl'n fyra giingn förkastat talmannens förslag, skall 

extra val till riksdagrn hållas. Bifalls talmannens förslag, utser statsminis

krn övriga statsritd. Nuvarande skyldighet för statsdd att avgä med 

ankdning av misstroendeförklaring hehiills. Beslut om entledigande fattas 
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av talmannen. Om statsministern entledigas eller avlidt'r, skall talmannen 

entlediga övriga statsråd. I övrigt enledigas statsministern av talmannen 

och annat statsråd av statsministern. Enligt förslaget får endast den vara 

statsråd som är svensk medborgare sedan minst tio år. Regeringsärendena 

avgörs av regeringen vid regeringssammanträde. Undan lag görs för de s. k. 

kommandomålen. vilka under statsministerns överinseende kan avgöras 

av chefen för det departement vartill ärendena hör. 
I 8 kap. i förslaget till RF meddelas bestämmelser om lagar och andra 

föreskrifter. Begreppet samfälld lag avskaffas och riksdagen blir ensam 

lagstiftare. Riksdagen har rätt att besluta lag i vad ämne som helst. I fråga 

om vissa ämnen är Jagformen uttryckligen föreskriven. Föreskrifter av 

privaträttslig natur skall sålunda meddelas genom lag. Detsamma gäller 

sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna 

som gäller åligganden för t'nskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 

personliga eller ekonomiska förhållande, däribland föreskrifter om skal t 

till staten. Lagformen är också föreskriven för bl. a. bestämmelser om 

kommunernas befogenheter och åligganden och vissa andra kommunala 

förhållanden. Efter bemyndigande i lag skall regeringen genom förord

ning kunna meddela föreskrifter angående skydd för liv, personlig 

säkerhet eller hälsa, näringsverksamhet, trafik eller ordning på allmän 

plats, undervisning och utbildning, m. m. Regeringen får dock i princip 

inte begränsa n{1gon av de politiska fri- och rättigheter som är särskilt 

nämnda i 2 kap. Detta innebär bl. a. att regeringen inte får föreskriva 

frihetsstraff. Under tid då riksmöte ej pågf1r skall finans- och skatte
utskotten - efter bemyndigande i lag om annan skatt än skatt p:i inkomst, 

förmögenhet, arv eller gåva - på förslag av regeringen kunna bestämma 

om skattesatsen eller besluta att skatt som avses med lagen skall börja 

eller upphöra att utgå. Beslutet fattas genom lag, som regeringen skall 

underställa riksdagen inom en månad från början av niirmast följande 

riksmöte. Utan särskilt bemyndigande av riksdagen skall, med vissa 

begränsningar, regeringen vara behörig att genom förordning besluta dels 

föreskrifter om verkställighet av lag, dels föreskrifter som ej enligt 

grundlag skall meddelas av riksdagen. 

Finansmakten behandlas i 9 kap. i förslaget till RF. Här fastslås 

grundsatsen att statens medel inte får användas på annat sätt iin riksdagen 

har bestämt. Om användningen av slatsmedel för skilda behov skali 
riksdagen i allmänhet bestämma genom budgetreglering. Riksdagen före

tar budgetreglering för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl 

föranleder det. för annan budgetperiod. Budgetåret skall t'nligt förslaget 

till RO fortfarande omfatta tiden den I juli-den 30 juni. I förevarande 

kapitel i förslaget till RF meddelas vidare bestämmelser om tilläggsbuclget 

och om att riksdagen kJn besluta riktlinjer för viss statswrksamhet för 

längre tid än anslag till verksamheten avser. I kapitlet fastslås också att 

statens medel och dc.;ss övriga tillgångar i princip står till regeringens 

disposition. Riksdagen skall fastställa grunder för den statligJ förmögen

hetsdispositionen. Regeringen får inte utan riksdagens bemyndigande ta 

upp Ifo eller i övrigt ikläd<i staten ekonomisk förpliktelse. 
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I 10 kap. i förslaget till RF ges bestämmelser om förhållandet till 

andra stater. Reglerna är utformade så att de i allt väsentligt stämmer 

överens med nuvarande ordning. Riksdagens inflytande över ingåendet av 

internationella överenskommelser och åtagandet i annan form av interna

tionella förpliktelser befästes dock och preciseras i vissa hänst'c'ndcn, 

bl. a. genom en regel om att rättskipnings- och förvaltningsuppgift skall 

. kunna ÖVL'rlå tas till ick,, svenskt organ endast om riksdagen medgn det. 

Om rättskipning oeh förvaltning handlar 11 kap. i förslaget till RF. 

Där anges högsta domstolens och regeringsrättens ställning och vidare att 

annan domstol inrättas med stöd av lag. Domstol far dock inte inrättas 

för redan begången gärning eller för visst mål. DL't föreskrivs att vid 

domstol skall finnas ordinaril' domare samt att i högsta domstolen och 

regeringsrätten bara den får tjänstgöra som har utnämnts till ordinarie 

domare i domstolen. Det rättsskydd som ordinarie domare åtnjuter 

fixeras. I kapitlet fastslås att det finns förvaltningsmyndighctcr som lyder 

under regeringen och förvaltningsmyndigheter under riksdagen samt att 

förvaltningsuppgifter kan anförtros åt kommun. Bestämmelser meddelas 

vidare om tillsättning av tjänster. Vid tillsättning av statlig tjänst skall 

avseende fästas endast vid sakliga grunder. siisom förtjänst och skicklig

het. Den nya RF ger uttryck för grundsatsen att utlänning :ir likställd 

med svensk medborgare i fråga om möjligheterna att erhalla tjänst eller 

uppdrag hos stat eller kommun. Ett antal undantag fdn principl'll görs 

direkt i RF. 1 övrigt fär krav på svensk I medborgarskap uppställas bara i 

lag eller enligt förutsättningar som anges i lag. 

I 12 kap. i förslaget till RF, som handlar om kontrollmakten, medde

las bl. a. bestämmelser om konstitutionsutskottets granskning av stats

rådens tjänsteutövning och rcgeringsärendenas handläggning. Nya regler 

föreslås om statsri\dens juridiska ansvar. Åtal för brott i tjfosteutöv

ningen beslutas av konstitutionsutskot tel. Brott som in te är grovt föran

leder dock inte ansvar. -Ätal prövas av högsta domstolen. Förslaget 

innl'bär att riksrätten avskaffas. Riksdagen kan enligt förslaget avge 

rnisstroendl'förklaring mot statsråd. Reglerna h~irom stämmer i allt vä

sentligt överens med vad som gäller f. n. Riksdagsledamot f,lr, enligt 

bestämmelser i RO. fram~tälla interpellation l'!ler fdga till statsr:ict i 

angelägenhet som a11gJr dennes tjänsteutövning. I kapitkl meddelas 

vidare bestämmelser om riksdagens ombudsm:in och riksdagl'ns fl'visorn. 

I kapitlet föreskrivs slutligen bl. a. att åtal för brott i utövningen av lj:inst 

som ledamot av högsta domstolrn eller regeringsr:itten väeks i hiigsta 

domstolen. 
I det avslutande 13 kap. i förslag,,! till RF har tagits in bestämmelser 

som skall gälla när riket befinner sig i krig L'ller krigsfora. 

Dl'll föreslagna nya RO är uppdelad pii l) kapitel. Bestämmelserna i 

RO innefattar i första hand en anpassning av riksdagens arbetsformer till 

reglerna i den nva R Jo". 
Reglerna om uppskov med ärendl'll frän ett riksmötl' till niista behiills 

i den föreslagna RO och får utvidgad tillämpning d:irigenom att ärende 

skall kunna uppskjutas även över riksdagsval. I samband därmed klargörs 
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i.It! n:geringcn kan återkalla proposition intill dess att utskott har avgivit 

sitt betänkande i ärendet. 

I fråga om propositionstiderna förL·släs inte några sakliga ändringar. 

Också i fråga om motionstidl·rna behiills nuvarande regin i huvudsak 

oförändrade. Motion med anledning av li:indelse av större vikt för medan 

riksmöte pågiir väckas av minst tio ledamöter, om händelsen ej har 

kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden eller 

kunnat föranleda motionsriitt t'nligt i.lllnan bestiimmelse i RO. 

I friiga om utskottens arbete föreslås bl. a. den nyht'ten att, om minst 

en tredjt'dd av ledamöterna i l'lt utskott vid behandlingen av ett ärende 

bl'giir att upplysningar eller yttrande skall inhämtas från lagrådet eller 

annan statlig myndighet, utskottet skall föranstalta om det. Majoriteten 

kan dock avslå yrkandet om den finner att diirmed förenat dröjsmål med 

ärendets behandling skulle leda till avsevärt men. 

Möjligheterna att införa tidsbegränsningar i kammarens debattn vid

gas. Varje riksdagsledamot skall dock alltid fä yttra sig minst sex minuier, 

vartill kommer rätten till genmäle. Statsradens företrädesrätt i debatterna 

begränsas. Statsråden skall fortfarande ra bryta talarordningen, men bara 

för kortare inliigg (högst tio minuter) för att bemöta annan talare. 

lnterpdlation bör enligt förslaget viickas bara i angelägenhet av större 

allmänt intresse. Skyldighet införs för statsrad att inom fyra veckor svara 

eller förklara varför svaret dröjer eller ult'blir. Enkel fråga ·- enligt 

försbgcts terminologi ''fråga" - skall kunna vara försedd med kort 

motivering. 

Ot' ändringar som föreslås i SO och TF har karaktären av följdänd

ringar. Följdändringar i övrigt till den nya RF Ol"h den nya RO avses att 

läggas fram senare. 

I propositiotil·n förutsätts. liksom i grundlagberedningens förslag, att 

dt•n nya RF od1 nya RO efter riksdagsbeslut våren 1973 och vårt'n 1974 
skall börja tillämpas den I januari 1975. Ändringarna i fraga om stats

dwfens lwfogenht'lt:r träder enligt 1.k förcsh1g11a övergilngsbestämmt'lser

na inte i kraft unuL'r den tid Gustaf VI Adolf är konung. 

Motionerna 

Med ankdning 

1973:1786, 1787, 
av propositionen 1973 :90 har väckts motionerna 

1839, 1841 -1852, 18:'i6-1867, 1872-1893. I 
samband med propositionen behandlar utskottet iiven följande motioner, 

som väckts undn den allmänna motionstiden och som hänvisats till 

utskottet, niimligen 1973:1-4. 62, 95. 113. 115, 117, 238, 367, 376, 
540, 541-543, 963, 976-978, 980. /\.v de angivna motionerna iir tio 

partimotioner (1973:1, 62, 117, 541. 1841, 1873, 1874, 1878, 1880 och 

1881 ). I utskottets yttramk anges bctr:iffandc dessa motioner endast 

nummer och part ibcteckning. lktr~iffande övriga motioner anges dess

utom namn pä motionärer. 

I hilaga :3 intas L'n förteckning över de angivna motionerna, i vilken 

yrkandena iitl'rgetts i sin helhet. Nedan anges .:ndast motionernas 
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numnH~r .. motioniirerna och i kort sammanfattning den eller de frågor 

motionen avser. 
I kolumnerna till höger redovisas dels på vilken sida i utskottets 

yttrande motiont'n behandlas, dels dL'n punkt i utskottets hemställan i 
vilken utskottet anger sitt ställningstagande till motionen, dels för 

motion som föranlett reservation eller särskilt yttrande reservationens 

eller det särskilda yttrandets nummer (nr resp. SY nr). 

Motionerna redovisas 
i ut- i ut- i rcserva-
skottets skottets tion (nr) el
yttrandc hemstäl- ler särskilt 
på s. Ian i p. yttrande 

19 73:1 av hnr Hcrmansson m. fl. ( vpk) om övergång till 29 F. I 
republik 

1973:2 av herrar Molin (fp) och Ullstcn (fp) angående 81 

intagande :iv visst material i riksdagens protokoll utan att 

det framförts muntligt i kammaren 

F. 5 l 

<SYnrl 

5 Sy 

1973:3 av herr Sjöholm {fp) om grundlagsskydd för 61-62 F. 7 9, lO 

personlig frihet i fråga om partipolitisk tillhörighet och 

religiös sam fundsanslu tning 

1973:4 av herr Sjöholm (fp) angående riksdagens arbets- 20-21 E. 

former 75-76 

1973:6:! av herr Hcrrnansson m. fl. (vpk) angående 21 F. 10 

fyraprocentsregeln vid v:.il till riksdagen 

1973:95 av fröken Bergegren (s) angående åtgärder för 82 I. 6 

:.itt minska antalet motioner 

19 73:113 av herr Björk i Göteborg m. fl. (s) angående 25 D. 
kommunal rösträtt för invandrare 

1973:115 av herr Fiskesjö rn. fl. (c) angående valkrets- 22-23 J. 
indelningen för val till riksdagen 

1973:117 av herr Hcrmansson m.fl. (vpk) angående 25 D. 

kommunal rösträtt för invandrare 

1973:238 av herrar /\hlmark (fpl och Ullsten (fp) 85 

angående offentliga utfrågningar i riksdagens utskott 

F. 56 

19 73:36 7 av fröken Bergström m. fl. ( fp) angående 22-23 J. 
valkrl'tsindelningen för val till riksdagen 

10, 5 Sy 

35 
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\1otioncrna redovisas 
i ut- i ut- i rcscrva-
skottcts skottets tion (nr) l'i
yttrandc ht>mstiil- kr siirskilt 
pa s. Ian i p. yttrande 

I SY nr) 

1973:376 av herr Akerlind (m) angående förbud mot 61-62 F 7 9, LO 

kollektivanslutning till politiskt parti 

1973:540 av herrar Boo (c) och Larsson i Borrby (c) 61-62 F. 7 9. 10 

angående kollektivanslutning till politiskt parti 

1973:541 av herr Fälldin m. fl. (c) angående kommunal 25 D. 

rösträtt för invandrare 

1973:542 av herr Hedin m. fl. (m, fp. c, s) angåend<= 76-77 F. 45 29 

formerna för riksdagens högtidliga öppnande 

1973:543 av herr Jonsson i Alingsås (fp) angående 61 -62 F. 7 9, 10 

kollektivanslutning till politiskt parti 

1973:963 av herr Fridolfsson i Stockholm m. fl. (m) 21 F. 10 

angående spärreglcrna vid val till riksdagen 

1973:976 av herrar Petcrsson i Gäddvik (m) och Strind- 81-82 H. I 

herg ( m) angåendt' tiden för avlämnande av propositio-

ner till riksdagen 

1973:977 av herrar Petersson i Gäddvik (m) och Strind- 24 112 
berg (ml angående rösträtt för utlandssvcnskar 

1973:978 av herr Rornanus m. fl. lfp) angående debatt- 81 H. 3 
reglerna i riksdagen 

1973:980 av herr Strömherg m. fl. (fp) angående kom- 25 D. 
munal rösträtt och valbarhet för invandrare 

1973:1786 av herr Ernulf (fp) angående möjlighet för 62 
nyvald riksdag att samlas tidigare än (järde dagen efter 

valresultatets kungörande 

F. 11 28 

1973:1787 av herrar Ernulf (fp) och Ahlmark (fp) 23 24 F. 9 l~ 

angående· utlandssvcnskarnas rösträtt 

1973:/839 av herr Ernulf (fp) ang[1cnde krav på särskild 67 68 F. 33 

majoritt:l vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter m. m. 

till icke svenska organ 

1973:1841 av herr Hd0n 111. fl. (fp) angående offentliga 85 

utskot tsutf rågningar 

F. 56 35 
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Motionerna redovisas 
i ut
skottets 
yttrande 
på s. 

i ut
skottets 
hemstäl
lan i p. 

1973:1842 av herr Olsson i Kil (fpl angående statsminis- 30 F. 16 

terns rätt att avgöra när konselj erfordras 

i reserva
tion (nr) el
ler särskilt 
yttrande 
<SY nr) 

1973:1843 av herr Ahlmark (fp) angående ändrad 58-59 F. 2 7 

lydelse av 1 kap. 1 § i förslaget till R F 

1973:18-1-1 av herr Ahlmark (fp) angående entledigande 33-34 11.4 

av statsministern 

19 7 3:1845 av herr Börjesson i Falköping (c) angående 58-59 F 1 

ändrad utformning av l kap. l § i förslaget till RF 

1973:1846 av herr Ernulf (fp) angående redaktionella 35, F. 2 

ändringar av l kap. I § tredje stycket, 1 kap. 2 § andra 59-60 F 3 

stycket och 7 kap. 8 §,allt i förslaget till Rf G. 2 

1973:1847 av herr Fiskesjö m. fl. (c) angående riksda- 75 E. 
gens arbetsformer 

1973:18-18 av herr Molin (fp) om att domstol ej skall 64 F. 14 14 

kunna döma riksdagsman till avsättning 

1973:1849 av herrar Molin (fp) och Nelander (fp) 83-84 F. 53 33 
angående talmanskonforensens rätt att tillsät<a utred-
ningar 

1973:1850 av herr Molin 111. fl. (fp) angående förfaran- 34-35 F. 13 19 

det vid meningsskiljaktigheter inom regeringen F. 24 

1973:1851 av herr Norrby i Åkersberga (fp) angående 64 ·<>5 F. 28 

regeringens rätt att utfärda förordning beträffande tyst-

nadsplikt 

1973:1852 av herr Norrhy i Akershcrga (fp) om att 7() f.44 

riksdagen under icke-valår samlas till Jagtima riksmöte 

först under oktober månad 

1973:1856 av herr Ahlmark (fp) angående behörighets- 33 

reglerna för statsråd (kravet på svenskt medborgarskap 

sedan tio år) 

F. 22 

1973:1857 av herr Ahlmark (fpl angående tidpunkten 19 F. 60 
när grundlagsrdormen skall börja tiWimpas 

18 
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Motionerna redovisas 
i ut- i ut
skottets skotkts 
yttrande hcmstäl-
på s. Ian i p. 

i reserva
tion (nr) el
ler s~irskilt 
yttrande 
(SYnrl 

1973:1858 av herrar Ahlmark (fp) och Molin (fp) 10-11 F. 8 11 

angåendl' antalet riksdagsledamöter 

1973:1859 av herrar J\hlmark (fp) och Molin (fp) 84 H. 5 

angående utskottsbetänkande vid anmälan till kammaren 

av vilande grundlagsförslag m. m. 

1973:1860 av herr Ahlmark m. fl. (fp) angåendl' dl'batt- 79 -81 r. 47 

reglerna i riksdagen r. 49 

F.50 
G.3 

31. 31 

1973:1861 av herr Ahlmark m. fl. (fp) angående olika 21-22 l.1 41 

modeller för skilda valdagar vid riksdagsval och kommu

nalval 

1973:1862 av herr Ahlmark m. fl. (fp) angåendl· änd

ringar i förslaget till RO betriiffande: 

a. motionstidens beräkning vid uppehåll i riksdagsarbe- 81-83 G. 6 

tet 

b. motionstiden vid uppskov med behandling av proposi- 81-83 F. 54 

tion från ett riksmöte till ett annat 

c. rcscrva tionstider 86 Il. 6 

d. debattmöjlighet vid förklaring om uteblivet intcrpdla- 87-88 F. 59 

tionssvar m. m. 

L'. samråd om tid för interpl'!lations besvarande 88 c;. 7 

1973:1863 av herr Molin 111. fl. (fp) med alternativt 31-33 F. 21 17 

förslag till regler angående utseende av statsminister 

1973:1864 av hl'rr Molin 111. fl. (fp) angilendc folkorn- 36-37 F. 1 6 

röstningsinstitutet F. 15 

1973:1865 av herrar Nclander (fp) llch Molin (fp) 54-55 H. 7 

angål'nde regeringens norrngivningskompdcns 

1973:1866 av hnr Olsson i Kil (fp) med förslag till 61 

ändring av 1 kap. 7 § i förslaget till RF 

F. 6 7 

1973:1867 av herr Romanus 111. tl. (fp) med förslag att 86-87 F. 57 36 

den s. k. seriemetoden skall 1rnvändas vid votcring i 

riksdagen 
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Motionerna redovisas 
i ut- i ut-
skottets skutll'ts 
yttrande hcrnstiil-
på s. Jan i p. 

1973:1872 av herr Ahlmark (fp) angaende rcgl'fingens 66 F. 31 

rätt att ingå för riket bindande intl'rnationdl överens-

kommelse 

1973:1873 av hnr Bohman !Il. fl. (111) med förslag till 2') 

ändringar i successionsordningen innt,bärande att kvinn-

lig tronföljd införes 

1973:1874 av ht'rr Bohrnan m. fl. (m) mt'd olika förslag 

föranledda av förslagen till R F och RO. De i motiom•n 

framförda förslagl'n behandlar 

F. (j l 

a. RF l kap. 7 ~ 16 ~i propositionens förslag) angående 60 -61 F. 5 

domstolar och förvaltningsmyndighdcr 

b. RF 2 kap. angående medborgerliga fri- och rättigheter 47--54 C. 

c. RF 3 kap. I § angi1endc antalet riksdagsledamöter 20-2 l 

d. RF 3 kap. 2 ~ angående utlandssvenskarnas röstriitt 23-24 

e. RF 5 kap. I § angående konselj 30 

f. RF 5 kap. 2 § nytt stadganck ang[lL'llde Konungens 30 

underskrift av expeditioner 

g. RF 5 kap. 6 § ungikndl' tillfällig riksföresUindare 30 

h. RF 5 kup. med förslag till ny paragraf angående 30 

anmälan i konselj om inträdc av statschef 

F. 8 
I'.() 

F. 16 

F. 17 

F. 18 

F. 20 

i rest~rva
tion (nr) el
ler särskilt 
yttrande 
tSYnr) 

37 

Il 

12 
16 

16 

16 
16 

i. RF 7 kap. 4 ~ angäende omröstningsrcgler inom 34 F. 23 l<J 

rcgcringl'n 

J. RF 7 kap. 7 § angående underskrift av expeditioner 30 F. 17 
k. RF 8 kap. 4 § angäendc beslutande folkomröstning 3<> 37 F. 15 15 

vid grundlagsändringar 

I. RF 8 kap. 6 ~ angäcnde bcskattningsmakten 57-58 F. 26 
ni. RF 8 kap. med förslag till ny paragraf avseende 47 :"4 c. 

lagändringar som innebär inskränkningar i vissa med-

borgcrligu fri- och rtit tighetcr 

n. RF X kap. 18 ~ angående obligatorisk lagddsgransk- ."i.'.i ·· 5b F. 29 

ning 

o. RF 10 kap. 1 ~ angäc·nde statschefens undnskrift p:1 30 F 17 

godk1innande av internationell övert.'nskommclse 

p. RF 11 kap. I ~ ang:°Jende närmare' angivamk i (j9 F. 34 

grundlug av domstolsorganisationen 

20 

23 

q. RF l l kap. I ~ ;mgi1el1lk kravd p:1 ordinariL' domare i 68-- till F. 35 24 
domstol 

r. 10· 11 kap. 3 ~ ang~kndc dtt till domstolspriivning i h8-69 F. 36 :;5 

vissa !all 

s. RF Il kap. 4 ~!ny) och 7s16~i1mipositinnL·n) 70-71 F.37 

angilL'lllk vit<: 
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Motionerna rL'dovisas 
i ut- i ut- i rcscrva-
skottets skottets tion (nr) cl
yttrande hemstil- ler särskilt 
på s. Ian i p. yttrande 

<SYnrl 

t. RF 11 kap. 6 § angående uppräkningen av förvalt- 71 F. 38 

ningsmyndigheter lydande under regeringen 

u. RF 11 kap. 7 § med förslag att uttrycket "'lag" i 71 F. 39 

lagtexten ersätts med uttrycket "rättsregel" 

v. RF 11 kap. 9 § angiiende befordringsgrund..:rna vid 72 F. 40 26 

tillsättande av statlig tjänst 

x. RF 11 kap. 12 § med förslag till bestämmdser an- 72 F.41 

gående permutationsrätten 

y. RF 12 kap. 3 ~ angf1en<le statsråds straffrättsliga 73 F. 42 

ansvar 

z. RO 3 kap. 2-4 §§ angäcnde tiderna för avgivande av 81-82 F. 52 
proposition till riksdagen G. 4 

å. RO 4.11.1 angående finansutskottets och skatteut- 57--58 F. 26 20 
skottets möjlighekr att då riksdagen ej är samlad 

fatta temporära beslut angående <len indirekta be-

skattningen 
ä. RO 4 kap. I 2 § angående rätt för utskott att anordna 85 F. 56 35 

offentliga utskottsutfrågningar 

1973:1875 av herr Boo m. fl. (c) med förslag till vissa 39-40 G. 1 6 

förtydliganden i srndgan<let angiirn<le den kommunala 

självstyrelsen i RF I kap. 5 § 

1973:1876 av herr Boo m. fl. (c) med förslag till 47.65 C. 
grundlagsfästande av neutralitetspolitiken 

1973:1877 av fru Eriksson i Stockholm (s) med förslag 73 F.43 

att riksdagens revisorer bcnämnes "statsrevisorer'" i RF. 

RO och övriga författningstexll'r 

1973:1878 av herrar 1-älldin (cl och Helen (fp) angående 
a. folkomröstning rörande vilande förslag till grundlags- 36 37 F. 15 15 

ändring 

b. tiderna för avgivande av propositioner 

c. förlängning av motionstiden i samband med proposi

tion som redovisar planer för längre tidsperiod 

81--82 F. 52.G. 4 

83 G. S 

J. lagddets sammansättning och obligatorisk lagråds- SS-56 F. 29 1 1 

granskning av vissa lagar 

e. utredning om övergång till vårval 

f. utredning och förslag angiiendc kvinnlig tronföljd 
26--27 I. 3 
29 I. 4 

J<J 
40 
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Moti<>n.:rna rl'duvisas 
i ut- i ut- i r<.:Sl'rva-
skottets skotkts tinn (nr) l'l
yttrandc hernstäl- kr särskilt 
pii S. bn i p. yttrande 

<SYnr) 

1973:1879 av herrar Gadd (s) od1 Svensson i Eskilstuna 58 

(s) angående förnyad prövning av fdgan om skattefull

makter sedan budgetutredningen framlagt sitt sakmate-

F 27 21 

rial 

1973:1880 av herrar Hd0n (fp) och Fiilldin (c) angäende 47 54 C. 4Sy 

reglering av 1m·dborgnliga fri- och rättigheter i grundla-

gen 

1Y7 3:1881 av hc·rr Hermansson m. fl. ( vpk) angiit'nde 

a. alternativ formukring av stadgandel i RF I kap. 1 ~ 

b. alternativ formult'ring av RF I kap. 3 ~ 

c. alternativ formukring av RF I kap. 7 ~ ang(1ende 

domstolars och myndigheters förplik tl'lsn 

d. altcrn<itiv utformning av RF 2 bp. angiiende medbor

gerliga fri- och rättigheter 

c. slopandL' av 4 ';{- och 12 '~{-reglerna vid fördelning av 

mandat vid riksdagsvakn 

f. ökat antal kdamöter i utskotten; utskollsplats i varje 

utskott för parti som nhållit minst 4 ',:;.av rösterna i 

hda rikd vid riksdagsvalet 

g. att RF 5 kap. utformas ml~d talmannen som statschef 

h. slopande av statschefens immunitet 

i. förbud mot lagstiftning som slridn mot grundläggan

de fri- och rättiglwter enligt RF 2 k;1p. 

j. borttagall(k av finans- och skatteutskottens möjlig

heter att dii riksdagen ej iir samlad fatta tempor:ira 

beslut ang(tl'Illk den indirl·kt;1 bl·skattningcn 

k. stadgande att l'IHfast riksdagl'll L.ir besluta om skatter 

och avgifter till staten 

I. stadgande att för riket bindande intl·rnaliondl över

enskommelse alltid skall kräva riksdagens godkiinnan-

de 

58 59 r. 2 
29 F. l 

47-54 c. 

47-54 c. 

21 F. 10 

63 F. l3 

29 F. l 

30-31 F. 19 

)Q c. 

57 58 F. 21i 

57- 58 F. 211 

66 F.30 

m. borttagande av möjlighekr att iivnläta hl·slutandniitt (>7 F. 32 

till ml'llanfolklig organisation. annan stat eller inter-

nationdl domstol 

n. upphävande av successionsordningen '.i') 60 F. I 
o. <rngi\elllk deb;ittrestriktioner i riksdagen xo r.49 

F. 50 
1973:/8,'C! av ht•rr l.l•vin (fp) ang[1entk hnrttagandl' av 57-)8 F. 2<i 
finans- och skatkutskotkns möjligheter att dii riksdagl·n 

t'j iir samlad fatta tt'mpnriira bl·slut angåL•nde den 

indirekta beska! t ningl'll 
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Motionerna redovisas 
i ut- i ut- i rcscrva-
skottets .~kottets tion (nr) el
yttrJndt' hemstiil- kr siirskilt 
p~ s. Ian i p. yttrande 

1973:1883 av herr Levin (fpl angående rätt till nsätt- 47-54 C 

ning vid expropriation 

1973:1884 av herr Lidgard (m) med förslag om utred- 72 I. 5 

ning angående inrättande av nämnd för utseende av 

högre domare 

1973:1885 av herr Lundberg (s) med yrkande om avslag 16, 29 A 

p:i propositionens förslag och begärnn om ny utredning 47-54 C. 

av grundlagsfrågorna m. m. I. I 

1973:1886 av herr Malin (fp) angående vissa särskilda 87 

frågor rörande interpellationsinstitutct 

r. 58 

1973:1887 av herr Norrby i Åkcrsberga (fp) angående 83 F. 54 

förlängning av motionstiden i vissa fall 

1973:1888 av herr Norrhy i Akersberga 111. fl. (fp) 86 

angående utskottens rätt att sammanträda samtidigt med 

kammaren 

(SY nr) 

5 Sy 

34 

1973:1889 av herr Pettersson i Örebro (c) och fröken 27-28 F. 12 13 
Pehrsson (c) med förslag att valbesvär skall prövas av 

regerings rätten 

1973:1890 av herrar Svensson i Eskilstuna ts) och (;add 22- 23 J. 43 Sy 

(s) angiiende direktiven för i propositionen omnämnd 

utredning ang[1ende personmomentet i valsiittet m. m. 

1973:1891 av herr Ullskn (fp) med förslag om utredning 47-54 C. 
angående utformningen av regeringsformens avsnitt om 

de medborgerliga fri- och rättighekrna 

1973:1892 av herrar Werner i Malmö (m) och Hedin (m) .N-40 F. 4 8 Sy 

angiit-nde sladganden i grundl<tgen rörande de kyrkliga 

kom 111 unerna 

1973:1893 av herr Wijkman m. fl. (m) med förslag till 7'! F. 46 

generell tidshegriinsning vid kammardebatter angiicnde 

utskott she tänka n ek 
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Utskottet 

Bakgrund 

Det svenska statsskieket vilar formellt ännu på den grund som lades 

1809. Författningsutvecklingen efter tillkomsten av 1809 års regerings
form ( R F) har, framhålls det i propositionen, innchurit att statslivets 

tyngdpunkt gradvis har förskjutits mot riksdagen, samtidigt som riksda

gl'ns sammansättning har demokratiserats. Den verksnillande makten har 

successivt övergått från konungen till rcgeringL,n, som genom parlamenta

rismens framväxt för sin maktutövning samtidigt har gjorts beroende av 

riksdagens förtroendL'. Denna utveckling mot politisk demokrati och ett 

parlamentariskt styrelseskick har skett såväl genom författningsrcformer 

inom ramen för 1809 års RF som genom framväxandet av en 

konstitutionell sedvanerätt vid sidan av RF. I fråga om riksdagens 

ställning och sammansättning har utvecklingen markerats av tillkomsten 

av 1866 års riksdagsordning (RO), varigenom standsriksdagen avskaffa

dL'S, samt de 1909 och 1918-1921 antagna bestiimmclserna om röstriitt, 
vilk<i tillsammans innebar att allmän och lika rösträtt genomfördes. 

Efter den politiska demokratins och parlamentarismens genombrott 

kan L'nligt vad som uttalas i propositionen författningsdebatten sägas i 

stort sett ha Eimnat frugorna om de bärande principerna för statsskicket. 

Den har i stället successivt kommit att inriktas på demokratins 

verksarnhetsformcr. I debatten fördes sålunda mot bakgrunden av dennu 

utveckling fram krav på en effektivisering och modernisering av de 

demokratiska institutionnna. För att ga sådana reformkrav till mötes 

tillkallades i augusti 1954 J(:irfattni11gsutred11i11ge11 med uppgift att 

gl'nomföra L'n samlad övnsyn av demokratins funktionsproblcm. Utred
ningens omfattande arbl'tl' utmynnade i slutbetiinkandd (SOU 1963: 

16 19) Sveriges statsskick, vari framladi.:s förslag till ny RF och RO. 

Författningsutredningens förslag blev föremål för en omfattande 

remissbehandling. Som framgår av de offentliggjorda sammanställningar

na av rcmissyttrnndcna (SOU 1964:38 samt 1965:2, 3 och 37) utsattes 

förslaget i vissa delar för html kritik. Bl. a. mot den bakgrunden framstod 

l'tt vidare utredningsarbete som nödviindigt utom på vissa punkter, där 

riksdagen 1964 och l 96'i antog nya grund lagsregler ( prop. 1964: 140, KU 

1964:19. KU 1965:1, rskr 1965:64). De av författningsutredningen 

uppdragna riktlinjerna kom emellertid även i fortsättningen att tjäna som 

ett viktigt underlag i arbetet på ny författning. 

Vid partiövcrliiggningar i författningsfrågan mellan företrädare för de 

fyra största politiska par1ierna. som därefter ägde rum viHL'11 1965 -mars 

1966, niiddes enighet om att en total författningsrevision skulle företas 

orh att den nya författningl'n skulle vila på folksuveräniteti.:ns och 

parlamentarismcns grunder. 
I april 1966 tillkallades grundlagheredningen för att fortsii1ta och 

slutföra det arbelt' p:'i L~n total författningsreform som inletts av 

förfal lningsutrL·dningen. Direktin·n för denna utredning godkändes i 

princip av företr1idarna för d1: fyra största partierna innan dt' fastställJes 
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av Kungl. Maj:t. grundlagberedningL'll ingick företrädare för de fyra 

största politiska partierna. Under utredningsarbctets g~mg hölls diirige

nom fortlöpande kontakt med dessa partier. 

Den första etappen i grundlagberedningens arbete avslutades i maj 

1967, då beredningen lade fram betänkandet (SOU 1967:26) P;irtiell 

författningsreform. Förslaget lades till grund för proposition ( 1968 :~7) 

med förslag till ändringar i bl. a. RF och RO som antogs av 1968 och 

1969 års riksdagar (KU 1968:20 och 1969:1. rskr 1969::'i6l. Grundlags

ändringarna. som i sin helhet triiddc i kraft den 1 januari 1971. innebar 

bl. a. att tvakummarriksdagcn ersattes med en enbmmarriksdag beståen

de av 350 ledamöter, som skulle utses genom direkta val för en valperiod 

om tre år. Friigan om ett valtekniskt samband mellan riksdagsvalen och 

de kommunala valen löstes genom att den ordningen infördes att dessa 

val skulle äga rum samtidigt. Den partil'lla författningsrdormcn innehar 

vidare att parlamentarismen inskrevs i författningen på så sätt att 

riksdagen fick möjlighet att genom beslut om misstroendeförklaring 

framtvinga regeringens eller enskilt statsråds avgång. 

I mars 1972 avlämnade grundlagberedningen sitt slutbetänkande ( SOU 

1972:15) med förslag till en total författningsreform. BL'tänkandct 

innehöll förslag till en ny RF och till en ny RO. Vidare föreslogs 

ändringar i tryckfrihetsförordningen ITFl och succcssionsordningcn 

(SO). För huvuddragen i betä nkanckt redogörs i propositionen i el t 

särskilt avsnitt (s. 90-98). Detta redovisar även de reservationer och 

särskilda yttranden som fogats till betänkandet. Ln fylligare redogörelse 

för beredningens ställningstagande i olika fdgor ges i ett siirskilt avsnitt i 

propositionen (s. 98-152). Under de olika friigorna redovisas där även 

gällande ordning och författningsutrcdningens försläg m. m. 

Beredningens sluthetänkande har gjorts till föremål för en omfattande 

remissbd1andling. Remissyttrandena redovisas utförligt i den remissam

manställning som fogats till propositionen som bilaga 3 (del 2. s. 
73-311). 

Allmänna synpunkter 

De förslag till ny Rf och ny RO samt till ändringar i SO och Tf som 

nu frnmläggs i propositionen bygger på grundlagbnedningens slutbetän

kande. En relativt omfattande formell överarbetning av grundlaghered

ningens förslag, främst vad gäller förslaget till ny RF. har ägt rum. bl. a. 

till följd av papt'kandcn från olika remissinstanser. I sak är emellertid 

ändringarna i förh:illande till grundlaghercdningcns förslag rL'lativt be

gränsade. Det förtjänar att omnämnas att fört:"'lrädarc för de fyra störst<J 

politiska partierna fortlöpande hällits underriitt<Jdc om och beretts 

tillfälle att framföra synpunkter vid propositionens utarhetande. 

För det huvudsakliga innd1iilkt i de i propositionen framlagda 

förslagen har redogjorts i det föregiiende i ett siirskilt avsnitt (s. 1-·5), till 
vilket utskottt't hiinvisar. 

Propositionen har föran IL'I t ett stort antal följd motioner. Med 
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undantag av en motion - motionen 1973:1885 av herr Lundberg (s) - i 

vilken yrkas avslag pä propositionen, avser följdmotionerna olika delar av 

de i propositionen framlagda förslagen. Huvudlinjerna i den föreslagna 

författningsreformen godtas däremot allmänt. De mest genomgripande 

ändringsförslagen i motionerna tar sikte pil 2 kap. förslaget till Rr om 

grundltiggandc fri- och rättigheter. Därutöver berörs åtskilliga andra 

frågor i förslagen i övrigt. Till iindringsförslagen iiterkommer utskottet i 

det följande. Utskottet behandlar diirvid iiven ett antal motioner i skilda 

författningsfdgor som viickts under den allmänna motionsliden. 
Enligt ulskot kls mening hör propositionens förslag läggas till grund 

för prövningen av frilgan om en ny författning. Utskottet avstyrker 

därför motionen 1973 :1885, såvitt diirigenom yrkats avslag på proposi

tionen. 

Utskottet avser att vid sin behandling av författningsärenckt i 

huvudsak följa dispositionen i rcgeringsförslagi:l. Betriiffandc de frågor 

där delade meningar inte råder om förslagen lämnas som regel ingen 

närmare redogörelse. Det sagda innebär att ut skot td i huvudsak endast 

kommer at l. närmare behandla frågor som aktualiserats i någon motion 

eller betriiffandc vilka utskottet av annan orsak funnits skäl all avvika 

från eller göra tillägg till den bedömning som kommit till uttryck 

lagtext och motivering. Om annat inte siigs tillstyrker utskottet de i 

propositionen framlagda förslagen. 

Som departementschcfcn uttalat är det angeläget att en förfättnings

reform kan genomföras med en bred anslutning i grundläggande fdgor. 

författningsarbetet har också bedrivits med detta för ögonen. Grundlag

beredningens arbete präglades sålunda av en stark vilja att nä politisk 

enighet. Som förut berörts förekom under propositionsarbctet upprepade 

överläggningar med företriidarc för de stora politiska partierna i samma 

syfte. Också utskottet har vid sin behandling av ärendet strävat efter att 

n[1 enight't i grundHiggarnk frågor. På en del punkter där meningarna 

ursprungligen brutit sig har enighet kunnat uppnås. 

Den första friigan som aklualiscras i Jetla sammanhang gäller 

grundlagarnas funktion och innddll i stort. En utgångspunkt för 

grundlagberedningens arbete och för de nu framlagda förslagen har varit 

att grundlag bör innehålla bestämmelser som anvisar formerna för 

samhiillsorgancns verksamhet och som reglerar hur besluten i samhällsfrå

gor skall tillkomma och förverkligas. Författningsarbetet har ocksii 

präglats av strävan att i grundlag bereda skydd för vissa i ett demokratiskt 

styrelseskick grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. 

Utskottet vill i dl'tta sammanhang erinra om vissa grundläggandt' 

värderingar utifrån vilka grundlagberedningen bedrev sitt arbete och om 

vilka enighet ri1dde inom beredningen. De avsåg det representativa 

systemet. parlamentarismen, de politiska partierna, organisationerna oeh 

de politiska fri- od1 rättighetnna. Huvudpunkll'rna kan anges sålunda. 

Vad gälll,r det representatira systemet framhölls att det ta är nödvän

digt för handläggning av rikets gemensamma angdtigenhcter. De valda 

representanterna svarar politiskt för följderna av de beslut de fa1tar. De 
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handlar offrntligt och deras handlandt' kan granskas. Genom det 

representativa systemet kan vidare sambandet mellan olika beslut 

upprätth:'1llas. 
I fn\ga om parla111e111arisme11 var utgiingspunkten den partiella 

förfat tningsrdormen. som innebar att regeringens beroende av riksdagen 

kom att framst[1 klarare :in tidigare. 1 en ny grundlag borde emellertid 

parlamentarismen befästas ytterligare. Ell system med krafter som 

balanserar varandra skullc därför inte liingre vidhiillas. I stlillet skulle 

giilla att regcringcn för att kunna fungera måste {1tnjuta riksdagens 

förtro.:·nde eller i varje fall tolereras av denna. Statschefrri skulle inte 

Uingre ha ni1gon politisk 111~1kt. Rc·g<::>ringen skulle. så lfogc den tolereras 

av riksdagen och inom den ram riksdagens bl:'slut bildar, kunna handla 

med den kraft och snäbbhd som fordras i el[ utveckl:lt samhälle som 

vi'trt. Riksdägens dominerande ställning skullt' tydligt uttryckas i grundla

gen. 

Betriiffande partierna var den givna förutsättningen för arbetet att den 

politiska verksamhetrn i Sverige iivcn i framtiden skulle försigg[1 främst 

genom partier. Det framhölls att en lagreglering av partiernas organisation 

eller arbetsformer kan utgöra ett ingrepp i yttrande- och föreningsfrihe

tcrna. Skulle otillfrL,dsställandt' fiirh~lllandcn uppsl;\ v;:ir det den offentli

ga debatten och kritiken man i första hand fick lita iill. Endast om den 

offentliga insync'n avskärmades elln kritiken stod maktlös inför obestrid

liga missförh[1llanden kunde el! lagstiftningsingripamk berörande partier

nas verksamhet te sig p:1kallat. 

Organisatiunemas betydelse i olika sammnnhang underströks. Därvid 

betonades särskilt deras medverkan i dl' statliga utredningskommitteerna 

och under r.::missförfarandc'l. Grundlagberedningcn framhöll att organisa

tionerna som siidana inte fick bli representerade i riksdagen t>llcr de andra 

beslutande organen. En utveckling 11101 l'tt korporativt system var inte 

förenlig med den grundliigg•rnde principen att ek bc·slutande organen skall 

saJ11mansättas genom val ml'd allmiin och lika rösträtt. 

Om dt' politiska ji"i- uch rättigheterna framhölls att dessa kan 

betraktas som förutS:ittningar för v;ir Sämhällsordning. Diirvid unckr

ströks atr de utgör grunden för partiernas och organisationernas 

verksamhet. (;cnom dem säkerställs medborgarnas möjligheter att ta 

ställning i samhiillsfri1gorna och att piiverka de bL'Slut som fattas. 

Propqsitionens förslag byggn p;i samma grundvalar. Utskottet delar de 

värderingar som enligt del anförda kgat till grund för de nu framlagda 

förslagen. I avsnittl'l nedan om lllt'dhorgcrliga fri- och dttighctcr 

utvecklar utskotlt'( niirrnarc sin syn på de fr;igor som sammanhJnger med 

de ifdgavarande fri- och dttighcterna. 

I förslaget till ny RF uttalas klart att dc·n politiska J11akten skall ligga 

förankrad hos rnc'dhorgarna. Som ett led häri fastsli1s regler om allmän 

och lika röstriitt, om hemliga val, om L'tt rc'presentativt system och om 

ett parlament3riskt styrdscskick. Hiirvidlag dder enighet. I likhet med 

clepartementschefen :mser uiskotlet lkt vara en bt'tydandc vinning och 

ett v~isenlligt inslag i reformen att folksuwr:initctcns princip. såsom dC?n 

2 Riksdagen I 1J7.I. -I suni/ .. \'r :!11 
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vuxit fram i vår konstitutionella praxis, nu konsekvent kommer till 

uttryck ocksä i dr skrivna författning. Författningcn kommer härigenom 

att iiverensstämma med den politiska verkligheten. 

Ocpartemcntschcfen har som naturlip elcment i en ny grundlag sett 

regler om hur de högsta statsorganen skall hildas och i vilken ordning dc 

skall verka. Till grundlagsomradet för s~lunda föras de viktigaste reglerna 

om riksdagens bildande, såsom rcgler om riksdagens storlek, huvuddragen 

av proceduren i riksdagen och grunderna för val till riksdagen. I grundlag 

bör vidare, med utgangspunkt i ett parlamentariskt betraktelsesätt, 

behandlas rcgeringsbildningen och formerna för rcgeringsarbetet. Bestäm

melserna om statschl'fens ställning och befogenheter har cnligt departe

mentschcfen också sin givna plats i grundlag. På grundlagL'II ankommer 

därjämte att i grova drag fördela de offentliga funktionerna. Folksuverä

nitetens princip bör diirvid, som grundlagheredningen har framhållit, 

komma till uttryck gcnom att riksdagen klart ges ställningen som det 

centrala statsorgand. Riksdagens uppgift bör sålunda vara att fattä 

grundliiggande beslut genom lag och budgctregkring, medan det bör 

ankomma på andra organ regeringen, domstolar och förvaltningsmyn

digheter - att tillämpa lagarna och verkställa lwsluten. Den kommunala 

sjHlvstyrelsen, som utgör ett för viirt statsskick utmiirkamk drag, bör 

självfallet också komma till uttryck i grundlag. 

Inte heller i dessa delar har avvikande meningar framkommit. 

Innan utskottet i det följande närmare gär in ptl de framlagda 

författningsförslagen vill utskottet allmänt understryka att den författ

ningsreform varom nu iir fråga inte bör betraktas som avslutad med de 

framlagda förslagen. Som utskottet återkommer till i det följande pagar 

f. 11. utredningar av genomgripande betydelse för väsentliga delar av 

samhiillslivet. Resultatet av utredning;;irnas arbete· kan komma att påverka 
innehiillet i inte bara RO utan också RP och TF. Utskott<?! avser d~irvid i 

första hand budget utredningen (Fi 1970 :64). utredningen ((' 1970 :29) 

om den kommunala demokratin och massmt>dieutrcdningcn (Ju 

1970:59). Även andra utredningar kan f?t s~ldan betydelse. Det hör i 

sammanhanget erinras om att i propositionen förutskickas tillsiittamle av 

en kommittc för översyn av valkretsindelningen och ut rcdning om 

pcrsonvalsmomentet i valsiittet. Vidare föresE1r utskottet i det fö\jandc 

att L'n parlamentarisk utredning skall tillsättas för att överviiga fr[1gan om 

utbyggt skydd i grundlag för medborgerliga fri- och riittighetcr och vissa 

andra fragor i anslutning dlirti\l. Utskottet föresE1r iiven att fr[1gan om 

kommunal röstriitt för invandrare skall utredas i siirskild ordning och Jlt 

talmanskonferensrn skall tillsiit ta en ut redning för allmfo översyn av 

riksdagens arbetsformer. Utskottet vill b\'!ona att dL'l över huvud taget lir 

en naturlig följd av den snabba samhiillsutvt'L'klinµcn att en mer eller 

mindre fortlöpande översyn liger rum ocks~I i frt1ga om förldllanden 

varom bestäm mclser finns i grundlag. 
En väsentlig nyhet i propositionens förslag är att RO inte Hingre skall 

vara grundlag. I RO skall därför inte liingrc finnas s:l.dana bcstämmdscr 

som är äV grundläggande konstitutionell betydelse. Dessa skall i stii!Iet 
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föras över till RF. RO sk:Jll däremot innehålla de närmare bestämmelser

na om riksdagens inre organisation och verksamhetsformer. För att 

skydda minoriteter mot beslut som till deras nackdel skulle kunna ändra 
proceduren i riksdagen skall för ändring i RO krävas kvalificerad 

majoritet - tre fjärdl"Jelar av de röstande och mer iin hälften av 

riksdagens ledamöter. Uppnås inlc drn föreskrivna majoriteten skall RO 

kunna fodras i samma ordning som grundlag. Drnna nyordning beträf

fande RO medför att fodringar i riksdagens arbetsformer som godtas av 

dd storn flertalet riksdagsledamöter kan genomföras utan dröjsmål. 
En annan nyhet beträffande RO är att den föreslas vara uppdelad 1 

huvudbestämmelser och tilläggsbestämmclser. Till tilläggsbestämmelserna 

har hänförts regler om riksdagsarbetct av den art som hittills reglerats i 

riksdagsstadgan. Dessa regler skall kunna ändras genom ett enda beslut 

med vanlig majoritet. 

Utskottet anser det vara viirdefullt att möjligheter öppnas att snabbare 

genomföra ändringar i RO och ;;insluter sig till de förslag som i denna del 

framlagts. 

Saväl gruncllagbcrcclningen som departementschefen förutsätter Ml de 

förslag som nu läggs fram skall behandlas av riksdagen under vårsessionen 

1973 och d~1 antas som vilande. Under vårsessionen 1974 skall förslagrn 

definitivt kunna antas. Utskottet har härvidlag ingen avvikande 

mening. Det angivna förfarandet innebär att elen nya RF fär kraft av 

grundlag i början av 1974 och ait nuvarande RF och RO samtidigt 

upphävs. Enligt propositionens förslag, som härutinnan överensstämmer 

med grundlagbereclningens, skall de dock med stöd av övergfogsbestäm

melserna i nya RF fortsätta att tillämpas till och med utgången av 1974. 

Den nya RF och elen nya RO skall saluncla börja tillämpas först elen 1 

januari 1975. Bakgrunden till denna ordning iir det omfattande förbere

delse:.irhete som maste utföras dessförinnan. Ett stort antal följdförfatt

ningar måste sålunda utarbetas och prövas. inte minst med anledning av 

elen omläggning av principer för normgivningsn1äktt'n som den nya RF 

innebär. Även om en stor del av förberL·tklsearbeter kommer att åvila i 
första hand de olika departementen måste ocksd riksdagen - förutom att 

ta ställning till av regeringen fr;.imlagda förslag till föl_icllagstiftning - i 

f1tskilliga hiinscenden överviiga att ta initiativ till följdförfatrningar llL m. 

som tar sikte pft riksdagsomddet. Utskottet erinrar om vad som 
;.införs därom i propositionen (s. 538. 568. 585, 587, 591 och 592). Med 

hänsyn till dl't anförda framstiir cll't inte som möjligt att - som begärts i 

motionen 1973:1857 av herr Ahlmark (fpl - föreskriva att elen nya RF 

och elen nya RO skall bör.ia tilliimpas tidigare än propositionen föresbr. 

Det sagda innebär att utskottet tillstyrker propositionen i denna del och 

avstyrker motionen. 
Utskotlt't vill erinra om att riksdagen redan föreg[1endr :'ir som vilande 

antog förslag till ändringar i RF och RO och fö!jdlagstiftning, som avser 

införande av ett system med ersättare för riksdagens ledamöter (prop. 

1972 :66, KU 1972 :30, rskr 1972 :204). Förslaget innebär i likhet med 

den ordning som föreslås i propositionen att det för varje ledamot skall 
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finnas ersättare som väljes samtidigt med ledamoten. Ersättare skall utöva 

ledamotsbefattningen om kdamoten väljt>s till talman. utses till kclamot 

av statsrådet eller beviljas ledighet för minst en manad. Avsiklt:n lir att 

dessa grundlagsändringar skall slutligt antas i början av 1974 ars riksdag 

och att ersättarna skall kunna intriida tämligl'n oml'ddhart därefter. 

Redan under år 1974 avses si\lunda ersiU tarl' skola tjiinstgöra inom ramen 

för bcstiimmelscr i nuvarandl' RO. 

Utskottet vill vidare erinra om att den nuvarande riksclagsstadgan inte 

avses bli upphävd genom förslaget till ny RO. Det skall i stället ankomma 

på riksdagen att som ett kel i följdlagstiftningen upphäva stadgan fdn 

och med den tidpunkt da ckn nya RO börjar tillämpas. I vissa delar torde 

det vara möjligt och lämpligt att dessförinnan i stadgan införa bestämmel

ser, som ingår i den nya RO och som innebär ändringar i förhiillandc till 

nuvarande ordning. En förutsiittning ldrför iir att de nya bcst:in1melserna 

inte strider mot nu giillande RO. Därigcnom skulk den nya ordningen 

ddvis kunna börja ti!Uimpas redan fiirc den I januari 1975. Utskottet 

avser att vidarc övervtiga hithiirande frttgor under höstscssionen 1973. 
Slutligen bör pttpl'kas att propositionens förslag ml'd avseende på 

statschefens ställning och befogenheter inte skall gälla sa länge (;ustaf VI 

Adolf är konung. I denna del hänvisas till vad som anförs nedan under 

rubriken statschefrn. 

Riksdagen och dess sammansättning m. m. 

Väsentliga inslag i den partiella författningsrdormen. som beslöts 

1968 och I 969. var alt två kammarriksdagen ersattes av en enkammarriks

dag med 350 ledamöter, att dirL'kta val infördl's till hela riksdagc·n vart 

tredje är samtidigt med kommunalvalen samt att ett riksproportionellt 

valsystcm meJ spiirrar mot småpartier gl'nomfördcs. Proposit ionl'n 

föreslår ingen annan iimlring i dessa hfoseenden iin att antalet ledamökr 

bcst1ims till 349. Syftet h:irmed :ir att minska riskerna för lika röstetal vid 
voteringar. 

En hetydl'lsefull nyhet i propositionens förslag iir att röstrd11.1·,i/dcm 

sänks till 18 iir och anknyts till :ildcrn pil valdagen. Förslaget, som hiirrör 

från en i dl'nna del L'nh:illig grundlagbL•redning. har allmiint godtagits. 

Ut skot tct har hiirv.idlag ingen avvikande mening. 

Frågan om riksdagcm /1·J,1111111sa111u/ var SL'nast aktuell i sambanJ med 

att förslag till ändringar i RF och RO antog> som vilande 1972. 

Motionsleclcs väckta förslag om minskning av antalet kdamöter avvisadc·s 

då av riksdagen (Kll I !)72 :30). Frt1g:111 aktualiser:1s nu iinyo i några 

motioner. 

I motionen I '.173:../ av herr Sjöholm ( fp) som avsl'r utredning 

uttalas att eld :ir möjligt all utan mc-n för dt'mnkratin och arbetets 

behörigä fortgiing reducer;i antalet ledamökr till försl<igsvis högst 175. I 

motionerna 1973:/858 av hnrar Ahlmark tfp) och \1olin (fpl samt 

1973:1874 (m) föresliis att antakt riksJagskdamiitn skall sänkas till 

299. I bada motionl'rna uttrycks farh;igor för att arbl'!L't i riksdagl'n skall 
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bli tungrott om en minskning av anralet ledamöter inte genomförs, 

särskilt när ersätlarsystemet hörjar tillämpas. Vidare framhålls i motionen 

1973:1858 att riksdagsmännens möjligheter att göra politiska insatser 

utanför riksdagshusct och att halla kontakt med väljarna pil önskvärt sätt 

därvid försvaras. I motionen 1973:1874 varnas för att ett alltför högt 

ledamotsantal kan framtvinga debattrestriktioner som för menliga verk

ningar. 
I likhet med departemcntschefen anser utskottet att de överväganden i 

friigan om antalet riksdagsledamöter som gjordes 1972 i samband med 

bch:.mdlingen av ersättarfrågan inte rubbas av nägra nytillkomna faktorer. 

Därvid frnmhölls bl. a. att fr:lgan om lämpligt antal riksdagsledamöter 

varken kan eller bör bedömas uteslutande cller ens huvudsakligen under 

hänsynstagande till arh.:tsförhiillandena i riksdagen. Andra faktorer, t. ex. 

hänsynen till möjligheterna al I bereda olika landsddar allsidig represcnta

tion i riksdagen, v:igL'r tungt vid t'n s5dan bedömning. I nu förcvarandc 

sam man hang har departemen tschefen därutöver understrukit att en 

större reduktion av ledamotsantalet otvivelaktigt lede~ till t'n försämring 

av riksdagens reprcsentativitct trots tillgfogen pa ersättare. Han fram

hiiller vidare att vissa möjligheter finns att p:i annat siitt än gL·nom att 

minska kdamotsantalet förbättra riksdagens arbetsförhallanden. Med 

hänsyn till det anförda :ir utskottet inte berett att tillstyrka annan 

:indring i lcdamotsantalct än den sänkning till 349 som fön:släs i 

propositionen. De herörda motionsyrkandena avstyrks sälunda. 

Enligt propositionen föresl:.is ingen iindring, så vit I gäller nuvarande 

ordning med spiirrcgler 111ut s111dpl1rticr (fyra- och tolvprocentreglerna för 

riitt till mandat). I Lknna del framställs yrkande om upphävande av 

ifriigavarande spärregler i motionen 1973:1881 (vpk). Motionen ansluter 

till eti motsvarande yrkande beträffande fyraprOCL'ntregdn i motionen 

i 9 73:62 ( vpk ). I motionen I Y 7 J :963 av herr Fridolfsson i Stockholm 

m. fl. (m) begärs sänkning av fyraproct•ntgränsen och avskaffande av 

tolvprocen trege In. 

I likhl'l med deparkmL·ntschefen finnn utskottet inte skäl att 

ompröva de spärrar mol smiipartier som be~löts som ett led i den partiella 

författningsreformen 1968 och 1969. Utskottet avstyrkn därför motio

nerna 1973:62, 1973:963 och 1973:1881. dl'n sistnämnda såvitt nu är i 

fraga. 

Den geme11sa111111a raldagen har tagits upp i motionen l ') 73 :/ 8n I av 

herr Ahlmark m. fl. ( fp). Motioniir..:rna anser att den gt"rnensamma 

valdagen kan utgöra ett hot mot den kommunala demokratin. En 

utredning bör enligt motionärerna tillsättas för att studera olika modeller 

fiir skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval. Utredningen bör 

bl. a. överviiga en ordning med riksdagsval vart fjärde tir och kommunal

val vart och ett av de tre mellanliggandL' 5ren i en tredjedel av landets 

kommuner och landsting. UtrL·dningo:n hör arbda ut olika modeller som 

förs ut till allmiin diskussion. Malet bör vara att ett första beslut om 

övergång till skilda valdagar skall kunna fattas före 1976 ilrs val. 

Det valtekniska samband mellan riksdagsval och kommunalval som 
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bt:slöts som ett led i författningsuppgörelsen 1967 - samordning genom 
gemensam valdag växte fram undi:r hiinsynsragande till fkra olika 

synpunkter. Utskottd anser i likhet med dt'parrt:mentschefrn att det inte 

iir hefogat att - när erfart'nheter av den nya ordningen föreligger från 
endast dt val - övi;rväga ändring av den lösning av fdgan som partierna 

då kom överens om. lnom den p[tgående utredningen om den kommunala 

demokratin övervägs olika åtgärder som syftar till att stimukra medbor
garnas intresse för kommunalpolitiken och att hälla den kommunala 

dt'mokratin levande. Med hänsyn till d.:t anförda avstyrker utskottet 

motionen 1973 :1861. 
I propositionen förklarar departemen tschefrn att ralkrNsi11dc/11inge11 

skall bli föremål för en allmiin översyn. öwrsynen skall utföras av 
särskilda sakkunniga som också skall undl'rsöka hur personmomentet vid 

valen skall kunna stärkas. Vad gäller valkretsindelningen finns yrkanden 

om utredning av densamma i motionerna 1973:115 av herr Fiskesjö m. fl. 

(c) samt 1973:36 7 av fröken Bergström rn. tl. (fp). Enligt den senare 

motionen bör länsbcreclningen få uppdraget. 
I motionen 19 7 3:1890 av herrar Svensson i Eskilstuna ( s! och Gadd 

(sl lämnas synpunkter på elen aviserade utredningen om v:.1lkrctsinclel
ningcn och personmomentet vid valen. Yrkanckt avser att riksdagen hos 

Kungl. Maj:t skall begära att i direktiven till denna utredning skall 
beaktas de synpunkter som framförs i motionen. Motionärerna instäm

mer i departcmentsehcfens bedömning att man inte nu bör ompröva den 

riksproportionclla valmetod som beslöts 1968 ·· 1969. Utn:dl1ingen bör 

dock enligt motionärerna diskutera valkretsarnas storlek och valmetodcr 

även från andra synpunkter lin önskan att främja valhandlingens 

personmoment. Motionärerna anser det vara olyckligt om själva valsiitti:ts 
utformning främjar en utveckling mot något av en pcrmanentning av 

minoritdsparlamentarismcn, dvs. ett liige, priiglat av att regeringarna 

saknar egen majoritet i riksdagen. 
Vad gäller frågan om personmomentet vid valen vill utskottet 

erinra om att grundlagbcredningen var av den uppfattningen att 

valsystemet sa långt det är möjligt bör lägga i väljarens hand att pt1vcrka 

riksdagens personsammansättning. Beredningen ansåg sig emellertid inte 
ha haft möjlighet att göra de undersökningar som skulle hchövas för ett 

förslag till ett nytt personvalsystem, vare sig man stannar inom det 

riksproportionella syskml?t eller söker en lösning utanför detta. 

Ett förslag i fragan måste enligt beredningen föregi1s av l'n särskild 

utredning. I en reservation av två ledamöter presrnterades emellertid ett 

konkret förslag till personvalsystl'm inom riksproportionalitel ens ram 

med det finländska valsättet som förebild. Förslagct förutsatte officil'll 

kandidatur. 
Dcpartementschden [1tergcr i sin motivl,ring vissa krav som hl'red

ningens majoritet ansett böra ställas p~'l metoder för personval. Små 

grupper bör inte fä styra pcrsonurvakt på bekostnad av den stora 

mängden av väl_iare, som kanske hdst överlåter valet av personer till 
partiinstanserna. Stora ekonomisk:J insatser eller andra ovidkommande 
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omständigheter för inte bli utslagsgivande för personvalet. Metoden far 

inte bli sa komplicerad att den är sviir att förstå för de röstande eller 

nämnvärt fördröjer fastställande av valrcsultatct. Enligt departcmentsche

fen förtjänar vad beredningen sålunda har anfört instämmande. Ett annat 

önskemål som angetts av beredningen och som enligt departcmcntschcfen 

är värt stort beaktande gar ut på att den nuvarande möjligheten att föra 

fram kandidater som in te är nomineradc av parti bör behållas. 
Mot bakgrund av att det av reservanterna föreslagna valsättet enligt 

Jepartementsehefen pa flera punkter strider mer eller mindre uttalat mot 

de krav Jepartemt'ntschefen ansett böra kunna ställas på en metod för 

personval finner han inte anledning att ta upp förslaget till närmare 

överväganden i Jet aktuella sammanhanget. Han anser emellertid att 

önskemålen om större möjligheter för medborgarna att vid själva valet 

piiverka riksdagens personsammansättning och om starkare band mellan 

väljarna och deras företrädare bör beaktas i så matto att särskilda 

sakkunniga tillkallas för att undersöka hur personmomentet vid valen kan 

stärkas. 
Utskottet hälsar med tillfredsställelse att frugan om valkretsindel

ningen och personmomentet kommer att göras till föremål för särskild 

utrcdning. Utg[rngspunkten för de sakkunnigas arbete bör vara ett 

riksproportionellt system meJ spärrar mot sm[1partier. Utskottet vill 

understryka betydelscn av att de sakkunniga lämnas stor frihet vid 

fullgörandet av sitt uppdrag. Utöver det sagda anser sig utskottd inte 

böra göra några uttalanden om innehållet i direktiven till elen kommande 

utredningen. Med dd anförda för motionerna 1973:115, 1973:367 och 

1973:1890 anses besvarade. 

I propositionen förcslas i likhet med vad grundlagberedningen 

förordade ingen ändring i förhällande till vad nu gäller beträffande 
riistriill fiir s1·e11sk medborgare som ej är bosatt i riket. Departementsche

fen hänvisar liksom beredningen till det pågående arbetet inom 1965 ärs 
valtekniska utredning (Ju 1966:61) i fråga om vidgad rätt för utlands

svcnskar att delta i val till riksdagen. 
Regeringsförslagel innehilller i 3 kap. 2 § RF bestämmelser om 

rösträtten vid val till riksdagen, som kompletterar l kap. 1 ~. där 

principcn om allmän och lika rösträtt kommcr till uttryck. Enligt 2 § 

tillkommer röstriitt vid val till riksdagen svensk medborgare som iir bosatt 

i riket. Vidare siigs bl. a. att hest1immclscr 0111 riistriitt för svensk 

medborgare som ej iir bosatt i riket finns i lag. Bestiimmelser om röstriitt 

för utlandssvcnsk:u finns i vallagen. 

I flera motioner tas upp frågan om utlanJssvenskarnas röstriitt. Tvi'! 
motioner, 1973:178 7 av herrar Ernulf ( fp) och Ahlmark {fp) samt 

1973:187-1 (ml, vänder sig mot propositiont'ns förslag att i grundlagens 

stadgande om rösträtt vid val till riksdagen göra principil!ll ätskillnad 

mellan hemmasvenskar och utlandssvenskar. Enligt motionerna bör även 

utlandssvcnskarnas rösträtt i princip fastsl:is i grundlagen. Motionerna 

inneh!1ller förslag till ändrad lydelse av 3 kap. 2 §. Enligt båda förslagen 

skall rösträtt tillkomma svensk medborgare. I den sistnämnda motionen 
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förl.'slt1s Jiirj:imte eit staJgamk enligi vilkt't bl.'stiimmelser om rösträttens 

utövande av svensk medborgare, som inte iir bosatt i riket, finns i lag. 

En mera begränsad frttga rörande utlandssvcnskarnas röstriit t t:is upp i 
motionen 1973:977 ::iv herrar Pet.:rsson i Giiddvik (ml och Strindberg 

(m). Den g;iller vallagens regler om siirskild röstl:ingd för utlandssvenskar. 

Enligt nu gällande regler upprättas särskilda röstlängder liksom allmänna 

röstlängder ~lrligen. Berättigad att tas upp i särskild röstlängd är den som 

inte är mantalsskriven här men som varit kyrkobokförd här nagon gfog 

under de frm [1r som närmast föregiHt eld [1r då J:ingden upprättats, 

förutsatt att han uppfyller övriga för rösträtt giillande villkor. lJpptagan

dl.' i särskild röstlängd förutsätkr skriftlig ansökan cliirom frfo vcderbö-

rande utlandssvensk. Motionärerna anser att man i avbidan på 

valtekniska utredningens kommande förslag - bör genomföra den 

ändringen att upptagamk i siirskild röstl:ingd det !tr ordinarie riksdugsval 

förriittas skall kvalificera till röstriitt iiven under perioden fram till nästa 

ordinarie' riksdagsval. Femt1rsregt'ln skall dock fortfaramk giilla och kan 

sdkdes komma att medföra att rösträtten upphör dessförinnan. Förslaget 

syftar till att utlandsSVL'nskar skall kunna ddta i nyval till riksdagrn utan 

att behöva göra [1rlig ansökan om att bli uppförda i siirskild röstliingd. 

Kungl. Maj :t bör enligt motionärerna till årets höst session frnmlägga 

förslag till erforderliga ändringar i vallagen. 

De förslag till ändrad lydelse av 3 kap. 2 § som framförts i motionerna 

1973 :I 787 och 1973 :l 874 är inte förenliga med nuvarande besUimmelscr 

i vallagL'n om utlandssvenskars rösträtt. Dessa bestämmelser prövas f. IL 

av valtekniska utredningen. lJtskottl.'t anser, i likhet med grundlagbered

ningcn och departementschefrn, att utredningens arbd.c inte bör 

föregripas. Utskottet Jvstyrkcr diirför motionc·rna 197 3 :l 7 87 0L"i1 

I 97 3 :1874, elen sistnämnda s(1vitt nu iir i fdga. l stiilkt tillstyrker 

utskottet propositionens förslag. Den fritg:1 som avses i motionen 

197 3 :977 gäller val lagens regler. Friig:tn kan komma att överviigas i 

samband m.:d valtekniska utredningens arbete. lJtskottd är ink berett 

att tillstyrka att fdgan utbryts ur ddta sammanhang. \i:"tgot siirskilt 

riksdagsinitiativ framsti\r inte som L'rforderligt. Med ckt sagda för 

mot ioncn anses vara bt•svarad. 

I sitt arbete med rösträttsfrågor hade grundlagbcredningcn att 

överväga även friigan om man bör tillerkiinna i rikt'! bosatta utländska 

medborgare rätt att delta i val av kommunfullmäktige och lanJstingsmän. 

Beredningen beslöt dock att inte förorda någon ko111m111111/ rösträtt ji)r 
icke srenska mcdburgure. I stiillet pekade beredningen pil möjligheten att 

förkorta kvalifikationstiden för att crh~llla svenskt medborgarskap och 

därmL•d fullständiga politiska rättigheter. RL·missopinioncn var delad i 

denna friiga. Flertalet av dem som yttrat sig i fdgan biträdde bered

ningens förslag, men bl. a. invJndrarverkl'i ans:.°1g att dd ur dL·nwkratisk 

synpunkt iir otillrrt•dsställande att stora delar av kommunern:1s invfi nare 

pfi detta sätt utestiings fr[111 kommunalt l11L'ciinflyL111dc. 

Enligt cleparkmentschefen bör de närmare villkoren för kommunal 

rösträtt inte tas in i grundlag, utan fr;'1gan bör som hittills rt•gleras i 
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kommunallagarna. DqJartementschefon anser sig inte ha anledning att ta 

ställning till fragan om kommunal rösträtt för utlänJska medborgare 

förevarande sammanhang. 

Fdgan om kommunal rösträtt för invandrare har aktualiserats i 

riksdagen vid flera tillfällen. Grundlagheretlningens arbete med friigan var 

sillunda föranledJ av en rikstlagssskrivelse i saken 1968 (KU 1968:10, 

rskr I 968:96). UnJi:r den allmänna motionstiden vid årt'ts riksdag har 

viickts fyra motioner i frftgan. I motiont•n 1973:113 av herr Björk i 

l;öteborg rn. fl. ( s) hemstiills om en förutsättningslös utredning av frägan 

om knmmunal rösträtt för invandrare i Svo:rige. I motionerna 19 73 :I I 7 

(vpk), 19 73:5.f I ( c) och 19 73:980 av herr Strömbl'rg m. fl. (fp) framförs 

olika förslag att ge utliindska meJborgarL' som iir bosatta i Sverigt' rösträtt 

efter viss titls vistelse i landl'I. Fdgan har ocksii aktualiso:rals inom 

Nordiska r[tdet gl:'nom l'tt initiativ forn tlt·n finländska rL'geringen till 

radets 21 :a session. Detta syftar till att gL' norJiska medborgare som är 

bosatta i annat nordiskt land röstdtt och iiven valbarhet viJ kommunala 

val i det land där de är bosatta. Det finliinJska initi;itivl't bereds för 

närvarande inom r~tdet och bcräk nas komma upp till bL~handling vid 

r(1dets session i oktober innevarande :ir. 

UtskottL'I anser för sin del att fr:1gan om kommunal röstriitt för 

invandrare är en bL'lydl'lsefull fraga fran demokratisk synpunkt. Som 

grundl;igberedningen anfört rymmer Jenna fdga emellertid :llskilliga 

bade principit'lla och praktiska aspekkr vilka enligt utskottet bör göras 

till förem?1l för ingCll'nde överviiganden före ett stiillningstag:rnde i sak. 

Utskottet förordar därför att fri.igan förutsättningslöst prövas i särskild 

ordning. DL'! bör ankomma pa Kungl. Maj :t att besluta om formnna 

härför. I sambanJ med dt'! kompletterantle utredningsarbetet bör 

självfallet bt'aktas också rt'sultatet av Je pägaende övervägandena inom 

'\Jordiska dtJL'l i fragan. \fru dl't sagda f:ir motionerna 1973:113, 

1973:1I7, 1973::'\41 och 1973:980 anses vara hesvaratle. 

Valgenomslaget, riksdagsarbetet m. m. 

Lnligt nuvarande ordning börjar valpcriockn för en nyvald riksdag 

först vid arsskiftel efter valt't. Untler valar samlas alltsit riksdagen till 

hiistscssiun i sin gamla sammansiiltning. D.:nna ordning har under senare 

ftr alltmer kritiserats och krav har stiillts pii L'lt snabbare valgt•nomslag. 

I propositionen föreslas nu att ett snabbare valgcnomslag skall komma 

till stånd genom att riksdagen valår skall samlas i sin nya sammansättning 

redan på femtonde dagen efter valdagen, JoL·k tidigast på tjärde Jagl'n 

efter dl'! att valets utg5.ng har kungjorts. RiksdagL'ns arbetsår omläggs 

enligt förslaget sii att det kommn alt löpa fran höst till vår. I 

propositionen framhålls att en omläggning av riksdagens mandatperiod 

aktualiserar el! helt kompkx av foigor. En fr:l.ga !,!ällcr förläggningen av 

riksdagens årliga arbetspo:riod och gangen i stort av riksdagsarbetet. En 

annan avser tiJen på aret för de allmänna valen. En tredje fråga iir till 

vilken tid det statliga hudgl'Uiret skall förläggas. Dl'tta löper för 
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närv:1ramk fr. o. m. den juli l. o. m. den 30 juni niistföljande 

kakndcdr. En omläggning av budgcti1rct har i sin tur vitt förgrenade 

verkningar: för arbetsrytmen i statsdepart..:menten och hos myndigheter

na, för den ekonomiska samverkan mellan stat och kommun och för det 

internationella samarbetet m. m. 

Under sitt arbete med författningsfrågorna övervägde grundlagbered

ningen en ordning med allmänna val pa van~n. Riksdagens v;.1lperiod 

skulk dä bö1ja den I 0 juni och dess arbctS:tr normalt den I september. 

Budgetim;t skulle läggas om till kalenderår. Dd i\rliga riksmötet skulle 

pågå till omkring den 15 april och sakna sessionsindelning. Beredningen 

fJnn emdlertid att frägan om budgl'taret inte var mogen att lösas. 

Bcrc·Jningen hänvis<Jde till att det i budgl'lutrL·dningens uppdrag ingick 

att ta ställning till frågan om budgetårets förlLiggning. I den delen fick 

enligt beredningen avvaktas budget utredningens mat eri;il redovisning OL~h 

dess på grundval därav intagna ståndpunkt. Beredningen föreslog därför 

- med minsta möjliga ändringar av nuvarande ordning i övrigt - en 

omläggning av riksdagens valpcriod så <Jlt den börjar kort efter valet. 

Ingen ändring föreslogs beträffande tid för valdagen, för hudgetårt'ts 

förläggning och för statsverkspropositionens frJmli:iggande. Riksdagen 

skulle arligen vani samlad till ett "riksmöte" som i en följd sträcker sig 

från höst till vår och som vaUr hö1jar samtidigt llll'd den nya vJlperioden. 

Ärende skulle enligt förslaget kunna skjutas friin ett riksmöte till niisla 

oberoende JV om äremlct då komalt handWggas av en nyvald riksdag. 

PropositionL·ns förslag i motsvarande delar överensstämmer med vad 

grundlagbcreJningen enligt det anförda förordat. Departcmentschefrn 

uttalar att man inte bör hinda sig för en lösning mL·d val pa våren och 

ka\cmkrbudgetår innan budgdulredningens överviigamlen om budgct

arels förläggning är tillgängliga och har granskats och värdnats. Han 

framhåller att regler om liden för vul. budgetilrt'ls förläggning m. 111. 

åtnfinns i förslagd till RO och att en reform dLirför kan genomföras utan 

någon liing tidsutdräkt. 

Frågan om en ordning 111L'd l'ilrrnl akl ualiseras i två motioner. 

I motionen I 9 73:18 74 (ml framhalls, alt moderata samlingspartiets 

företrädare bl. a. i grundlagberedningen hävdat att stJrka sakliga skiil 

talar för att riksdagsvalen skall äga rum på vären. Något yrkande i denna 

del framställs dock inte. 

I motionen 1973:1878 (c. fp) hemställs bl. a. att riksdagen skall 

lwgär<J hos Kungl. Maj :t att friigan om överg<lng till viuval görs till före111[1\ 

för ytterligare utredning. '.'vl.otionärerna framhaller - med hänvisning till 

grundlagbL'redningens promemoria ''Allmänna val på viin:n?" (SOU 

1970:27) - bl. a. att val pä viiren skulle ha den fördl'len att valrörelsen 

kunde föras i omedelbar anslutning till ett intl'nsivt skede i riksdagsarhe

let. nc haller det för sannolikt att val pä v3ren skulle giir<t det möjligt att 

förkorta valrört•lsen utan att dess effektivitt:t minskades samt att det 

politiska intresset skulle öka och den politiska Lkbatten stimuleras. 

AllmLin enighet rådL·r numera om alt dl tidigare valgenomslag än 

enligt den nuvarande ordningen mast..: komma till ständ. Propositiom'ns 
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förslag i detta syfte, för vilka redogjorts i det fön:gående, har inte 

föranlett några ändringsyrkanden. Utskottet tillstyrker förslagen. Beträf

fande den närmare lyddsen av 3 kap. 5 ~ förslagl't till RF återkommer 
utskottet i ett senare avsnitt (s. 62). 

Vad gäller den i några motioner upptagna frågan om drval kan 

utskottet instämma i vad departemenrschefen uttalat därom. Det nära 

samband som föreligger med frågorna om budgetårets förläggning och 

tiden för riksdagens budgetarbl'te gör att vårvalsfdgan inte kan behandlas 

frikopplad från dessa frågor. Vårvalsfrågan kan uppenbarligen komma att 

ånyo aktualiseras i samband med övervägandena av de förslag som 

budgetutredningen väntas framlägga senare i år. Enligt utskottets mening 

är det inte erforderligt att nu ta något särskilt utredningsinitiativ. Först 

sedan budgetutredningen framlagt sitt material och detta granskats och 

värderats torde det för övrigt vara möjligt att ta ställning till frågan om 

ytterligare utredning bör komma till stånd. Utskottet avstyrker därför 

motionL·n 1973 :l 878, såvitt nu är i fråga. 

En förutsättning för en ordning med ett snabbt valgenomslag är att 

den som valts till riksdagsledamot kan utöva mandatet provisoriskt i 

avbidan på att besvär över valet prövas. I propositionen föreslås i syfte att 

göra i:alprö1111ingsproced11ren snabbare och att hålla nere antalet förord

nanden om omval att valbesviirsprövningen skall anförtros åt ett siirskilt 

av riksdagen valt organ, riksdagL'ns valprövningsnämnd, och att ett 

stadgande om grunderna för prövningen av valbesvär skall införas i 

vallagen. Förslaget bygger på grundlagberedningens i denna del enhälliga 

förslag. N[1gra smärre jämkningar har ägt rum mot bakgrund av 

remisskritik. Sålunda föreslås i propositionen uttryckligt krav pä att såväl 

ordföranden i valprövningsnämnden som dennes ersättare skall vara eller 

ha varit ordinarie domare. De för vidare inte tillhöra riksdagen. övriga 
ledamöter och ersättare får tillhöra riksdagen men kan också rekryteras 

utanför denna. Bestämmelser om valprövningsnämnden återfinns i 3 kap. 

Il § och 4 kap. 7 § andra stycket förslaget till RF samt i l kap. 5 §, 7 

kap. 5 §med tilläggsbestämmelscr och 8 kap. 2 §förslaget till RO. 

I motionen 1973:1889 av herrar Pettersson i Örebro (c) och fröken 

Pehrsson (c) vänder sig motionärerna mot förslaget att ersätta den 

nuvarande ordningen för prövning av valbesvär i rcgeringsrättcn med ett 

system med en särskild av riksdagen utsL·dd valprövningsnämnd. De 

förslår att regeringsrät ten även i fortsättningen skall pröva val besvär. 

Därvid framhaller de att de valtekniska spörsmål som kommer upp i 

valbesvär mera ägnar sig för en rättslig bedömning än för en lekmannabe

dömning. Vidare anser de att riskerna för partipolitiskt inflytande i 

v:ilprövningsniimnden underskattats. Frf1gan om fri i valförfarandet 
förekommit bör. säger de, prövas av utanförståL'nde opartiska organ och 

inte av dem som själva är direkt bL·rörda av utgangen av besvärsprövning

en. De framhåller att valbesvär kan prövas minst lika snahht i 

regeringsrätten som i ett specialorgan som valprövningsnämnden, som 
skall samm:mkallas särskilt. 

Som departementschefen utvecklat i propositionen (s. 255) får det 
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anses vara till helydande förde'! att det valprövamk organet kan 

sammansättas sii att det kan tillföras inte bara juridisk expertis utan även 

valteknisk sakkunskap samt persont•r som besitter praktisk erfarenhet av 

valarbetet OL'h som representnar ett allmiint medborgaromdöme. Liksom 

dcpartementschekn ansn utskottet det kunna förutsättas att ledamöter

na av valprövningsnämnden kommer att fullgöra sina uppgifter opartiskt 

och objektivt. Propositionens förslag garanterar att niimndcns ordförande 

och JennL'S ersättare har Jomarkompl'tens. MeLI hänsyn till det anförda 

anser utskottet övervägande skäl föreligga att tillstyrka prorositionL·ns 

förslag hdriiffandc ordningen för v~ilbL·sviirsprövningen. Utskottet av

styrker diirför motio11L'n 1973:1889. 

I enlighl'l mt•d grundlaghl'fedningcns i denna del enhiilliga förslag 

föreslår propositionen att tulrna11 nc/1 ricc ta/111d11 skall viiljas för 

riksdagens ra/11ai11d och inte som nu iir fallet - för varje riksmöte. 

Bcslämmelsn av denna innc'börd fiirt'sLis <ilunda ingi1 redan i RF (4 kap. 

2 ~).Förslaget har inte föranktt nagot motionsyrkandc. Under utskotts

hehandlingcn har enll'lkrtid framställts yrkande om att Lkn nuvarande 

ordningc·n med i princip ettåriga valperiodcr skall bibehållas. 

Som dcpartetnt'ntschcfrn utvecklat inn.:här förslaget till ny R.F alt 

nya betydelsefulla uppgifter kommer att läggas pii riksdagens talman. Det 

är därför :in mer angdäget att talmanm:n möts med förtroende fr~1n al\J 

grupper inom riksdagen. Förslaget att talmansval skall avse riksdagens 

hela valpcriod syftar till att ytterligare stärka talmann.::ns ställning. I 

likhet med grundlagberedningen od1 departementschefen finner utskot

tet förslaget välgrundat. För vice talmännen bör inte stadgas annan 

valperiod än som gäller för talmannrn. Utskottet tillstyrker salunda 

propositionens förslag. s~ivit t nu är i frilga. 
I det avsnitt av den allmiinna motiveringen som hiir rubriken 

valgenornslagd. riksdagsarbetl't m. m. bd1andlar departementschL'fen 

avslutningsvis gru11dlaghcrn/11i11gt'11.1· /iirslag i ji·ciga 0111 riksdagsarhctcrs 

11ppldgg11i11g. Dep;1rte111entschden uttalar sin anslutning härtill utom i tvii 

hiinseenden. Undantagen avser bt'redningens förslag att förkorta proposi

tionstiLkrna med tio dagar od1 att införa dl s:irskilt prövningsförfarande 

niir fr~lga uppkommer om alt L'n proposition skall fii avliimnas efter 

propositionstidens utgång. DL·partt'mentschefcn förordar i dt•ssa delar i 

stiillct att nuvarande ordning skall biheh~illas. l'ropositinn som avses skob 

hd1andlas under vilren skall sålunda avliimnas, budget proposition senast 

den 20 m:irs och annan proposition sc·nast den 10 april. Ni1gra regkr om 

siirskild förprövning av fräga om medgivandt' att liimna proposition 

SL'narc än de angivna tiderna föreslås inte. I stället hänvisar departements

chefen till att riksdagL'!l liksom nu bn h.:gagna uppskovsinstitutet. 0111 

riksdagen anser att prövningen av proposililHIL'n inte hör ske under dren. 

Utskottet. som återkommer till fr:1gorna om riksdagsarbetet i avsnittl't 

nedan om förslaget till RO. vill redan hiir anmiirka att utskuttd i det 

följande föresld.r den avvikdsen friin propositionen att grundlagbered

ningens förs!Jg skall följas också vad gäller propositionstiderna. Niigol 

siirskilt förprövningsinstitul för tillstånd att i U!Hlantagsfall avliimna 



KU 1973:26 29 

proposition senare än lk angivna tiderna anSL'.f utskottet enwllertid ink 

erforderligt. I övrigt har utskottet i huvudsak tillstyrkt de framlagda 

förslagen. 

Statschefen 

Det inledande kapitlet om slatsskickets grunder innehåller ett 

stadgande om att konungrn ~ir rikets statschef. I propositionen uttalas att 

konungadömets bL·varanck i dag ~ir L'll given utgtrngspunkt vid utform

ningen av en ny författning, om förfat tningrn skall fä i.in sk v;irt stöd i 

riksdagen och folkopinionen. 1 propositionen flin:sliis vidarL' ingen 

ändring av nuvarandL' tronföljdsrL·gler i SUCL'l'SSionsordningL'n. Regerings

förslaget byggcr pä tanken att riksdagen. för den hiindl'lse konungahusl't 

SkUllL' UtS]Ockna, skall f[\ riidrum fiir a( t ta Stiillning till Lfl>n framtida 

statsformen. f avvaktan pii beslut h;irom skall riksdagen dr1 utse en 

riksförcstilndan· att fullg1'ira statschefens uppgifter tills vidarL'. Ett 

sladgande som reglerar denna fr[1ga har upptagits i <; kap. i rt'gerings

Uirslaget där statsehefr.:ns st:illning och uppgifter niirmare angL'S. I 

anslutning hiirtill fi:ircslfts i propositionen upphiivande av det stadgandL· i 

successionsordningen som behandlar konungahusets utslocknande. 

I den under allm;inna motionstiden väckta motionen 1973:1 (vpk) och 

följdmolioncn 1973 :188 I (vpk) bcgiirs öwrgfog till republik. I motionen 

1973 :1881 forcs!<is dt stadgandL' i kapitlet om statsskiL'hts grunder av 

inneh:lll alt riksdagens talman är rikets statscht'f. Sam111:1 motion 

innchCtlkr yrkandL' om att succL·ssionsordningen upphtivs. 

Motionen 1973:/885 av herr Lundhl'fg (s), i vilken yrkas avslag pi\ 

propositionen, tar upp frågan 0111 statsformen. Enligt motionL'll bör i 

giillandt• rcgl'fingsform nu som vilande grundlagsförslag antas tilliigg av 

innebörd att riksdagen utser L'n statschef med l'ndast n:'JHL'St'ntativa 

befogcnhetL·r. dock att giillandL' regler skall tilliimp:ts s!1 liinge den 
nuvarande monarken iir konung. 

I motionen 19 73 :IS 73 ( m) förl'sltis iindringar i st11.:cessionsonlningcn 

som inm·biir att iiVL'n kvinnlig tronföljd infiirs. Motionens förslag gitr ut 

pii införandL' av full s. k. kognatisk tronföljd, varvid tronfölj:trens åldt'r 

ink kiin - iir utsJagsgivandL·. UtrL·dning och förslag bl'triiffande 

införande av kvinnlig tronföljd hegiirs i motiont'n l<J73:/S7S (c, fp.l. 

Utskottl't instiimmer i de uttalandL'n som gjorts i propositionL·n 

lwtriiffalllk statsformen. Enligt utskottet hör e.i n:1gon iindring fiirl'tas i 

fdga om t ronföljdsrt;>g]t'rna. Utsk<>ltct avstyrker siilunda förevarande 

mot ionsy rka nden. 

Enligt propositionens fiirslag skall statschefen ha stiillning som symbol 

fiir riket OL'h rullg6ra representativa uppgifter. För detta iindam:ll 

ankommL·r dL·t p:i statsminiskrn att hillla statschefrn orit'nkrad om 

rikets angl'liigL·nhl'tt;'r. Vid behov sammantriidl'f rL'gning,·n i konselj 

under statschefons ordl"örandl'skap. Det fi.iru!siitts vidarL' att statschefen 

l"ungcrar som nrdfiirande vid utrikL·sniimlllkns sammanträden. Stats

chefen skall ocksti niirvara vid riksmötets i:\pp1rnntk och pii hemstiillan av 
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talmannen förkbra cktta öppnat. Rcgcringsskiftl' iigl'r rum vid en s~irskild 
konsdj inför statschekn. lktriiffandL' de allm~inna motiven rörande 

statschL~fens sl~illning och uppgiftn hfovisas till propositionen 
(s. 170- 176). 

l 5 kap. gl's regler om forht1llandct mdlan slatschcfrn och regeringen 

och om utiivandet av statschcfrns uppgifkr dJ. han är fl-irhindrad :itl själv 

utöva dl:'m. Kapitlet innchiilkr bl. a. en rl:'gcl om rättslig immunitet för 

slatschefrn. 

Motionen 1973:1874 (m) behandlar utförligt fr[tgan om statschefens 

ställning och funktioner. 
I motionl'n hävdas att statschefen formellt bör delta i vissa viktiga 

statshandlingar. Siilunda fi"ircslås att statschefen skall I11L'dvcrka vid 

promulgation av lagar och fi..irordningar samt vid expedition av vissa i 

motionL'n angivna beslut gl'nom att undnlt'ckna berörda dokuml'nt. 

Vidar.: förl'släs i motionen L'tt staclgandc av inneh:1ll att anmälan vid 

siirskilcl konselj skall göras när någon intriidL'r som statsclwf eller tillfällig 

riksförl'sttrnJare samt en bestämmelse om alt protokoll skall föras vid 

konselj. Slutligen inneldller motionen förslag till rc'clnktionell fodring av 

det stadgande i regeringsförslaget som bl:'rör fr:lgan om konselj. 

I motionen }<)73:184:! av herr Olsson i Kil (fp) uttalas alt det bör 

ankomma pii statsministnn att avgöra n~ir konselj bör hållas. 

Fnligt rl:'gcringsförslaget bör statschefens uppgifter var:i av enbart 

reprL·sentativ och ceremoniell art. Siilumla skall hans pl'rson och hans 

namn inte' knytas till beslut och :itgiirder inom statslivl'l med politisk 

im1l'bihd. I propositionen uttalas att även en formell ml'dverkan fdn 

statschefrns sida vid tillkomsten av politiska beslut skullL' kunna bli en 

belastning för den symbolställning som statschefen bör inta. Det är enligt 
propositionen ur demokratisk synpunkt av viirde att iiven de yttre 

formerna i den politiska bcslutsprocesscn si1 nära som möjligt avspq~lar 
den verkliga ansvarsfiirddningcn. 

Utskottl'l inst~immn i de synpunkter som framförs i propositio1wn pa 
dl'nna punkt. Det kan tilläggas all eXL'mpelvis en vägran från stalschcfrns 

sida om förslag<:\ i motionen lCJ73:l874 skulle genomfi_iras - att 

Unlkrleckna viss! beslut skulle kunna ge allrniinhelcn en felaktig 

uppfattning om slatsskickets grunder. 
Bet r:iffand.: friigan om konsl'Jj framg[ir det av propositionen att Sciclan 

bör komma till sL1nd när statschekn och stalsminiskrn gL'mensamt 

finner att bd1m- av konselj flirdiggcr. Statschefen är d~irvid formellt 

sammankallande. Lnligt utskottet f\-irl'liggn inte ni1got hl'110v av L'lt 

förtydligandl' pii denna punkt i laglL'Xlen. [j helkr anser utskottet alt dd 

kriivs >är;;kilda j!.TUndlagsreg.kr om konsd_i i samband nwd intr:idc: som 

stalschcf c:lkr om protokollföring vid konselj. 

Det anförda kdL'r till alt utskottet inte ansl'T sig kunna bitriida Je 

ovan redovisade iindringsförslagen motionerna Jl)73:1874 LKh 

1973:Pi42. En rcd:iktionc:ll iindring av 5 kap. l ~bör dock förl'\as. 

Som niin111ls fiirL·sl:is i propositionL·n ('n rt'gL·l om statsclwfL'llS 

immunit.:t _ I mutionl'n I 117.1' :/ Ss I (vpk l, som innd1ålkr krav pil 
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övergång till republik, föreslås att immunitctsrcgcln utgår. 

Utskottet har inte funnit anledning att frångå propositionens förslag 

på denna punkt och avstyrkn motionsyrkandl't. 

Regeringsbildningen 

Vid införandet av enkammarsystl'md och d:irmcd sammanhiingandc 
reformer gjordes inga iindringar i reglerna rörande bildandet av ny 

regering. Enligt giillande rätt är dl'! således alltjämt konungen som 

utnämner ledamöterna i statsrådet och utser L'n av dessa att vara 
statsminister. 

Nu föreliggande förslag till regeringsform innebiir att parlamentaris

mens princip även formellt vinner inträde i fråga om regeringsbildningcn. 
Propositionens regler i denna del vilar i allt v:isentligt på grundlagbered

ningens förslag, som i detta hänseende var enhälligt. De föreslagna 

rL·glerna innebär att riksdagen utser statsminister på förslag av riksdagens 

talman. Detta tillgår så att talmannen efter att ha samrJtt med 
företriidare för de politiska partierna och med vice talmiinnen förelägger 

riksdagen ett förslag till statsminister. Om inte minst 175 kdamöter 

ri:\star emot förslaget är det antaget. Förkastas diirL'l110t förslaget av 
riksdagen, skall proceduren med samråd med partirepresentanter och vice 
talmiin samt omröstning i riksdagen upprepas. liar ej heller vid fjärde 
omröstningen riksdagen antagit talmannens förslag skall förfarandet 

avbrytas och nytt val till riksdagen iiga rum inom tre månader. Vid 
rL'geringsbildning efter nyval föruts:itts. att förslag till statsminister 
liimnas av den nyvalde talmannen men att den förutvarande talmannen 
kan medverka i ett inledande skede innan val av talman iigt rum. 

1 motionen J<J73:18fi3 av herr Molin m. fl. (fp) läggs fram ett 

alternativ till den förL·slagna ordningen. Kritik riktas mot rE'glerna om att 
automatisk riksclagsupplösning skall ske, niir talmannens förslag till 
statsminister förkastats av riksdagen fyra gi'mger, att det inte i något 
skede kriivs absolut majoritet for c•n förL'SlagL'n statsministerkandidat 
samt att regeringsbildningsproccduren inte kan komma i giil1g på allvar 
förrän den nya riksdagen samlats och valt talman, vilket skall ske 15-20 
dagar efter valet. Motioniirerna anser att den föreslagna ordningen ger 
möjlighet b[1de för talmannL·n och för olika grupperingar inom riksdagen 
att framtvinga dkr verka för L'lt nyval i ett liige d:'.i man bedömer ett 

s:'idant vara taktiskt fonklaktigt. 
I st:illet för den i fL'geringsfi.irslagl't förordade ordningen lägger 

motion~irerna fram följande förslag. lkn statsministL'rkanJidat som efter 
talmannens försh1g erh:'.iller minst 175 röskr ([tbsolut majorikt) skall bli 

vald. Uppn:'is inte absolut majoritet första gången, skall samma procedur 
upprepas ytterligan~ en gång. i\vcn nu skall kriivas absolut majoritet fi'ir 

att statsminister skall anses utsedd. lJ ppn[1s inte det ta röstl'laL skall 

initiativrätten övergi1 fr[111 talmannen till riksdagen. En tolftedel av 
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antalet riksdagskdamötn skall ha riitt att framrnra förslag. Liggs endast 

L'lt förslag skall den fön'slagne ansl's utsl'dd. om han nhi\llit minst 175 

riistL'L Vid flera förslag skall samma regel giilla -- dvs. dl'n sbll anSL'S vald 

som L'rh(1llit minst 175 riister. Uppn:fr inte någon kandidat detta röstetal, 

skall L'n slutlig omröstning anordnas. där det röstas om den elkr dL' tvii 

som i den tredje omröstningen L'rhallit tkst riistn. Den som hiirvid 

uppniir fkst ri.·ister skall anses utsedd. Skulle dl't intdffa, att ingL'n 

kandidat fi.irL'Sli1s av minst L'n tolftedel av riksclagskdamiitenw, Uinkcr sig 

moiioniirerna rnöjlighl'tl'n av L'n automatisk rikscl::igsuppli"isning. 

Slutligt•n föresEis i motionen att L~ll mi.ijlighl't öppnas att i cxceptio

nl'ila fall t:ita statsminiskrn tilltriida omedelbart efter vakt och innan 

v::ilprocL'durL'n iigt rum. lktta skall. anser motioniirerna, kunna iiga rum. 

niir förslag till statsminister framlagts av talmannen och fiirslagd 

uttryckligen godtagits av samtliga vicl' talmiin. Omröstningsprocedurcn 

skulle i si1dana fall äga rum, niir riksclagl'n samlats. Talmannens utseL'JHk 

av statsministn skulll' siikdL'S i L'ftcrhand bL·kriiftas av riksdagL'n. 

Som rL·dan nämnts byggL'r rl'geringsförslagl'l i vad avsl'r valprocedurcn 

vid tltSL'L'ndL· av statsminister pil grundlagheredningL~ns enhiilliga fiirsl::ig i 

iimnl't. CrundlaghL'rL·dningl'n hade i sin motivering för dL'll föreslagna 

ordningL·n bl. a. framh[illit att omröstningsregkrna överl'nsstämmer med 

de rL·gkr som i detta hänsl'endL' gäller vid misstroendeförklaring. \fot 

bakgrund av dl't hetydandL· värde som ligger i att förslaget vunnit 

anslutning friin fiiretriid::irc från samtliga i grundlagberedningen reprcscn

tnadL' politiska partiL·r ::inser departemcntschcfrn grundlagbnl'dningcns 

fi:irslag bi·ira aeCL'ptcr::is. 

Utskottet vill för sin dd anfi.ira följande. För det fall att utgilllgL'n av 

di riksdagsval gl'r ett politiskt parti egen majoritet i riksdagen kommer 

fr!1g:m om utSCL'nLk av statsminister sannolikt inte att v:illa n[1gon 

konflikt i riksdagL'n. Aven n:ir L'tt valrcsultat talar för niigon form av 

koalitionsrL'gcring. kan styrkcfiirhållanckna mellan partierna klart ange 

fnin vilkl'l parti statsministern skall hiimtas. Fiirdiggcr ink n~1gon sådan 

pil förhand given lösning för det förutsättas. att statsministcrfråg::in. 

liksom regcringsfdgan i iivrigt, i första hand kommL'r att !i.isas vid 

iiVL'rliiggningar mellan partierna. Man kän diirvid utgii fri111 att stora 

anstriingning:1r kommer att göras för att nå en lösning. 

Fiirsl:1gl'l i mol ionen skiljn sig friin rcgeringsförslaget i tvii viktiga 

hLinSL'L'IHkn. Enligt rL~gcringsförslagd skall statsminister anses utSL'dd om 

inte Jlll'r iin hiilrtcn av riksdagens kdamöter röstar L'mOt förslagd. I 

motionen krävs L'ml'lkrtid i de tre första omröstningarna absolut 

maioritl't. 1 fiirhallandc till rcgeringsfiirslagl'l iir enligt utskottl'ts mening 

L'll s:idan rl'gel ägnad att förlänga en rl'gL'ringskris. I den fjiirdl' 

omröstningen kan vid:1rl' 1m·d motionl'ns fiirslag valet falla pil ni1gon som 

L'ndast har L'n tolftt'del av riksdagl'nS ledamöter bakom sig. l·:n i denna 

ordning utsedd statsminister kommer s:1ledL'S att tvingas bilda rl'gering 

trots all utsiktcrna iir smii all rL·gningen skall kunna uti.iva sin funktion, 

innan den förlorar vid L'll misstroemkvotning. 
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Vad gäller de i motionen uttalade farhågorna för att talmannen skall 
komma att föreWgga riksdagen oantagbara förslag till statsminister i 

avsikt att i lägen diir det kan bedömas partipolitiskt gynnsamt [1stad
komma nyval vill utskottd anföra följande. 

Sj:ilvfalkt :ir det aldrig möjligt att i en författning skapa fulla garantier 

mot parlamentariska dödlägen elkr mot partipolitiska försiik att utnyttja 

krissituationer. Det ökade inflytanck som i den nya författningen ges 

talmannen bygger pti ett hiivdvunnd fortroendL' för dennes persern. 

Utskottet vågar förutsätta, alt riksdagen iiven i fram tidl.'n skall str:iva 
efter att nil en allmän uppslutning kring talmannen och cliirmed skapa 

förutsättningar fiir att dc·n1ie har sådana personliga kvalifikationer att han 

oberoende av partitillhi.irighct kan med oväld verka för samlande 
lösningar iiwn i parlamentariskt problemfyllcla situationer. Det avgörande 

kommer dock alltid att vara de politiska partiernas vilja att medverka till 
konstruktiva lösningar av rcgeringsfrågan. 

Försbgct i motionen, att man i vissa situatiom'r skulle möjliggöra ett 

päskyndandc av regeringsbildningcn, innebär. att talmanne·n i samd1d 
med vice talmiinncn i den upplösta riksdagen skulle utse statsminister. 
Diirmed skulle i realiteten kunna inträffa att statsminister utses av någon 
som inte är ledamot av den nyvalda riksdagen. Dt:t ligger i öppen 

dag, att en sådan ordning iir mindre liimplig. Utskottet kan heller 

inte se någon avgörande nackdel med att en ny regering kan tilltr:ida 
först om kring 20 dagar efter valet. Tviir!om måst c det anses angelä

get att partierna för viss tidrymd till sitt förfogande fiir överlägg

ningar. 

Utskottet ansluter sig såkcks i vad aVSL'r regcringsbildningen till 
propositionens förslag och avstyrker de i motionen 197 3 :J 863 frnmfördu 

alternativa lösningarna. 
1 motionen I 9 73 :1856 av herr Ahlmark ( fp) kritiseras kravet på att 

statsr:id skall ha v::irit svensk medborgare i minst l 0 <lr. Det framhfdks 
bl. a. att motsvarande krav inte stiills på någon annan yrkesgrupp och att 
det iir en illusion att med en sådan regel söka skydda sig mot 
pf1tryckningar utifrån. 

Grundlagbcredningen bedömde clt:t som betydelsefullt att i grundlage•n 
stiilla krav på minst 10 års SVL'nskt medborgarskap för statsråd och 

hänvisade därvid främst till foran för pC1tryckningar i ett sp1int läge. 

Departcrncntschefen förklarar sig bitriida grundlagbcredningens uppfatt

ning härvidlag och piipckar att elen föreslagna regeln inte' mött någon 

kritik under remissbehancllingrn. Ctskottet, som sjiilvfalkt inte· betraktar 

re·gl'!n som ntigon garanti mot utliindska pC1tryckningar, anslukr sig till 
grundlaglwrt:dningens och departemcntsehcfens synslitt och finner det 

siilcdcs motivera! med ett krav p[i att statsriid skall ha e•n formellt 

starkare• anknytning till Sverige iin som erfordras för andra i offentlig 
verksamllL'!. Utskottet avs! yrker motionen 197 3 :1856. 

I motionen 1973:184.f. av herr Ahlmark (fp) hävdas, all del inte av 6 

kap. 6 ~ RF med erforderlig tydlighet framgår. att talmannen enligt detta 

3 R iksdag<'n / 9 73 . .f. sam/. Nr:',() 
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stadgandc får entlediga statsministern endast på dennes begäran. Ut
skottet framHigger förslag till en omredigering av stadgandet i förtydli

gande syfte. 

Regeringsarbetet 

Propositionen, som inte föresliir någon genomgripande reform av 
regeringens arbetsformer. bygger på principen att alla rcgcringsärenden 
skall avgöras kollektivt av regeringen. Ett system med ministerstyre 
avvisas således, bortsett frän att -- såsom hittills --· de s. k. kommando
målen skall få avgöras av vederbörande departementsehcf. 

Utskottet ansluter sig till de allmänna principer om regeringens 
arbetsformer och dessas reglerande i grundlag som föreslagits i propositio
nen. 

I fråga om tillvägagångssättet vid delade meningar inom regeringen 
skiljer sig regeringsförslaget från vad i detta hänseende föreslagits av 
grundlagberedningen. Propositionen upptar inga regler härom, medan 
grundlagbercdningen stannat för ett omriistningsförfarande med utslags
röst för statsministern. 

1motionerna1973:185() av herr Molin m. fl. (fp) och 1973:1874 (m) 

framförs kritik mot att regeringsförslaget inte innehåller några omröst
ningsreglcr. I båda motionerna förordas en återgång till grundlagbered
ningens förslag. I motionen I 973 :1850 pekas siirskilt på de risker for 
konstitutionellt sammanbrott i krislägen som skulle föreligga utan 
omröstningsregler. Motionen I 973:1874 fram håller behovet av cl t 
formellt omröstningsförfarande framför allt i fkrpartiregeringar eller i 
expeditionsministärer. I motionen 1973 :I 850 förordas vidare att 
såsom grundlagbcrcdningen föreslagit - möjlighet skall föreligga för ett 
statsråd att v;igra underteckna protokoll eller expedition i beslut, som 
han anser ha grundlagsstridigt innehåll. 

Utskottet delar departementschefens uppfattning, att rcgeringsarbetet 
inte onödigtvis bör bindas av formella regler, som kan hindra anpass
ningen av arbetet till växlande förhållanden. Grundlagsstadgandcn an
gående regeringsarbetet måste därför utformas så att de passar olika typer 
av regeringar. Den föreslagna ordningen anknyter till vad som i praktiken 
redan tillämpas. För statsrådsöverhiggningarna, där regcringsbesluten nu i 
realiteten fattas, saknas omröstningsrL'glcr. Något behov av sådana regler 
har heller inte ansetts föreligga. 

P[1 grund av det anförda avstyrker utskottet de i motionerna 
1973:1850 och 1973:1874 framförda yrkandena om att i grundlag införa 
omröstningsregler för regerings beslutsfattande. Finner en regering sig ha 
behov av omröstningsrcgler står det den givetvis fritt att i t. ex. en 
arbetsordning införa regler härom. 

Som inledningsvis framh:lllits skall regeringsbeslutcn fattas av rege
ringen som ett kollektiv. I ett sådant system anser utskottet det till 
fyllest med den rätt och skyldighet enskilt statsdd skall ha att låta 
anteckna skiljaktig mening till protokollet. Han bör s:llunda inte ens<1m 
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kunna förhindra ett beslut genom viigran att underteckna protokoll eller 
expedition. Utskottet tillstyrker således propositionen och avstyrker 

motionen 1973 :1850 iiven i denna del. 

I motionen 1973:18../6 av herr Ernulf (fp) hävdas, att det inte med 

erforderlig tydlighet framgår av 7 kap. 8 ~ RF, att vid förfall för 

statsministern och hans eventuelle ställföreträdare skall statsministerns 
uppgifter övertas av det av tjänstgörande statsdden som har den längsta 

sammanlagda tjänstetiden. 

Såsom departemenlschefen anfört skall stadgandet ges den av motio

nären anförda innebörden. Utskottet finner det befogat med ett 

förtydlig::mde av l::igtexten i enlighet med förslaget i motionen. 

T del ta avsnitt om regeringsarbelet har utskottet funnit anledning att 

ta upp ytterligare ett spörsmål. Utskottet vill erinra om all i samband 

med årets granskning av statsr[1dens ämbetsutövning och regeringsären

dcnas handläggning (KU 197 3 :20) behandlade utskottet bl. a. regeringens 

hancllamle i samband med elen uppmärksammade flygplanskapningen i 

september förra året. Enligt utskottet gav det inlriiffade anledning att 

ställa frågan om behovet av särskilda regler för extraordiniira situationer i 

framtiden. Utskottet hiinvisade bel räffande behovet av särskilda grund

lagsregler för sådana situationer till alt utskottet inom kort hack att be

handla förevarande författningsiircncle. 
Vidare erinrade utskottet om at l inom justitiedt'partementet hade 

upprättats en promemoria vari en del praktiska frugor som aktualiserades 

i anledning av flygplansk:lpningcn berördes. I anslutning härtill uttalade 

utskottet alt dessa frågor borde bli föremål för ytterligare överväganden i 
syfte att f1stadkomma en ordning som underliittar för regeringen att 

snabbt och effektivt agera i en nödsituation. 
I sam band med behandlingen av det nu aktuella grund lagsförslaget har 

utskottet övervägt hithörande spörsm[1l och diirvid ansett att frågan om 

särskilda regler för regeringens handlande i extraordinära situationer och 
för bcslutsprocessen i s:imhand diirmed bör bli föremf1l för prövning. Det 
hör enligt utskotlet ankomma på Kungl. Maj :t alt närmare besluta om 

inriktningen och formerna för l'll s;1dan prövning. 

Folkomröstning 

Enligt nu gällande grundlagar kan riksdagen och regeringen genom 

gemensamt stiftad lag anordna folkomröstning i särskild fråga. Sådan 

omröstning, vilken SL·dan institutet infördes 1921 :igt mm vid tre 

tillfälkn, har dock endast ri1dgivande kar:ikUir och den aktuella frågan Eir 

sedan avgöras i vanlig ordning. 
Regeringsfi'>rslagct innehaller ett stadgandc i RF (8 kap. 4 §) enligt 

vilket föreskrifter om ri!dgivande folkomröstning i hela riket 111edcldas 

genom lag. 
Den i olika sammanhang under sen:in.> ar diskuterade frågan 0111 

beslutande folkomröstning behandlas i propositionen. I den allmiinna 
motiveringen erinras 0111 att förslagrt till ny författning bygger på samma 
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grundförutsiittning som både forfat tningsutrL·dningcn oeh grundlagbned

ningen utgC1tt ifr:1n, nämligen att dC'n svenska folkstyrdsl'n iiven i 
framtiden huvudsakligen skall förverkligas genom ett representativt 

syskm. 

I propositionen framh[1lles att dt'n clebutt som förts om beslutande 

folkomröstning i Sverigl' huvuds::ikligen giillt fdgan om införande uv 

sådan 0111röstning i samband med grundlugsiindring. J-"l·irfattningsutred

ningen föreslog utt en tredjedel av riksdugens ledamöter skulle kunna fiira 

ut ett vilande grundlagsförslag till folkomröstning. Sam111u stCmdpunkl 

intogs av en minoritet inom grundlagberedningen. Beredningens majoritet 

avvisude emelkrtid denna tankL· oeh framhiill bl. a. all .en gnmdlagsfr5ga 

av större vikt iindock skulle komma att behandi;Js i valrörelsen varvid 

viiljarnu hadl~ möjlighet att ge sin mening till kiinna vid valet. Siirskilt med 

hiinsyn till att även kommunalvakn fiirrättas samtidigt med riksdagsvalen 

ans[ig beredningen det vara mindre lä111pligt med en folko111röstning i 

samband med dessa val. 

Enligt grundlagberedningen var det emellertid av värde att iiwn i 

framtiden ha möjlighet att efter majoritetsbeslut i riksdagen anordna 

rådgivande folkomröstning. 

Departementschefcn ansluter sig härtill och är liksom gruncllagberL'd

ningl'ns 111ajoritet bcstiimd motsdndare till att ti!Ugga en minoritet i 

riksdagen rätt att fö till stfmd en folkomröstning. Detta skulle enligt 

departementschefen minska parlamentarismens funktionsduglighet. Det 

finns vidarl' L'nligt dL'parteml'I1lschcfcn ej niigot bl"hov av att i grundlag ha 

niirmare regler om möjlighctl"rna att anordna riidgivandc folkomröstning. 

Det iir tillriickligt att det i grundlag slås fast att befogenhdl'n att besluta 

0111 rådgivande folkomröstning i hela riket skull ligga hos riksdagen. 
Frågan om beslutande folkomröstning i samband med grundlags

ändring aktualiseras i tvf1 motioner - 1973:187-1 (m) och /973:187S(c, 

fp). I biida 111otionerna föreslås att en minoritet i riksdagen skall kunna 

föra ut ett som vilandL' antaget förslag till grundlagsiindring till 

folkomröstning anslutning till följande riksdagsval. 1 motionen 

1973:1874 kr~ivs att minst en tredjedel av riksdagens kdamiitl'r rram
st~iller yrkande om folkomröstning. 1 motionen 1973 :1878 föresl;ls att 

folkomröstning angaC'mk ett vilande grundlagsförslag skall anordnas 0111 

minst en tiondel uv riksdagens kdamökr begi.ir det och minst L'l1 tredji:dd 

av riksdagens ledamöter vid företagen omriistning riistar för folkomri.ist

ning. I biida motionerna föresE1s att folkomröstningen utformas som L"tt 

stiillningstagande · - ja elkr nl'j - till det vilande grundlagsfi.irslagl't. DL'tta 

förfalll'r om flertalet av dem som dl'itagit i folkomröstningl"n svarar nej 

och om antakt ncjrlister svarar mot mer '.in hiilftl'n uv de röster som 

avgivits vid dl'l s::imtidigt förriittadL' riksdagsvakt. 1 annat fall har dL'n 

nyvalda riksdagen att i vanlig ordning fatta ett andra beslut i fdgan. 

I motionen 1973:186-1 av hl'rr Molin 111. il. (fp) flirt'sEi.s dl'is ;1tt 

rniijligheten utt anordna folkomröstning anges redan i 1 kap. 1 ~ andra 

styckl'l RF genom L'lt ti!Higg av orden "och genom folkomri.1stning". 

VidarL' biir l!nligt motionL'n sUs fast att radgivalllk folkomröstning L'llligt 
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beslut av riksdagen kan förekomma även i del av riket. 

I det föregilende har utskottet uttalat sin anslutning till dt•n i 

propositionen ;111förda uppfattningen att den svenska folkstyrelsen skall 
förverkligas genom dt representativt system. Detta utesluter dock inte 

v:irdet uv möjligheten att före riksdagsbehandlingen inhämta v:iljarkårens 

uppfattning i en siirskild fr~lga. Som anförts i propositionen kriiver ett 

sftdanl rådgivande folkomröstningsinstitut inte några niirmare föreskrifter 

i grundlagen. Av propositionen framg[tr t'mcllertid att s:iväl n:irmare 

förL'Skrirter ang~lende en viss folkomröstning som mera generella regler 

t. ex. av det slag som eljest regleras i vallagen förutsiitts bli beslut<1de i 
form av lag. Utskottet vill vidare uttala att det föreslagna grundlagsstad

gandet inte hindrar ~1 tt räd givande folkomröstning anordnas i del av 

riket enligt beslut av riksdagen. Något behov av ytterligare stadgande 

i R F om folkomröstning som förordas i motionen 1973: 1864 förelig

ger inte enligt utskotlets mening. 

Som dL'par!L'mcntschden framh:lller faller frågan om kommunala 

folkomrösl ningar utanför grundlagsstadgandets tilliimpningsomr[1de. Det 

biir i sammanhanget erinras om att friigan om kommunal folkomröstning 

omfattas av direktiven för utredningen om den kommunala demokratin. 

En eventuell framtida möjlighet för kommunerna att anordna folkom

röstning torde fii rL'glcras i annan ordning iin i grundlag. 

Betr:iffonck slutligen fr~tgan om möjligheten att rn till st:'rnd beslutan

de folkomröstning i samband med grundlagsändring anser utskottet 

att den föreslagna ordningen skulle inneb:ira ett stt v:isentligt avsteg 

fr[m det parlamentariska systemet sådant det utformats i vårt land 

all den inte kan godtagas. 

Med hLinvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till berörda 

yrkanden i motionerna 1973:1864, 1973:1874 och 1973:1878. 

Kommunernas slällning i grundlagen 

I propositionen erinras om den lokabt folkliga sjLilvstyrclsens av [tider 

starka förankring i vftrt land. Den kommunala självstyrelsen har fortg:ien

de ökat i betydelse och omfattning. I v{1ra dagar svarar sMunda 

kommunerna för en rad betydelsefulla samhi.illsuppgifter och medverkar 

d:irigenom pft ett avgörande siitt i samh:illsbyggandet. 

NLir dl't g:illcr den r:ittsliga regleringen i grundlag av kommunernas 

stiillning kan erinras om att i samband med 1866 års reprcsentations

reform infördes ett stadgancle i R F om att kommunallagar skulk stiftas 

gemensamt av konung och riksdag. Samtidigt fick den kommunala 

beskattningsmaktcn ett s:irskilt omn:imnande i grundlagen. I övrigt 

saknas i nuvarande RF regler angående den kommunala sjLilvstyrclscn. 

B[1de i författningsutredningcns och grundlagbcrcdningens förslag till 

RF gavs uttryck för den kommunala sjiilvstyrelsens stora betydelse. 

Crundlagbercdningcns förslag innehöll i det inledande kapitlet rörande 

statsskickets grunder en. bestämmelse som angav att riket skall vara 
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indelat i kommuner och att medborgarna i dessa fört'trtids av valda 
ombud, som beslutar självständigt under lagarna. Beredningen framhöll 

att man diirvid avsåg alla slag av kommuner dvs. borgerliga primär

kommuner, landstingskomrnuner och kyrkliga kommuner. I beredningens 

förslag fanns vidare vissa regler rörande kommunernas uppgifter, organi

sation m. m. Beredningen förklarade emellertid att det med hänsyn till 

det omfattande utredningsarbete som pågår rörande olika frågor med 

anknytning till kommunerna var angeläget att inte i grundlag alltför 

detaljerat reglera hithörande frågor. 

I propositionen understryks den stora vikt som dt•n kommunala 

självstyrelsen har för den svenska demokratin och att den betydelsefulla 

st:illning som kommunerna intar inom vårt samhällssystem iir s:!clan att 
den klart mäste avspeglas i en ny grundlag. Enligt departementsclwfen 

bör kommunernas roll i vissa avseenden framhiivas starkare än som skett i 
grundlagbcredningens förslag. 

I dd inledande kapitlet i regeringsförslaget om statsskickets gruncler 
slås redan i l § fast att den swnska folkstyrelsen bl. a. förverkligas genom 
kommunal sj1ilvstyrelse och att denna bygger pa allmän och lika rtisträtt. 
I samma kapitd föreslås ett stadgande 5 ·§ * - av innehåll att i riket 

finns primiirkommuner och sekundärkommuner, att beslutanderätten i 

dessa utövas av valda församlingar och att kommunerna får ta ut skatt för 
skötseln av sina uppgifter. Däremot omfattas inte kyrkliga kommuner av 
stadgandet. I kapitlet om normgivningsmaktcn slås vidare fast - 8 kap. 
5 § - att grunderna för kommunernas organisation och verksamhcts

formcr och för den kommunala beskattningen bestäms i lag. I lag skall 

ocksa enligt samma stadgande meddelas föreskrifter om kommunernas 

befogenheter i i"ivrigt och om deras [1ligganden. 
l propositionen erinras om de betydande samh:illsuppgiftcr som 

statsmakterna på olika områden ålagt kommunerna. Den omfattande 
kommunalisering av förvaltningen som sftlunda skett bör enligt proposi

tionen stadfästas i grundlag. 1 1 kap. 6 §** föresl[1s en bestämmelse som 

anger att det för den offentliga förvaltningen finns förutom statliga även 
kommunala förvaltningsmyndigheter. I 11 kap. om r~ittskipning och 

förvaltning föreslås i 6 § en bestämmelse om att förvaltningsuppgift kan 

anförtros rit kommun. 
Regkr om de kyrkliga kommunerna återfinns liksom övriga stadgan

dcn angående vissa kyrkliga förhållanden i övergf111gsbcstämmelserna. l 
dessa stadgas bl. a. att vad som i RF föreskrivs om primärkommuner skall 

äga motsvarande tillämpning i fdga om kyrkliga komnnmer. Undantag 

görs dock för stadgandct att hcslutandt'rät t utövas av valda församlingar. 

I detta avseende förutsätts att beslutanderätten kan utövas dirL·kt av 

medlemmarna i den kyrkliga komnHmL'n. 

De föreslagna grundlagsreglcrna rörande den kommunala självstyrdsen 

har föranlett två fiiljdmotionrr. 

• I kap. 6 ~ enligt utskottets förslag (ses. 60>. 
•• I kap. 7 ~ c•nligt utskottets förslag tsL' s. 601. 
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I motionen 1973:1875 av herr Boom. fl. (c) framhålls vikten av den 

kommunala sjiilvstyrelscns förankring i grundlag. Mot det föreslagna 
stadgandct i 1 kap. 1 § Rf riktas ingen anmärkning. Däremot anser 
motionärerna att det inte är tillfredsställande att begagna uttrycken 
"primärkommun" och "sekumEirkommun". Dessa bör enligt motionen 
utbytas mot begreppen "kommun" och "iandsting". I konsekvens 
diirmed bör också landstingens beskattningsrätt markeras genom att 

ordet "landsting" införs i 1 kap. 5 § andra stycket. Vidare föreslås att 

stadgandct att bcslutanderiitt i kommun utövas av "valda fiirsamlingar" 

nsiitts med formuleringen ''av församlingar som viiljes i allmiinna val". I 

motionen / 9 73 :1892 av herrar W crner i Malmö (m) och Hedin ( m) begiirs 

att de kyrkliga kommunerna skall anges i 1 kap. 5 § RF. 

Utskottet kan för sin del ansluta sig till departementschcfens 

uppfattning att den kommunala sjiilvstyrdsen utgör en av grundstenarna 

för den svenska demokratin. Det är därför väsentligt att den ställning 

kommunerna intar i den svenska demokratin klart kommer till uttryck i 

grundlagen. Utskottet anser att propositionens förslag i detta avseende 

vm uppfyller de krav som bör ställas på grundlagsskydd för den 

kommunala sjiilvstyrelsen. 

Beträffande de i följdmotionnna framförda förslagen till ändringar i 1 

kap. 5 § vill utskottet erinra om att första kapitlet i RF är avsett att 

innehtilla stadganden som anger de allmiinna grunderna för det svenska 

statsskicket. Det är därför av vikt att kapitlet inte onödigtvis tyngs med 
stadganden av detaljkaraktär. Utskottet vill vidare anmärka alt utskottet i 

annat sammanhang föreslår ändringar i numreringen av paragrafer i I kap. 

Rf, till följd varav 5 § i propositionens förslag motsvaras av 6 § i 
utskottets förslag. Detta har beaktats i det följande. 

Utskottet har betriiffande propositionens förslag när det gäller 
stadgandena angående kommunerna i R F inte funnit anledning att 

göra annan ändring än alt i klarhetens intresse ersätta begreppet 
sekundärkommun med landstingskommun i I kap. 6 § första stycket 
RF. lliirigenom bör i allt väsentligt syftet med motionen 1973:1875 

vara tillgodosett. Den följdiindring i andra stycket beträffande be

skattningsrätten som föreslagils i motionen blir därmed obehövlig 
liksom ett antal andra följdändringar i såväl RF som i andra lagar 
som skulle behöva vidtas vid etl bifall till förslaget alt utbyta 
begreppet sekundärkommun mot landsting. Nägot behov av den i 

samma motion föreslagna omformuleringen av första stycket andra 

meningen i I kap. li ~ fördigger inte enligt utskottds mening. Ut

skottet vill i sammanhanget erinra om stadgandet i 1 kap. 1 § andra 

styckt'l RF enligt vilket den svenska folkstyrelsen skall bygga på 

allmiin och lika röstriitt. 

I rnlighel med propositionens förslag bör enligt utskottet de 

grundlagsliestiimmelser som rör svenska kyrkan tas in i övergiings

beslämmdserna. Ulskotlet kan sfrlunda inte biträda ändringsförsl:J.gel i 

motionen I 973: 1892. 
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MeJ undantag av den ovan av utskottet förordade ändringen till

styrker utskottet propositionens förslag i hiir berörda delar och av

styrker motionen 1973:1892. ~1otionen 1973:1875 far anses besv:JI":id 

med vad utskot tel anfört. 

Medborgerliga fri- och rättigheter 

I det avsnitt i den allmiinna motiveringen som avser medborgerliga fri

oeh rättigheter (s. 192-201) behandlar deparlementschefen fri1gan om 

införnmk i grundlag av bestiimrnelser om sitdana riittigh.:tcr. Han 

framhiiller att Jen politisk:.! utwl·klingen i Svnige visat att en demokrati 

kan växa fram och befästas utan att grundlagen innehiiller nilgrn bindande 

regkr om lagstiftningens inm·håll i form av l'll fri- och riittighetskatalog 

av dd slag som iiterfinns i mång<i utländska författningar. Vid:1r~ erinrur 

han om all de fri- Ol'h riittighekr som i dag ter sig sjiilvkl:m1 för v:1rjc 

svensk medborgare. s[1som yttrundc- od1 informationsfrihd, religions

frihet, fön:ningsfrihct od1 demonslrationsfrihet, har tagit form gl·rwm alt 

statsmakterna har regkrut od1 garanterat dem i vanlig lag. Gl·nom 

tryckfrihetsförordningen förl'liggn emelkrtid grundlagsskydd för tryck

friheten och riitten att ta dl'I av allmiinna handlingar. I övrigt finns l<i §i 

nuvarande RF, som betruktas som en motsvurighet till Je i uthndska 

grundlagar förekommande rät I ighetsförkla ringarna. Enligt dl!parl e

ment schden är 16 § oklar till sin innebörd och erbjuder knappast 

någon garanti i riiltslig ml!ning för rncdh<>rgarnas fri- och riittighetcr. 

Han betonar utt han med det anförda sjiilvfallet inte avSl'tl att de 

medborgcrligu fri- och rättigheternu skulle vara mera oskyddadL~ i 

Sverigl' iin på andra h[Iil. Enligt honom miisll' rnl'db,1rgarnas friimsta 

skydd mot iivngrq1p ligga i der dcmokral iska systemet som sådant 

meJ fritt arbetande politiska partier som sliir vakt om Je grundliig

gamle politiska riiitighl'lerna, med fria val som byggn pft allmfo och 

lika rösträtt, med behandling i riksdagen av lagförslag och med en 

vidsträckt ullmän debatt. Dc>n yllerstu garantin för fri- od1 riittigheler 

iir, sägl'r depurkrncntschl'fcn, Lkmokrutins förankring i folkopinionl'n. 
foortsiittningsvis fastslar departeml·ntsd1efcn all dd som ett naturligt 

kd i författningsreformcn ing;lr all i grundlag införa besliimml'lsn om de 

medborgerliga fri- och riittighell'rna. Vidare uttalar han att en utgirngs

punkt härvid är att den för all politisk verksumhet i l'll demokrati 

grundliiggande tryckfriheten och riitkn att ta del uv allrniinna handlingar 

liksom hittills skall vara skyddad på särskilt siitt genom tryckfrihetsför

ordningens utförliga besUimrnelser. 

Vad departcrncntschefen sälunda uttalat förankdcr ingen erinran frim 

ulskottds sida. Utskottet iir angl'läget att framhitlla att i Jessa delar finns 

inte någon meningsskiljaktighet inom utskottet. lvleningarna lur L'rnel

lcrticl, som niirmurc utvecklas i det följande, brutit sig i friiga om 

siitten för och omfattningen av regleringen i grundlag av rnl'dborgcr-
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liga fri- och riitiigheler. 

Innan utskottet öv.:rgi1r till att behandla dl' förslag i denna del som 

framlagts i propositionen och i följdmotionl'r, vill utskottd i korthet 

erinra om vissa tidigart' överviig:.1nden i friigan. 

Ar 1938 viiL·kt.:-s motiuner (h) i riksdagen om rörstiirkl grundl:1gsskydd 

rör vissa fundamentala prinL·iper för dl'l nuvarandl' samhälkt. Diirvid 

avsiigs i fi\rsta h:md förL·nings-, församlings-, yttrande- od1 rl'!igionsfri

helt'n samt den 1)L'rsnnliga iiganderiitten. I sitt utli1ta1Hk över motionnna 

framhöll konstitutionsutskottet (l\.U 1'>3K:l<i) elastiL·ikten som dt 

karakteristiskt drag för viir:.1 svenska grundl:Jgar, siirskilt RF. (~rundlagar

na k1de si1kdL·;; intL' varit inriktade p:.·1 att trygga <kl vid n:.igon viss 

tidpunkt kvande swnska samhiilkts "fundamentaJ:.1 principer··. Inom 

författningL·ns ram haLk Lkl varit möiligi att anpassa lagstiftningen efter 

föriindrade tids- och samhiillsförl01lanlien. Utskut tel ansiig att denna 

elasticill'I lwrdL· hL·varas för rramtidl.'n. Detta rnedfördt• L'nligt utskottl'l 

att ett inskrivande i grundlag av vissa "fundamentala principer" inte fiL·k 

förhindra att en omdaning i dl't allmiinna riitlSmedvetandet av de 

bl.'grepp, till vilka Lkssa prinL·iper hiinfi.ir sig, fick slit igenom i 

Ltgstiftningen. L"tskotil'l ultaladl.' :.lit m.:ningarn:.1 var Lklade inom 

utskulkt <lm möjlighl'len <.lch L'ffrkliviteten av s:.idana principsl:.1dganden 

i swnsk grundlag. Utskottet belonaLk alt Lid kunde undergriiva 

grundlagens ht'lgd om man diiri infördL· besliimlllL'ISL'r S<.llll var avsedda 

som garantier lllL'n avfattade pii s:.idant siitt att de kund.: skjutas [1t sidan 

av lagstiftaren. VidarL' t"r:.1mhöll uiskottt'i viktL·n av att s:.idan:.l grundlags

iindringar inte gjordL'S S<.1lll förhindradL' eller försvilradl' möjlighctl'n av 

effektivt skydd mot krafter som viliL' omdana stalsskicket ITIL'd viilds

rnedl'l. l11skotkt framhöll att riitten till arbl'le och försörjning för 

medborgarna var en lika viktig princip som t. ex. iigandl'riitten. /\.v 

utskc,llets uttala11Lkn framg(1r alt det för uhknttl'l framstod som l'll svär 

uppgift att i svensk grundlag införa hc:sliimmelser um ml'dborgerliga fri

och riil tighelcr utöver dem som redan fi.irl.'liig. Med hiinsyn till ämnets 

vikt ansåg utskotlt't dl'l emellertid var:.i befug:.it att göra ell försök att 

övnvinna sviirighl'tern:.1 genom <'n utrL·dning. Utskottd underströk all 

dl'l inte kunde komma i friiga att i grundlag införa en omfattande kal:.dog 

med m[rnga undantag nch inlL' heller all hiinvisa till nya speeiclla 

grundl:.igar utan L'nd:.isl att i grundlag gL' kort:.i od1 klara principst:.1dgan

dcn. Riksdagt·n bifi.ill utskoltl'ls hemstiillan, som avs[1g en utredning 

:mg:.iende frågan om införandl' i RF av "s[1dana principL'r. som för det 

fortbestiiende swnsku samhället mii anses vara uv dL·n fundamentala vikt, 

att de ej mii utan grundlagsändring i\sidosiilt:.is genom lagstiftningen". 

Med ankdning av riksdagl.'ns hL'lllStiillan i friigan kom en utredning i 

iimnl'l till st[rnd genom siirskilt tillkalladl' sakkunniga tlkrbert Tingsten, 

ordförande. Georg Andrcn. Knut l'L'll.'rsson. Erik F:.1sl och Ferdinand 

Nilssnnl. De sakkunniga framlade i L'lt hdiinkandL' / 94/ ( SOU 1941 :20) 

l'i.irsl:.ig till iindrad lydelse av RF 16 ~. Förslaget innebar at( med 

bibdiäll::mde i allt viisentligt av gällande ly<ielsc· av Rl-' 16 \i som l'tl rörsl:.i 
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moment skulle i paragrafen tilläggas tre yttnligare moment med 

bl'stämmclser om vissa fri- och rättigheter. Flertalet av bestämmdserna 
var uppbyggda så att den frihet eller rättighl'l som avsags principiellt 

garanterades, varjämte fastslogs att den närmare regleringen av ämnet 

skulle ske genom samfällt beslutad lag. Sadant skydd skulle enligt 

förslaget gälla för svensk medborgare i fraga om religionsfrihet, yttrande

frihet, församlingsfrihet, den personliga friheten, friheten i utövande av 

yrke och näring samt rätten att oförkränkt befordra meddclandcn genom 
brev, tl'kgraf, telefon eller annat allmiint sädant samfärdsmedel. Ett 
absolut grundlagsskydd föreslogs gälla för envar i fräga om riitll'n att 
dömas av laga domstol och att skyddas mot rdroaktiv straffrättskipning. 

Tryckfriheten skulle liksom förut skyddas i grundlagsL·nlig ordning genom 

TF. Vidart' avsåg förslaget att ge skydd för svensk medborgarl'S egendom 

genom att uppställa krav på skfög ersättning L'nligt samfälld lag vid 

tv:lngsvist förfogande ÖVL'r egendom. Slutligen stadgades att svensk 

medborgares rätt att av det allmänna vid behov erhiilla hj~ilp och skydd 

vid Mderdom, sjukdom, olycksfall, lyte, invaliditet och arbetslöshet 

bestämdes genom sam fälld lag. 
I sin allmänna motivering för de föreslagna nya bl'stämmclserna 

underströk de sakkunniga att de starkt påverkats av synpunkten att 

författningens föreskrifter inte alltför starkt bör binda statsmakternas 

handlingsfrihet. De förklarade att regkringen av medborgerliga fri- och 

rättighekr inte fiek ges en sftdan absolut och ovillkorlig karnktiir, att 
hinder uppstår för ökadl' statsingripamkn och dl' intrång i den enskildes 
frihet och självbestämmanderätt som under särskilda förhällanden kunde 

vara erforderliga. De sakkunniga hade diirför ansett det lämpligt att i 

flertakt fall överlämna åt statsmakterna att inom grundlagL'ns ram reglera 
Wl1impningen av de fastställda allmänna grundsatserna. I Hirigcnom bkv 
dd möjligt att ge särbestämmdser, som var avpassade för särskilda 

förhi'lllanden. 
Sakkunnigförslaget ledde inte till n[1gon lagstiftningsåtgiird. Ingen 

rl'missbehandling kom heller till stånd. 
i\r 1948 väcktes i riksdagen en motion (h) med hegiiran om antagande 

av L'lt förslag till ändrad lydelse av 16 ~ RF som i dl't väsentliga 
överensstämde med 1941 års sakkunnigförslag. l sitt utliitande över 

motionen slog konstitutionsutskottet (KU 1948:17) fast att rättsstaten 

var den omistliga grundvall'n för allt svenskt samhälleligt arbete. 

Utskottet konstaterade <itt de grundsatser på vilka utskottet därmed 

syftade endast på ett med hänsyn till nutidens krav mycket ofullkomligt 

sätt inskrivits i våra grundlagar. Särskilt giillde detta om drn till sin 

rättsliga innebörd ovissa_ 16 ~ RF. Utskottl'l ans[1g det vara cn naturlig 

uppgift att söka befästa den svenska rät tsstalen genom att i RF infoga 

såvitt mö_iligt klara och bindande uttryck för dessa grundsatser. Utskottet 
ansfig uppgiften vara kriivande och ömtfilig och uttalade att innebörden 

av och formen för de nya grundlagsbudcn miistc underkastas den 

sorgfälligasll' prövning. Syftet måste vara att skapa rq!.ler som ii ena sidan 
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llimnar statsm;ikterna den rördsefrihet de, särskilt under utomordentliga 
förhållanden, kan behöva, men å andra sidan uppdrar s:'1dana gr1inser att 

medborgarnas frihet och rätt i väsentliga hänseenden fiir L'lt säkert skydd. 

Utskottet var under dessa förhållanden inte berett att på grundval av vare 
sig det inte remissbehandlade eller av Kungl. Maj :t prövade sakkunnigför

slaget eller de på förslaget byggande motionerna utarbeta förslag till 
erforderliga grundlagsändringar. 1 stället ansåg utskottet att till förnyad 

utredning mål te upptas frågan om införande i RF av ''bestämmelser, 

vilka ger uttryck åt det svenska dittssamhällets grundliiggande principer". 

Riksdagen biföll utskottets hemställan och avlät skrivelse i saken till 
Kungl. Maj:t. 

A.r 1958 väcktes ånyo motioner ( fp) i riksdagen med hemst:illan om 

ny utredning i det angivna syftet. Konstitutionsutskottet förklarade sig i 

sitt utl5.tande (KUB 1958:2) vidhålla sin uppfattning fran 1948. Med 

hänvisning till att förfat tningsutredningen upptagit frågan avstyrkte 

utskot ll'l emellertid motionerna. Riksdagen följde utskottet. 
I författningsutredningens förslag 1963 till ny RF fanns ett särskilt 

kapitel - det andra - med rubriken Grundläggande fri- och rättigheter. 

Propositionen innehåller (s. I 31 f.) en redogörelse för förslagets innehåll till 

vilken hänvisas. Som framgår av denna anslöt sig författningsutred
ningen nära till vissa huvudprinciper i I 94 l års utredningsförslag. 

Karakteristiskt för förfa ttningsu tredninge ns förslag kan siigas vara alt 

utredningen ville i grundlag fastslå att medborgarna äger vissa fri- och 
rätt ighcter och tillika i grundlagen föreskriva a t l utövandet av dessa 

rättigheter skall ske enligt vad som närmare stadgas i lag. 
Remissopinionen i fraga om författningsutredningens förslag till 

regkring i grundlag av medborgerliga fri- och rät tighetcr var delad. De 
flesta remissinstanserna ställde sig emellntid kritiska. Sft gott som 

gt'nomgående anmärktes att grundlagsskyddet för fri- och riittighetcrna 

var alltför svagt eller opreciserat. Utskottet hänvisar till vad som anförs i 
denna del i propositionl'll (s. 131 ). 

I direktiven 1966 för grundlagberedningcn (riksdagsberiittelsen 1967 
s. 73 ff.) behandlades frågan om rättighetsrcgkr utförligt. Därvid fram

hölls :.itt dl'l var fdga om en i riittstekniskt hänseende sällsynt 

sv[irbearbetad materia. Departcmentschefen ansftg L'mclkrtid att man inte 
"för niirvarancle" borde uppge försöken att nå en tillfredsställande 

lösning. Han ställde sig avvisande till oförbindande grundlagsdeklaratio
ner om medborgarnas fri- och rättigheter. lian var vidare starkt kritisk 

mot en lösning som innl'bar att grund lagen mt>d riit tsligt bindande verkan 

fastslär existensen av vissa namngivna rättigheter. Pft detta siitt skulle 

niimligcn i realiteten mycket stora partier av riittsordningen bli inlemma

de i grundlagen. Detta skulk reducera möjlighett'rna alt i tid anpassa 

rättsordningen efter vad ändrade samhällsförhiillanden kriiver. Han ans[1g 

därför inte att det kunde ifrågakomma annat än för någon enstaka 

rättighet av hög dignitet såsom tryckfriheten att kringgärda hda eller 

huvuddelen av det regelsystem som konstituerar rättigheter med grund-

1:.igsskydd, dirt'kt ellt'r indirekt. Enligt departcmentschefen borde man i 
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stiillet söka inrikta grundlagsregkringL'n p~t vissa l'SSL'nlil'lla kvalitetL·r hos 

det rcgclsyslem, pi\ vilkel en viss riittighet anSL'S vila och slå vakt om dessa 

i grundlagsstadgandcn m<.!d s[1 konkret ut formning som möjligt. Departe

mentschefen tog den personliga friheten som ex<.!mpd. Han uttalade att 

en grundlagsregkring med dl'n angivna inriktningcn borde innl'hiilla regkr 

om vem normgivningsmakll'n p[1 omddet skall tillkomma. VidarL' kunde 

den leda till t. ex. förhud mot frihdsberövande pii vissa angivna grunder 

som ~nligt dt>mokratiskt synsätt var utl'slulna som skäl för frihl'lsförlust. 

I ett sådant stadgandL' skulle som grund för frihetslwri_iv;1nde kunna 

uteslutas "L'xempelvis spdk, nationalitet, ras, hiirkomst och i den män 

dl'tta icke följde av grundlagsskydd för yttranddrihet och religinnsfrihl't, 

öven politisk och religiös iiskiidning". Hiirj:imte kunde tillkomma vissa 

grundlagsregkr i övrigt, t. ex. om möjlighet till dornstolsprövning av 

hl'Slu t om frihetshL'rÖv;rndL', om mak I utövningens norm bu ndenllL't, om 

förbud mol tillfälliga domstolar och förbud mot rdrnaktiv lagstiflning 

om straff och liknandL· paföljder. l'tn:dningen borde enligt direktiven 

n:irmast pröva om man med den L'Xemplifinade ml'tmlen eller p[1 annat 

säll kunde [1stadkomma en tillfrcdsst:illande grundlagsn:gkring i dt> 

iimncn det var fdga om. 

Ctskottet ÖVL'rgår hiirdtn till att redogöra för proposit ioncns försl;1g. 
Dc grundliiggandt• politiska riittighetern;1 röstriitt och valbarhet iir 

biid;1 förankradc i propositionens förslag till RF. Redan i l kap. 1 ~ 

fastsliis att Lkn swnska folkstyrclsL'll bygger pil fri iisiktsbildning och 

;1Jl111iin och lika rösträtt. Närmare bestiimml'iscr om röstriitten vid val till 

riksdagL~ll gL'S i 3 kap. 2 § i förslaget. Lnligt ddia stadgalllk har svensk 

medborgare som är bosatt i rikd s[1da11 röstriitt. Om röstriitt för SVL'nsk 

medborgare som e.i :ir bos~1tt i riket skall L'nligt stadgandct finnas 

hestiimmelSL'r i Jag. Vidare anges i stadg:1ndL't som villkor för röstriitl att 

ha fyllt I K ;ir senast p:1 vald;igen och att inll' vara omyndigförklarad av 

domstol. Om valharhelL'n till riksLbgen ges bcst:immelser i 3 kap. l 0 ~ i 

förslaget. Diir stadgas att endast den som uppl"ylkr villkoren för ri"\str:it t 

och som iir myndig kan vara lcd;nnot av riksd;igen eller ersiit tarc för 

Jed;i mot. 

Propositionens förslag till reglering i R F av grundliiggande fri- och 

riittigheter i övrigt bygger i sak väSL'ntligen pii grundlagberL'dningcns 

förslag, som i hithörande· ddar var enhiilligt, men L'nligt vad som 

uttryckligen framhölls tillkomml'l som en kompromissprodukt. En 

forn!L'll nyhl'l iir att propositionL'n föresliir dl siirskill kapitL·I - 2 k;1p. -

i RF med ruhrikcn Grundl:iggandc fri- och riittighdn. 1 grundlagbered

ningens förslag var motsvarande hL·stämmL'iser intagna i kapitlen om lagar 

och lagstiftning (7 kap.) samt r:itlskipning och förvaltning t 10 kap.) 

2 kap. i proposilionl'ns förslag har följande uppbyggnad. I 1 ~.som 
saknar molsvarighl'l hos grundlaghercdningcn, s:igs atl samhällct skall 

wrka för riittvisa och j:imlikhet mellan m~dborgarna. VidarL' förklaras att 

varje mcdhorgare bör ha riitl till utbildning, arbete och social trygghet. 

ÄVt'n 2 ~ är ny i förh:111andi: till grundlagherc·dningl'ns försl;1g. I 



KU 1973:26 

par;1grafen sägs att arbctsUJg;m~ bör ge110m Jag l'lkr avtal vara tillförsäk

rad inflyt;111de över ledningen od1 fönlelningen av arbetet och andra 

friigor som berör honom nära i hans anställning. Han bör genom lag vara 

skyddad mot uppsiigning som :ir s;1kligl ogrundad. Gl'l11L'nsam1 för båda 

paragraferna iir ;11 t de ink har riittsligen bind;111dL' verkan. Di: kan siilunda 

in te ii hnopas som grund för konkreta krav friin medborgarnas sid:1 

gentemot statsorg:l11l'n eller andra. De avser i sliilkl att ge uttryck för 

inriktningen av samhiilkts striivanden i stort (I §) och vad giilkr ;1tt 

bereda tkn enskilde ökat inflytande över sina arbclsförhallanden och 

ökad trygghet i sin anställning (2 §). Aven 3 ~ har i propositionens 

förslag rekon1111L'l1dalionskarakliir, nwdan rnotsvarandL' bestiimmt>lse hos 

grundlagberedningl·n (10 kap. l) § RF) var tvingande. 3 ~ innl'115ller att 

l·nskild bör vara tillförsiikrad asiittning L'nligt grunder som ht>sliims i lag 

för det fall att hans egendom tas i anspr;ik genom expropriation elkr 

annat s~tdanl förfogande. 4 ~ avser de politiska fri- och riittigheterna och 

iir sit utformad att den skall kunna direkt itbnopas av enskilda 

medhorg:1re genll'mnt det allmiinna. 

2 kap. 4 s avser som niimnts dL' politiska fri- och riiltighcterna. första 

si yckd reglerar 

yt t randL·- od1 tryl·kfrihel: frihet :Il t i tal, skrift eller bild clln pft annat 

siii t nH:ddl'la uppgifter och framföra iisiktn, 

riitt till information: riitt alt inhiimta och motta uppgifter och 

upplysningar, 

mötesfrihel: friht'I att anordna och alt delta i möten, 

dt•n10nstralionsriitt: riill att L'nsam eller i grupp framföra iisikler pi'1 

allm:in plats, 

föreningsfrihd: frihl'l all sammansl11t;1 sig med andra till förening, 

rt'liginnsfrihet: frihd alt sammansluta sig mL'd andra till trossamfund 

och atl utöva sin rl'ligion, och 

rörL·lsc·frihl'i: frihl'l all röra sig inom rikd och ;1lt liimna riket. 

l andra stycke'! i 4 ~ t:1s upp skyddet för medborgarna mol otillbörlig 

piiverkan friin myndighl'l i hiinsL·endL·n. som nwtsvarar de positiva 

friheterna i första stycket. Andra stycket föreskriwr siilunda skydd mot 

att myndiµhet tvingar n:igon ml·Jborgare att tillhöra förening din 

trossamfund clkr att ge sin;1 ilsikter till kiinna. Han skall ocksii skyddas 

mot :ltt myndighl't ulsiitkr honom för kroppsvisitation eller annat 

påtvingat kroppslig I ingrepp, för husrannsak;111, för ini riing i hans brt>v-, 

post- el kr kkfiirhindl'lser elkr för hemlig avlyssning. 

I tredje stycket i 4 § förklaras att del niirmare innd1illlet i de fri- och 

rät lighL·h:r och Lkl skydd i övrigt som avsl'S i första och andra stychna 

angl'S i den ordning som föreskrivs i 8 kap. Av tktta kapikl framgi\r att 

inskriinkningar i ifri1gavarandL' fri- uch riil tighetn och skydd i övrigt far 

göras men enda si genom lag ( 8 Llp. 3 ~ och 7 § ). Bcgr:insning av skyddL'l 

fordrar sälunda beslut av riksdagen. 1-:tl undantag finns. Regeringen k<Jn 

enligt ;>:> kap. 7 s L'l"ter hL·myndigantk i lag genom förordning meddela 

förL·skriftcr om förhud alt röja s:idant som niigon har erfarit i allmiin 
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tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. Stadgande om såd;in tystnads

plikt innebär en inskränkning i yttrandefriheten. Vidare kan regeringen 

enligt 8 kap. 10 § efter bemyndigande i lag i vissa särskilt angivna ämnen 

genom förordning best:imma att föreskrift i lagen skall börja eller 

upphöra att tillämpas även om föreskriften utgör en inskränkning i det 

skydd som stadgas i 2 kap. 4 §. Detta förhållande utgör emellertid rnligt 

utskotkts mening knappast något intrång i principen 0111 riksdagens 

ensamma beslutanderätt i nu förevarande hänseende. 

Av 2 kap. 4 § tredje stycket framgår slutligen att beträffande 

tryckfriheten och rät ten att ta del av allmän handling gäller vad som är 

föreskrivet i TF. 
Bestämmelserna i 2 kap. förslaget till RF kompletteras - förutom av 

kravet enligt 8 kap. pa Jagform för beslut som innebär begränsning av de i 

2 kap. stadgade fri- och rättigheterna m. 111. - av vissa andra bestämmel

ser i RF. Dessa inneb:ir i vissa särskilda hänseenden grundlagsfästa 

rättigheter som inte får inskränkas. De kan alltså endast upphävas genom 

grundlagsiind ring. 

Sistnämnda best:immclscr inne här följande: 

I. Svensk medborgare får inte landsförvisas (8 kap. 1 § första 

stycket). 

2. Svensk medborgare som är bosatt i riket får inte berövas sitt 

medborgarskap om han inte ;ir eller samtidigt blir medborgare i annan 

stat (8 kap. 1 s första stycket). 

3. Förbud gäller mot retroaktiv straffrättskipning (8 kap. I ~ andra 

stycket). Detta innebär: 

a) Brottspåföljd får inte stadgas för gärning som inte var kriminali

serad när dc'n förövades. 

b) Föreskrift om strängare brottspiiföljd får inte göras tillämplig pil 

g:irning som förövats innan filreskriften tillkom. 

4. Svensk medborgare som berövats friheten skall utan oskiiligt 

dröjsmål kunna fä saken prövad av domstol eller - om frihetsberövandet 

grundar sig pii annat än brott eller misstanke om brott - av domstolslik

nande nämnd. Ri.itten till domstolsprövning vid frihetsberövande pft 

grund av brott eller misstanke 0111 brott giiller även för andra än svenska 

medborgar.: (I I kap. 3 § andra stycket). 

). Domstol får inte inriiltas för redan begängcn giirning och inte heller 

för viss tvist eller i övrigt för visst mål ( 11 kap. l * andra stycket). 

Som fr<nnhiills i propositionen gäller om de fri- och rättighl'ter som 

stadgas i propositionens förslag till RF att de redan föreligger enligt 

ddande svensk ri.ittsordning. Mot denna bakgrund har Sverige ot.:ksii 

godklint bl. a. Europarådskonventioncn angående skydd för de mänskliga 

rlittigheterna och de grundliiggande frihekrna jämte vissa t illäggsproto

koll. Sverige har ocksii underkastat sig konventionens kontrollsystem, 

niigot som bl. a. möjliggör för enskild person att hos den europeiska 

kommissionrn för de mänskliga rättigheterna päkalla utredning om en av 

samhiillct vidtagen åtgärd inkräktar pii hans rät tighetcr enligt konventio

JIL'n. 
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Däremot innebiir propositionens försfag utvidgningar i förh<1llande till 
gällande ordning i fniga om dl't i grundlag stadgade skyddet för fri- och 

rättighl'tcr. Riickvidden av det skydd som 16 § Rr stadgar iir omstridd. I 
nuliiget iir det därför endast tryckfrihckn od1 offentlight'lsprincipen som 
är i cgcntlig mening grundlagsskyddade. Enligt propositionens förslag 

grund lagsfästes därjämte oinskränkt de rättighetsskyddande bestämm cl

ser som angetts ovan under 1-5. Vidare fästsE1s uttryckligen i grundlag 

de "politiska'' riit tighe t crna yttrandefrihet. rätt till information. mötes

frihct, demonstrationsrätt, föreningsfrihet, religionsfrihet och rörelsefri

het jiimte det skydd mot tvång från myndighets sida som angetts i det 
föregående. Allt di:! ta görs pa ett sådant siitt att rättigheterna din:kt kan 

åberopas av enskild medborgare gentemot dd allmänna. I den mån 

inskränkande bestämmelser intc meddelats i föreskriven ordning inträder 

allts[1 det ifdgavarande skyddet direkt till följd av grundlagsstadgandcna. 

Gi:nom bestämml'lserna om lagform för inskränkning i rättighetsskyddct 

garankras medborgarna vidare att inskränkning endast får företas genom 

beslut av riksdagen och sålunda undcr offentlighet och allmän debatt. 

Denna garanti är ett förtydligande i förhållande till glillande ordning där 

normgivningsbefogenhetnna inte iir hl'lt klara, bl. a. till följd av alt dc till 

stor dcl regleras av konstitutioncll praxis. och där !lera excmpl'l finns på 

inskriink n ingar i rii ttighet sskyd cl som beslutats av regeringen eller 

myndighd. 
Propositionens förslag t il! lagreglering av frågorna om grundläggande 

fri- och rättigheter har föranlett motioner med omfattande ändringsyr

kanden, som i princip avser hela 2 kap. Siidana förslag har framlagts i 
partimotionerna 1973:187../ (m), 1973:1880 (fp, c) och 1973:1881 
(vpk). Alla syftar till alt förstärka skyddet för fri- och rättigheter. 

Motionerna 1973:1874 och 1973:1881 innehålkr utarbetade förslag till 

lagtext. Motionen 1973 :1880 avser att fä till stimd en omarbetning av 

2 kap. till en mer omfattande fri- och rättighctsförklaring på grundval av 

förslag i motionen. Som utgilngspunkt hiirför finns i motionen el t utkast 
till lagreglering. Motionerna rekreras närmare nedan. 

I motionen J<J73:/S76 begiirs mot bakgrund av bestämmelserna i 

prnpositionl'ns förslag till 2 kap. 1 och 2 ~~ RF att i RF sbll intas ocksä 

ett målsiittningsstadgande av utrikespolitisk natur. En niirmare redo

görelse för motionens förslag lämnas i ett senare avsnitt (ses. 65). 
Motionen 1973:1883 av herr Levin (fp) innehåller förslag till iindring 

av propositionens förslag till 2 kap. 3 s, som syft;.ir till att ge den enskilde 

ett biitlre skydd. l'aragrafL~ll bör enligt motioniiren lyda sillunda: ''Enskild 

skall varn tillförsäkrad omedelbar ersättning i penningar enligt grunder 

som bl'stämmes i lag för det fall att hans egendom tages i ansprak genom 

expropriation eller annat sådant förfogande.'' Vidare bör enligt motionii

ren paragrafen komplet leras med en bestämmelse om regler som i princip 

fast slår at I den enskilde skall erhålla fullersättning för liden förlust. 
I motionen I 9 73 :I 885 av herr Lundberg (s) efterlyser mot ioniiren 

garantier i grundlag för skyddet för medborgerlig:i fri- och riittigheter. 
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Bl. a. mot denna bakgrund begär motionären utredning och förslag till en 

ny grundlag. 

I motionen 1973:/!)<;/ av hl.'rr Ullsten (fpl yrkas dels avslag pt1 

propo;;itinrh:ns fiirslag i vad avsa.::> kap. 1-3 ~~ och tids att riksdagen 

hos Kungl. Maj :I begär ut redning om ut formningen av regeringsformens 

riit tighL·I savsni It. 

HuvudlinjL·rna i ek tre ovan hL·rörda partimotionerna kan :rngcs 

sCtlunda. 

Motionen 1973:187../ (ml: l\1otiuniirnna vänLkr sig i princip mnt 

oförhindande programförklaringar. Umkr fiirutsiittning att de fören:.is 

med tvingande, rL'L'llt gar:.in!L'rade hcstämmelsc•r om de grundliiggandc fri

od1 rii t i ighekrna vill motioniirerna dock in te motsätta sig förekom si t•n 

av lll'stiimrnelser av programmatisk karaktiir. lkssa ndste d<xk i sii fall 

konkret uttala allmiint godtagna principn som :111gar alla medborgare. 

\1ot lknna bakgrund kan motioniirerna ini e godta ek i I och ~ ~ ~ 

förl'slagna besl:in1mdserna. De> framläggn i stiillet egna förslag till 

m;ilsiit 1 ningssL1dganden i I och .::> s ~. I § gar tillbaka p:1 16 ~ i nuvarande 

RF od1 motsvarar i huvudsak grundlagberedningens förslag till I kap. 8 ~ 

RF . .::> ti tar sikte på medburg:irnas riitt till utbildning, arbt>IL', bostad, 

harnav;ird, s.1ukviHd, ~lidringsvård, social trygghet i övrigl samt en 

m:inniskcwiirdig miljö. Vid förverkligandet av dessa m~il skall samhiillet 

enligt .::> s vidare respl'ktera dL·n enskildes valfrihet, hans frihet att idka 

yrke L'ikr näring iiwnsnm hans privat- och famil.ieliv. lnll' heller 3 § i 

prnpositionens försl:.ig kan molioniirerna godt:.i. I stället för en bcst:im

melsl· av n:kommend:Jtionskarakt:ir bör L·nligl motioniirerna som tvingan

UL' rätlsregel fLircskrivas all nsiittning skall ulg;i enligt grunder som 

föreskrivs i lag om L'gl'ndom som niigon har förvärvat i:Jgl'S ifriin honom 

genom L'Xprnprialiun l'iln ann:1l siid:rnt förl"ogandL'. 

\'lolion:irnna godtar i princip propositionL·ns kat:Jlog i 4 § över 

riil 1igheler rn. m. som skall skyddas. De tilUgger dock en ytterligare 

riit tighet, niimligen ckn fackliga frih<.:1L'n: "frihet att gL·nom faL·klig 

sammanslutning förhandla om löne- och :rndra arbetsvillkor samt all i 

s:imb:rnd diirml.'d vidtaga sedvanliga fackliga stridsJtg:irder". I riit ll'n till 

riirl'lscfrihct ing;\r l'nligt molionärenws dl'l"inition ocksii r:itlL'll ;1tt 

i1ll'rv:inda till rikL·t. Fnligt proposi1ionL·ns försl;Jg skall de i 4 § 

uppr;iknade r:it tighclerna var;1 lillförsiikr:.ide varje n11:dborgare "'genlcmol 

dt'I :.illmii11na". I molionL·n iir dL· L'.ileradt· l.ll"den inll' medtagna i 4 ~-

Skyddet fLir dL· i 4 § angivna rlittighL'lern:1 111. m. hör l:'nligt molionii

rcrna förstiirkas gL·nom :111 krav uppsliilks pii alt lagstiftning som innL·biir 

inskr:inkning i riillighl'lerna endast f:ir beslutas lllL'd viss kvalii"iL'L•rad 

majoritet t minst .::'/3 av de röstandL'I L'iln gL·nom tvi1 beslut i den ordning 

som si adgas för grundlag. fkstiimmelsn h:irom bör enligt mol inn:irl:'rna 

införas i 8 kap. RF som en ny paragraf (I !:I §). Fnligt 8 kap. l l\ § i 

nwtionL'llS l"iirsl•1g skall dlJL"k vanligt majoritetsl)L•slut vara tillräckligt 

siivill giilkr 

I. röreskrirt om hiikining, :111hallamk eller gripanlk av dL·n som iir 
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misstänkt eller dömd för brott eller om reseförbud för sådan person; 
2. föreskrift om frihetsstraff eller omhändertagande av annan anled

ning iin missbruk av yttrande- eller tryckfriheten, rät ten till information, 
religionsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsrätten, föreningsfriheten 
eller den fackliga friheten; 

3. föreskrift om åtgärder mot sjukdom; 

4. föreskrift om förbud mot att utlämna allmän handling eller om 
förbud mot att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller 
under fullgörande av tjänsteplikt. 

Motionen 1973:1880 (fp och c): Motionärerna uttalar att de delar de 
värderingar som anges i J. ·3 §~i propositionens förslag till 2 kap. RF. De 
är dock twksamma om att föra in icke bindande föreskrifter i kapitlet 

om grundläggande fri- och rättigheter. Sådana föreskrifter passar, säger de, 
bättre i I kap. I sii fall bör dock flera mål nämnas, t. ex. rätten till bostad 
och adekvat vård. Det bör därvid enligt motionärerna framgå att rikets 
alla organ och myndigheter skall verka för att varje medborgare 
tillförsäkras soeial, kulturell och ekonomisk välfärd. Häri hör inbegripas 
bl. a. arbete, bostad, barna-, sjuk- och åldringsvård, social trygghet i 
övrigt, näringsfrihet och en god miljö. Rätten till utbildning bör däremot 

ges en fast:.irc rättighetskaraktär och bör behållas i kapitel 2. Motsvarande 
gäller bestämmelserna om villkor för expropri:.ition (3 § i prop.J. I likhet 
med vad som uttalats i motionen 1973 :1874 Un) anser således motionä
rerna att rätten till ersättning vid expropriation och liknande förfoganden 

skall vara tvingande rätt. 
Motionärernas huvudinvändning mot 2 kap. i propositionens förslag är 

att den inte ger det skydd för de medborgerliga rättigheterna som man 
enligt motionärerna kan kräva av en ny grundlag. Vissa rättigheter bör 
sålunda helt skyddas mot inskränkning i Jagform och därför endast kunna 

begränsas genom grundl:.igsändring (förhud mot diskriminerande åtskill
nad vid riittighetsåtnjut:.inde, dödsstrnff, tortyr, förnedrande behandling 
eller bestraffning, experiment utan samtycke, påtvingat arbete, landsför
visning eller vägrad rätt till inresa i riket såvitt gäller svensk medborgare, 
vissa rättigheter av processuell natur, rätt till undervisning och utbild
ning). För andra filer bör inskränkning endast kunna göras på viss:.i 
särskilt angivna grunder (rätt till frihet och personlig säkerhet). En tredje 
kategori bör skyddas på motsvarande sätt varjämte krav bör uppställas 
enligt vilka inskränkning end:.ist får beslutas genom särskilt, kvalificerat 
förfarande (beslut med kvalificerad majoritet bestående av minst 2/3 av 
de röstande eller två beslut i den ordning som föreskrivs beträffande 

gmndlag). Till denna kategori hör räl/ till privat- och familjeliv, hem och 
korrespondens, tanke-, samvets- och religionsfrihet, yttrande- och åsikts

frihet, föreningsfrihet, demonstrationsrätt, rätt till rörelsefrihet, skydd 
mot påtvingat kroppsligt ingrepp, husrannsakan, intrång i brev-, post

eller tele-förbindelser och hemlig avlyssning. Det kan anmärkas, alt 
utkastet föreslår att talmannen efter hörande av lagrådet skall avgöra 

fråga om det särskild:i förfarandet skall tillämpas. En (iärde kategori 
slutligen utgör sådana rättigheter som hör kunna få inskränkas genom 

4 Riksdat:en 1973. 4 sam/. Nr 26 
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beslut i vanlig ordning (riitt till facklig frihet, att ingå äktenskap och att 

bilda familj). 

Det utk<1 st till ny utformning av 2 kap. R F som bilagts motionen 

bygger uppenbarligen på Europarådets konvention angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utkastet är 

dock betydligt kortar..: än konventionstexterna. 

Som framgått av dd föregående om fat tar utkastet betydligt flera fri
och rättigheter än propositionens förslag. Det innehåller bl. a. ett 
stadgande ( 15 §) enligt vilket utlänning här i riket åtnjuter fri- och 

riit I ighckr i !i khct med svensk med borgare, såvitt ej annat är särskilt 

stadgat. 
Motionen 1973:1881 (vpk): l\1otionärerna vänder sig mot att rätt till 

ersättning vid expropriation anges i grundlag. De kan därför inte godta 

3 § i propositionens förslag. I stälkt för I och 2 §§, som motionärerna 

anser vara till "ingen och ingenting" förpliktande, vill de genom andra 

stadganden skydda varje medborgares rätt till arbete, utbildning och 

social trygghet ävensom de arbetandL'S rättigheter. Deras förslag till § I 

har följande lydelse: "Folket har rätt att försvara sig mot och bekämpa 

utsugning och klassförtryck och all forma sådana samhällsförhållanden, 

som kan garantera arbete, bostad, utbildning, kullur och social trygghet 

åt envar." Deras förslag till § 2 avser de arbetandes rättigheter gentemot 

privata och offentlig:.i företag och myndigheter. Som rättigheter föresl~ls: 

"rätt att organisera sig fackligt och politiskt; rätt att på sina arbetsplatser 
bedriva agitation, propaganda och mötesverksamhet; rätt att genom sina 

fackliga organisationer förhandla i alla frågor rörande arbets- och 

anställningsvillkor, arbetstid, arbetsledning och arbetsfördelning, lön och 

löncformer, anst1illning, avskedanden och permitteringar; rätt att tillgripa 
strejk". I paragrafen utsägs slutligen att avtal eller föreskrifter, som 

inskränker de angivna riittigheternu, förbjuds i lag. 
I stället för 4 ~ i propositionens förslag föreslår motionärerna andra 

bestämmdser (3- 7 §§ i motionens förslag). De omfattar de rättigheter 
som avses i 4 ~ i propositionens förslag, men rättigheterna definieras 

delvis pä annat sätt. Siivitt gäller dessa riittigheter har motionärerna i 

allmänhet valt ml'toden att beskriva rättigheterna i grundlag, tillåta att de 
inskr1inks genom vanlig lag men begränsa möjligheterna till inskränk

ningar genom att i grundl<1gen slå fast för vilk:.i syften inskränkningar får 

göras. I vissa fall saknas helt möjlighet till inskränkning i lag. En 

bestiimmelse med detta inneh~tll föreslås införas i 8 kap. 3 § RF. 

Motioniirerna tar avstånd friin skydd för rättigheter genom krnv på 

kvalificerad majoritl't eller genom domstolsprövning. Enligt 8 § i motio

nens lagförslag skall utländsk medborgare med räl t att vistas i riket 

åtnjuta "de grundliiggande fri- och r1ittighcter som enligt 1-7 § § 

tillkommer svensk medborgare". 
Det kan tilläggas att det i motionen också föresEts en motsvarighet till 

nuvarande R F 16 §, som riktar sig till rikets domstolar och myndigheter. 

Enligt motionen hör stadgandet ersätta propositionens förslag till 1 kap. 

7 § RF. 
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Utskottet har ingående övervägt de frågor om grundläggande fri- och 

riit t igheter som aktualiserats i propositionen och i motionerna. 

Som utskottet anfört i ett tidigare avsnitt är de politiska fri- och 

rättighckma förntsättningar för vår samhällsordning. Att så är fallet 

framstår ännu tydligare med den nya Rf:s uppbyggnad och innehåll. 

Inom utskottet råder enighet om värdet av dessa fri- och rättighder och 

vikten av att slå vakt om dem. Enighet råder också om att propositionens 

förslag innebär en förstärkning av skyddl't i grundlag för de politiska fri

och rättigheterna i förhållande till nuvarande grundlagsn:glering. 

Inom utskottet har meningarna emellertid brutit sig i andra avseenden. 

Olika uppfattningar har förelegat i frågan om grundlagen bör stadga skydd 

för andra fri- och rättigheter än de politiska och i så fall för vilka. Vidare 

har meningarna varit delade i frågan om i vilken utsträckning det är möjligt 

att i grundlag bereda ett starkare skydd för fri- och rättigheter än 

propositionens förslag inne bär och på vilket sätt detta skall ske. 

I dt'n första frågan har bl. a. hänvisats till att de internationella 

konventioner i saken som Sverige har biträtt, bl. a. Europarådskonventio

nen, stadgar skydd i flera andra avseenden än propositionen nu föreslår. I 

den andra frågan har sympatier uttalats för att inskränkningar i det 

genom grundlagen stadgade skyddet skall fordra att särskilda procedur

krav iakttas eller få stadgas endast på vissa särskilt angivna grunder eller 

för vissa särskilt angivna syften. Häremot har invänts att sådana regler 

kan få verkningar i andra avseenden som inte helt kan överblickas. De 

skulle därigenom kunna medföra risker t. ex. för att beslut i frågor som 

tar sikte på andra förhållanden men formellt också berör de ifrågavarande 

fri- och rättigheterna inte kan fattas i vanlig demokratisk ordning. Det 
har stått klart för utskottet i dess helhet att stora tekniska svårigheter 

föreligger att nå en lösning som förenar ett i grundlag starkare förankrat 

skydd än det föreslagna med utrymme för erforderlig handlingsfrihct för 

statsmakterna i andra hänseenden. 

Mot denna bakgrund har utskottet ansett sig kunna enas om en 

lösning som innebiir följande. 

En s[frski\d utredning bör tillsättas med uppgift att i hela dess vidd på 

nytt överväga frågan om regleringen i grundlag av skyddet för enskildas 

fri- och rättigheter. 
De i 2 kap. I och 2 § § i propositionens förslag till RF intagna 

bestämmelserna hänskjutes till utredningens övervägande. 

Propositionens förslag i 2 kap. RF i övrigt godtages för närvarande såvitt 

gäller det sakliga innehållet i de föreslagna bestämmelserna i 4 § med 

därtill anslutande stadganden. Bestämmelserna bör emellertid enligt 

utskottets mening lämpligen uppdelas på fyra paragrafer, I §, som 

motsvarar det nuvarande första stycket, 2 §, som motsvarar första 

meningen i andra stycket, 3 §, som motsvarar återstoden av andra 

stycket, och 4 §, som motsvarar tredje stycket. I samband därmed bör 

några redaktionella jiimkningar av lagtexten vidtas. 

I 2 kap. RF intages som 5 § en ytterligare besnimmclse som avser att 
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värna om den fackliga friheten. Den bör i övcn:nsstämmclst:! med den 
ordning som i detta hiinseende giiller i vårt land ta sikte pft arbetsmark

nadens parter och förhållandena pft arbetsmarknaden. Utskottet föresliir 

att bestämmelsen får följande lydelse: 'Törening av arbetstagare samt 

arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga 

stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal." 

Den föreslagna regeln i 2 kap. 3 § RF om rätt till ersättning enligt 

grunder som bestiimmes i lag för det fall att enskilds egendom tages i 

anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande godtages med 

den ändringen att den görs tvingande genom att ordet "bör" ersätts med 

"skall". Ändringen innebiir inte att krav uppställs p<I att ersättning alltid 

skall utgå i kontant form. Vad best~imml'lsl'n däremot garanterar är att 

ersättning i någon form alltid skall förekomma vid sådana ingrepp som 

avses med bestämmelsen. Även i sitt ändrade skick skall sälcdes 

bestämmelsen inte utgöra hinder för eller kräva ändring it. ex. de regler i 
70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385) och 4 kap. 1 §första stycket 

expropria tionslagi:n ( 1972 :7 19) som berörs i propositionen ( s. 236 ). 
Bestiimrnelscn bör inte ing:'.1 i 2 kap. RF utan i sliillet infogas i 8 kap. RF 
som avser lagar och andra föreskrifter. Bestämmelsen i den av u(skot t et 

förordade utformningen har nämligen enligt utskot (ets mening ett 

naturligare sammanhang med föreskrifterna i detta senare kapitel :in med 

föreskrifterna om grundläggande fri- och r~ittigheter. Den bör intas som 

ett sista stycke i 8 kap. I §. 
I övrigt har utskottet inte anseti sig nu böra framlägga förslag till 

ytterligare bestämmelser i frågor som bör regleras i 2 kap. Rf. 

De ovan pft s. 46 i fem punkter intagna bestämmelserna · som avser 
skydd mot landsförvisning och berövande av svenskt medborgarskap, 
förbud mot retroaktiv straffdttskipning. rätt till domstolsprövning vid 
frihetsherövanden oi:h förhud mot inrättande av domstobr för ri:dan 
begången gärning eller för visst mål - är väsentliga för medborgarnas 

rättssiikerhet och godtages av utskottet. 
Enligt utskottets mening hör hesUimmelsen i 8 kap. l § första stycket 

RF om att lag eller annan föreskrift inte får innebära att svensk medborgare 
får landsförvisas kompletteras med ett stadgande av innebörd att svi:nsk 
medborgare inte hdler eljest får hindras att återvända till riket. Sedan 

svensk medborgare återvänt till riket är han självfalkt underkastad den 

svenska rätlsordningl'n. Den föreslagna nya bestämmelsen utesluter 

således inte tillämpningen av vad som stadgas it. ex. lagen (1959:254) 

om utliimning för brott till Danmark. Finland, Island eller Norge eller 

Jagen (I 970 :3 75) om uWimning till Danmark, Finland, Island eller N orgi: 

för verkställighet av beslut om värd clli:r behandling. 
Svensk lag medger inte dödsstraff. Fnligt utskottets mening bör skydd 

mot dödsstraff nu ocksii införas i RF. Bestämmelse av sådan innebörd 

bör intas som ett kd i 8 kap. 1 § RF och ges den utformningen alt lag 

eller ann.<m föreskrift ej får inm·b:ira att dödsstraff skall kunna ddömas. 

Det förbud mot retroa.ktiv straffr:ittskipning som stadgas i propositio

nens förslag i 8 kap. I s andra stycket bygger pä den principen att 
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brottspiiföljd skall bestämmas efter den Jag som gällde när ett brott 

begicks. Utskott.:! vill pilpeka att inskrivandet i RF av förbud mot 

retroaktiv straffriittskipning inte innebär någon fodring av den regel i 
brottsbalkens promulgationslag (5 §) som föreskriver att lindrigare lag 
som gäller när dom meddelas som regel skall ti!Himpas i stiillet för 

st r~ngare lag som giillde niir brottet begicks. 

De ställningstaganden beträffande innehållet i 2 kap. RF för vilka 

utskottd i det föreg[1ende redogjort är avhfogiga av utskottl'ls beslut att 

förorda tillsiittandet av en särskild utredning för att i hela dess vidd på 

nytt överväga friigan om regleringen i grundlag av skyddet för enskildas 

fri- och riittighl'iL'f. På denna utredning bör ankomma al.i pii grundval av 

det material som föreligger från tidigare utredningar i ämnet samt i 

propositionen och i motioner i detta ärende ta ställning till dels vilka 

rättigheler som bör förankras i grundlag, elds det siitt ptt vilket ett 

utbyggt skydd i grundlag för fri- och rättigheter bör genomföras. 

Ett naturligt led i detta arbetl' iir att överväga en allmän bestämmelse i 

grundlag om förbud mot riittighl'tsinskriinkningar på grunder som enligt 

demokratiskt synsätt inte är godtagbara, t. L'X. språk, ras, härkomst samt 

politisk och religiös iiskiidning. Utredningen bör i sitt arbete vidarc bl. a. 
överviiga förhi1llandet mellan stadganden i de konventioner om skydd för 
miinskliga fri- och rättigheter som Sverige biträtt och bestiimmelser i 
grundlag. lhirvid bör prövas friigan om införande i grundlag av motsvaran

de stadganden eller av hänvisning till konventionsstadgandena. Även 

frägan om införande i grundlag av stadganden av sådan karaktär som 

propositionens förslag till 2 kap. 1 och 2 § § och motionernas motsvaran

de förslag bör ingå i utredningens uppdrag. 
Den svensk~t rättsordningen tillerkänner iiven utliinningJr 11ertalel av 

de fri- och riittighcter som gäller för svenska medborgare. Nägon 

grundlagsregel i ämnct föreslås emellertid inte i propositionen på skiil 

som departementschefon utvecklar i motiveringen på s. 200. Den av 

utskotll't förordade utredningen bör även undersöka möjligheterna att i 
grundlag inskriva skydd ocksii för utlänningar. 

Den föreslagna utredningen som tillgodoser yrkandl'l i andra 

punkll'n i motionen 1973:1891 - hör vara parlamentariskt sammansatt 
och i sitt arbete upprätthftlla nära kontak~ med massmedieutredningcn. 
Arbetet hör bcdriv~ts s[1 att förslag kan framläggas senast under första 
lwlviirel 197 5. Förslaget hör cfter en bred remissbehandling läggas till 

grund för en proposition i ämnet, som riksdagen bör kunna behandla 
under våren 1976. Riksdagen hör då också som vilande kunna anta förslag 

till erforderliga iindringar i RF. Ett andra beslut i dl'!1na del bör kunna fattas 
efter valet 1976, sa att ändringarna kan träda i kraft senast under 1977. 

Direktiven för utredningen bör medge dcnnJ stor handlingsfrihet. 

Det bör dock klart u tsiigas att syftet med arbetet skall vara dels att sträva 

eflt'r att upp1d ett utbyggt skydd i grundlag för de politiska fri- och 

riittighctcrna, dels alt ÖVL'rv1iga fr[1gan 0111 en vidgning av riittighctsomrä

dt'! i övrigt. 
Utskottets sEillningstagandcn i nu förevarande avsnitt bör föranleda 

att motionerna 1973:1874 s[1vitt nu är i fråga, 1973:1876, 1973:1880, 
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1973:1881 såvitt nu är i fr[1ga, 1973:1883, 1973:1885 såvitt nu är i fråga, 

och 1973:1891 anses besvarade ml!d vad utskottet i det föregående 

anfört och föreslagit. 

Normgivningsmakten 

Enligt regeringsförslaget avskaffas begreppet samfälld lag. Riksdagen 
hlir ensam lagstiftare och den beslutar lag i vilket ämne som helst. I fr[1ga 

om vissa ämnen iir Jagformen uttryckligen föreskriven, t. ex. i vad gäller 

föreskrifter av privaträttslig natur och ingrepp i enskildas personliga eller 
ekonomiska förhilllandcn, däribland föreskrifter om skatt till staten. 

Lagformen är också föreskriven för bl. a. bestiimmclser om kommunernas 

bdogcnhl'ter. Efter bL·rnyndigande i lag skall regeringen genom förord

ning kunna meddela förskriftcr ang[1ende skydd för liv, personlig 

säkerhet eller hiilsa, niiringsverksamhet, trafik eller ordning på allmän 

plats, undervisning och utbildning m. m. Regeringen får dock i princip 

inte begränsa någon av de politiska fri- och rättigheter som nämns i 2 
kap. Ddta innebär bl. a. att r(·geringcn inte för föreskriva frihetsstraff. 

Utan särskilt bemyndigande av riksdagen skall regeringen · - med vissa 

begränsningar -- vara behörig att genom förordning besluta dels före

skrifter om vcrkstiillighd av lag, dels föreskrifter som ej enligt grundlag 

skall meddelas av riksdagen, den s. k. rl!stkompetenscn. Dit hör bl. a. den 

administrativa lagstiftningen och offentligrättsliga föreskrifter av neutral 

karaktär. Det förutsätts att det som hittills skall finnas ett lagråd med 

uppgift att avge yttranden över lagförslag till regeringen. Även riksdags

utskott får möjlighet att inhämta yttrande frim lagrådet. Beträffande den 

allmänna motiveringen hänvisas till propositionen (s. 201-212). Utskot
tet ansluter sig till de principer för normgivningsmaktens fördelning 
mellan riksdag och regering som propositionens förslag innebär. 

I motionen 19 73 :1865 av herrar N elander (fp) och Mo lin (fp) begärs 
vissa förtydliganden beträffande kom petensfördclningcn mellan rege
ringen och riksdagen på normgivningsområdct: Det bör enligt motionen 
klart framgil att alla ingrepp i förhållandet mellan enskilda och det 
allmiinna pft ämncsomrftdcn som anges i 8 kap. 7 § hänförs till det 
delcgeringsbara området och att regeringens restkompetens enligt 13 § 
samma kapitel inte förhindrar riksdagen att fatta principbeslut eller göra 

uttalanden utöver det primära lagområdet. 

Vad giiller den första frågan i motionen vill utskot tct erinra om att 

regeringsförslaget är s{1 utformat att ett och samma ämne till en del kan 

falla inom det primiira lagomddct och till en annan del inom regeringens 

s. k. restkompetens. Det pftralade förhållandet är en nödvändig konse

kvens av att pft det offentligriittsliga området endast föreskrifter 

innt>b:irande förpliktt>lser för enskilda har förts till det primiira lagomd

det. Enligt utskottet torde den i regeringsförslaget valda metoden inte 

medföra några olägenheter. En utvidgning av det primära lagområdet så 

att det skulle få samma omfattning som i grundlagberedningens förslag 

skulle däremot fi:i mindre önskvärda konsekvenser; bl. a. skulle alla 
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bidragsförfattningar fil. beslutas som lagar. Det bör tilläggas att riksdagen 

är oförhindrad att gripa in beträffande vilkct ämne som helst inom 

normgivningsområdet. Detta slås uttryckligen fast i 8 kap. 14 §. 
Beträffande den andra frågan i motionen vill utskottet erinra om att 

det klart framgår av propositionen (s. 322) att riksdagen iivcn i framtiden 
skall kunna besluta framställningar och göra uttalanden. N[1got uttryck

ligt grundlagsstöd för dessa typer av beslut har emellertid inte ansetts 

erforderligt. Utskottet ansluter sig härtill. Riksdagens kompetens att fatta 

princip- och organisationsbeslut fastslås i 9 kap. 7 ~-
Med dessa uttalanden far motionen 1973 :1865 anses besvarad. 

rragan om lagr[idets framtida ställning tas upp i motionerna 
1973:187..f. (m) och 1973:1878 (c, fp). I den förstnämnda motionen 

framhålls att lagrildsgranskningen lttgör en väsentlig rättssäkerhetsgaranti 
och att varken principiella clkr praktiska argument av avgörande styrka 

framförts mot att lagr[idsgranskningen skall vara obligatorisk beträffande 

alla lagförslag, som regeringen framlägger för riksdagen. I motionen 

1973:1878 framhfös att lagrådets granskningsfunktion utgör dt viktigt 

och nödvändigt led i lagstiftningsarbetet. I motionen föreslås att i 
grundlagen inskrivs i vilkd fall lagr:idets yttrande skall inhiim tas. I 

princip bör enligt motionen lagrådet medverka vid lagstiftning inom de i 

8 kap. 2 och 3 §§ beskrivna omrii.dena med undantag för föreskrifter om 

skatt. Friln lagrådets hörande bör emellertid enligt motionen kunna 

undantas s~1d:rna lagförslag som är av ringa betydelse. 
I båda motionerna föreslås en grundlagsbestämmdse om lagradets 

sammansiittning. 

Genom beslut av 1970 och 197 l års riksdagar avskaffades den tidigare 

ordningen med obligatorisk lagrådsgr::mskning av vissa lagförslag. dvs. i 

princip lagstiftning enligt 87 § nuvarande RF. Utanför det obligatoriska 

granskningsområdet föll t. ex. grundlag, kommunallag, vallag, sekretesslag 

och skattelag. 
Nu g:;illande regler innebiir. att Kungl. \faj:t för avgöra om lagr<ldets 

yttrande skall inhiimtas. I propositionen föreslås ingen ändring av denna 
ordning. Enligt propositionen förutsiitts vidare att riksdagsutskott kan 

inhämta yttrande fr[m lagr<ldl't även pa förslag av en minoritet inom ett 

utskott s<lvida ink utskottet finner att därmed förenat dröjsmål lllL'd 

ärendets behandling skulle leda till avsevärt men. Bestämmelser härom 

finns i förslaget till ny RO. Regeringsförslaget innebär i detta hänseende 

en utvidgning i förhållande till grund lagberedningens förslag enligt vilket 

inhiimtade av yttrande från lagrådet kriivdt• majoritetsbeslut. 

Vid behandlingen av fr[1gan om upphlivandc av dL'll obligatoriska 

lagr[idsgranskningen inom vissa lagomr;·iden framhöll konstitutionsutskot

tet (KU 1970:20) särskilt vlirdet av att lagr~\dsgranskningen kunde 

utsträckas till lagförslag utanför det obligatoriska omrCtlll't. Enligt 
utskottet hadL· det knappast funnits utrymme härför med den tidigare 

ordningen. vilket framstod som en brist inte minst med hiinsyn till att en 
lagriidsgranskning inom andra omddcn i <itskilliga fall kunde var::i en 

angdägnare uppgift än granskningen av vissa lagförslag inom den 
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obligatoriska Sl'ktorn. Utskottet vidhåller denna ståndpunkt liksom vad 
utskottet i övrigt anförde i frågan 1970. Med motionernas förslag, som 
går ut på granskning av i princip alla lagförslag som tidigare tillhörde det 
obligatoriska granskningsomddet, förloras enligt utskottet i praktiken 
möjligheten att utnyttja lagrådet effektivt för de mest angelägna 
lagförslagen inom hela lagstiftningsområdet. 

förslaget om rätt för utskott, och i förekommande fall en minoritet 
inom ett utskott, att få till stånd lagrådsgranskning anser utskottet 
välgrundat. Härigenom skapas enligt utskottet ytterligare garantier för att 
de lagförslag beträffande vilka lagrådsgranskning bedöms som särskilt 
angdägen också blir föremål för sådan granskning. 

Med hänvisning till det anförda kan utskottet inte biträda de förslag 
om annan ordning beträffande lagrådsgranskningcn som framlagts i 
motionerna 1973:1874 och 1973:1878. Motionsyrkandena i denna del 
avstyrks således. 

Bestämmelser om lagrådets sammansättning finns i lagen (1965 :186) 
om lagrådet. Enligt propositionen saknas anledning att i grundlag reglera 

lagrådets sammansättning. Utskottet ansluter sig till propositionens 
bedömning på denna punkt och avstyrker motionerna 1973 :1874 och 
1973:1878 även i detta hänseende. 

Finansmakten 

Rätten att bestämma om inkomster till staten och att förfoga över 
statens tillgångar, främst genom beslut om utgifter, brukar sammanfattas 
under beteckningen finansmakten. Med hjälp av finansmakten, som är ett 
av statsmakternas viktigaste instrument för att styra samhällsutvcck
lingen, fördelas resurser mellan olika ändamål i samhället och påverkas 
inkomstfördelningen och samhällsekonomin i stort. Ett betydelsefullt 
inslag i finansmakten i traditionell mening utgörs vidare av den del av 
normgivningen som reglerar skyldigheten att betala skatt och vissa 
avgifter till staten. l åtskilliga fall regleras även statsutgifterna genom 
olika slag av normgivning. Budgetregleringen, dvs. den verksamhet som 
går ut på att faststiilla innehållet i statens budget, och andra väsentliga 
funktioner avseende finansmakten ligger dock utanför normgivningen. 

Grundtanken i reglerna om finansmakten i nuvarande RF är att 
riksdagen ensam har bestämmanderätten över statens inkomster, utgifter 
och förmögenhet. Grundlagsrcgleringen av finansmakten, som avsett en 
äldre tids statshushållningssystem, har i huvudsak förblivit oförändrad. 
Praxis har emellertid med tiden utvecklats i klar strid mot grundlagen och 
åtskilliga av 1809 års bestämmelser har sålunda blivit obsoleta. 

I det nu framlagda förslaget till RF fastslås att riksdagen beslutar om 
skall till staten och best1immer hur statens medel skall användas. De 
närmare bestämmdserna härom ges i 9 kap., som behandlar finans
makten, och i 8 kap., som avser normgivningsmakten. 

Hur statens medel skall användas för skilda behov skall riksdagen 
enligt förslaget i allmänhet bestämma genom budgetreglering, vilken 
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normalt sker för niirmast följande budgetar och i undantagsfall. om 

särskilda skiil föranleder det, för annan budgetperiod. Genom att 
riksdagens utgiftsbcslut liksom hittills i allmänhet fattas inom ramen för 

en budgetreglering säkerställs en helhetsbedömning som bl. a. innefattar 
en avviigning mellan olika utgiftsändamill och en samlad prövning av 
finansie ri ngsn 1 ö j ligh ct e rna. 

Budgetf!fets tid regleras i förslaget inte i R P utan i RO och skall enligt 
bestiimmelserna diir (3 kap. 2 ~) fortfarande omfatta tiden 1 juli-30 

juni. 
I kapitlet om finansmakten meddelas vidare bcstiimmdscr om 

tilläggsbuJget och om att riksdagen kan besluta riktlinjer för viss 

statsverksamhct för längrl' tid än anslag till verksamheten avsl'T. Det 

fastsl5s också att statens medel och dess övriga tillgångar i princip sttlf till 

regeringens disposition. Vidare stadgas att riksdagen skall fastställa 

grunder för den statliga förmi.igenhetsdispositioncn och att regeringen 

inte utan riksdagens bL·myndigandc får ta upp lfo eller i övrigt ikläda 

staten ekonomisk förpliktelse. 
Utskottet ansluter sig till de allmiinna grunder beträffande finansmak

ten som angetts i propositionen vilken i denna del i allt väsentligt 

överensstiimmer med grundlagherL·dningens förslag i iimnet. 

I ett bdydelsefull t avsernde avviker emellertid regeringsförslaget från 
grundlagberedningens förslag. Detta gäller beredningens förslag om vissa 

skattefullmakter för regeringen. Dt'partementschefen, som hänvisar till 
vad som framkommit under remissbehandlingen, föresEir efter en vägning 

av de skilda intressen som i denna frt1ga st5r emot varandra att i stiillet för 

dylika fullmakter för rcgl'Tingen riksdagen for möjlighet att i lag 

bemyndiga finans- och sbtkutskotten att vid gemensamt sammanträde 

under tid da riksmöte ej piig?1r i vissa fall besluta om annan skatt iin skatt 

pä inkomst, förmögenhet, arv elkr gåva. Dylikt beslut av de bilda 
utskotten, vilket endast för fattas p5 förslag av regeringen, fattas på 

riksdagens viignar genom lag och skall inom en mimad fr[1n biirjan av 
närmast följande riksmöte underställas riksdagen. Bestämmclsnna hiirom 
har av skäl som departemcntschefen niirmarc utvecklat ( prop. s. 2 14) 
intagits i RF 8 kap. 6 §. Betriiffande Je niirmarl' motiveringarna för 
förslaget hiinvisas till propositionl'n (s. 213 220 och 3.06 309). I detta 

sammanhang hör även observeras att i propositionen intagits en uttryck
lig bestärnmdse som ger riksdagen möjlighet att till regeringen delegera 
beslutanckriitt i fråga om tullar och att till regl'Tingen och till kommun 
överliita att hestämma om avgifter. Beträffande motiveringen för detta 

stadgandc (8 kap. 9 § RF), vilket innebär en viss utvidgning av 

delegeringsbefogcnheter i förhållande såvii! till gällande riitt som till 

grund lagberedningens förslag. hänvisas till propositionen (s. 213 · 220 

och 3 l 6·-317 ). 
I tre motioner 1973:1874 (m), 1973:1881 (vpk) Ol'h 1973:1882 av 

herr Levin ( fp) yrkas avslag pa förslagd i propositionen att riksdagl'n 

skall kunna delegera viss beslutanderätt rörande indirekta skatter till 

finans- och skatteutskotten. 
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Utskottd finner för sin del att regeringsförsbget innebär en lämplig 

avvägning av dt' skilda synpunkter som framkommit under rcmiss

behandlingen. Utskottet tillstyrker s:ilunda propositionen och avstyrker 

motionerna i motsvarande dd. 

I motionen 1973:1879 av herrar Gadd (s) och Svensson i Eskilstuna 

(s) hemstij]]s att riksdagL'll nu skall uttala att fdgan om skattefullmaktn 

kan komma att behöva prövas pii nytt niir budgetutrL·dningen lagt fram 

sitt sakmaterial. 

BudgetutrL'liningi:n th 1970:64). som tillkalladt'S 1969 för att förL'ta 

i:n bred ÖVl'rsyn övn eld statliga budgetsystemet, har i:nligt sina direktiv 

som en lrnvuduppgift att priiva vilka för~indringar som bör vidtas för att 

budgdcn skall bli L'tt så effektivt instrument som mi.ijligt i stabiliserings

politiken. s:1som framgår av propositionen har utrcdningi:n i sitt 
ri:missyttrande sUillt sig positiv till grundlagbneclningens försbg om 

skattefullmakter. UtrL'dningL·n har vidari: att ta stiillning bl. a. till fdgan 

om budgetårets förl:iggning. Utri:dningens förslag torde komma att 

ri:dovisas i slutet av inne va randc ilr od1 därefter bli föremål för 

rL'missbL·hanclling och prövning i SL'clvanlig ordning. Med ldnvisning härtill 

finner utskottet att utredningens förslag inte bi)r förL'gripas genom ett 

uttalandL· av riksdagen och avstyrker motionsyrkanclet. 

Särskilda friigor i anslutning till förslaget till ny RF 

I kap. Statsskickets grunder 

1 ~ .I 

fiirsta .l!ycket, som öwrensst:immL·r meJ grundlagheredningens 
förslag, fastslfts folksuvl'riinitetens princip genom orden "A Il offentlig 

makt utgt1r fdn folket". 

Tre motionsyrkandcn föreliggl'r. 
I motionen 197J:/S.f3 av hl'rr Ahlmark (fp) framMlls att lika viktigt 

som att di:n offentliga maklt'n utg{1r fr:ln folket :ir att den kontrolleras av 

folket. Den inledandl' mi:ning<'n i RF bör diirför enligt motioniiren 

komp!l'tteras med orden "och kontrolleras av folket och dess valda 

företr:idare". 

I motionen /973:/S./5 av hnr Börjesson i F:tlköping(c) siigs att ordet 

"makt" har en negativ v:irdeladdning och diirför intL' bör begagnas i 

lagtexten. Det första stycket bör enligt motion:iren i st:illet få följande 

lydelse: "Svenska folkets demokratiska r:itt att styra sitt land utövas 

enligt denna regeringsform." 
Enligt motionL'n /97.?:/.'18/ (vpk)g:illeratt c>ndast en mindre dt'I av de 

offentliga maktorganen ulgiir fdn folket eller :ir undnstiillda folkets 

kontroll. Motionärerna ansi:r därför att det nu förevarande stadgandct 

bör ges karaktären av en miils:ittningsformukring t>L·h uttrycka L'n strävan 

att dt>n offentliga maktl'n bör utgi1 fr:in folket. Stycket hör L'nligt 
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motionärerna lyda: "All offentlig makt i Sverige skall utgå från folket." 
I stadgandet i första stycket ligger inneslutet att det är folket som 

kontrollerar den offentliga maktutövningen och som har möjlighet att 
åv[igabringa de förUndringar som önskas. Riksdagens granskning av rikets 
styrelse och förvaltning omnämns siirskilt i slutet av 1 kap. 3 § 1

• 

Utskottet anser på grund av det anförda att det tillägg som förordas i 
motionen 1973: 1843 är onödigt och bryter stadgandets allmängiltiga 
karaktär. Ändringsyrkandet avstyrks därför. 

De invändningar som i motionen 1973:1845 framställs mot begagnan
det av ordet "makt" i förevarande stadgande synes inte beakta att 
bestämmelsens innebörd Ur att det ytterst är folkl't som best~immer hur 
det svenska sam hiillet skall vara beskaffat och vilket innehåll den 
offentliga verksamheten skall ha. Uttryck för den offentliga makten är 
inte bara förbud och påbud av olika slag utan ocks~1 l. ex. all offentlig 
sjukv[1rd, social verksamhet, undervisning, bidrag och annat stöd som 
samhället Wmnar olika medborgarkategorier. Mot denna bakgrund finner 
utskottet inte anledning att tillstyrka det i motionen 197 3 :1845 

framställda ändringsyrkandet. 
Med avstyrkandet jämv~il av det i motionen 1973:1881 i denna del 

framstiillda Unclringsyrkanclet tillstyrker utskottet propositionens förslag, 
såvitt nu är i fråga. 

Andra stycket fastsl[1r att den svenska folkstyrelsen bygger p[1 fri 
åsiktsbilclning och på allmän och lika rösträtt. Det s[igs att elen 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 
genom kommunal sjiilvstyrelse. 

Det i motionen 19 73 :1864 av herr Molin m. fl. (fp) framställda 
yrkandet rörande förevarande staclgande har behandlats i det föregf1cncle 
(s. 36 f.). I motionen llJ7.1:188/ (vpk) föreslås att ordet "förverkligas" i 
stadgandet skall ersättas med ordet "uttrycks". Utskottet avstyrker detta 
yrkande. 

I tredje stycket fastslf1s att den offentliga makten utövas under 
lagarna. Vidare anges att RF, SO och RF iir rikets grundlagar. 

Två [inclringsyrkanden har framst[illts. I motionen 19 73:1846 av herr 
Ernulf (fp) föreslås alt uttrycket "under Jagarna'" skall utbytas mot "'i 
enlighet med g~illande lagar och övriga författningar'". Det framhålls att 
någon ändring i sak inte iir avsedd. I motionen JIJ7.1:!88! (vpk) begiirs 
att SO inte skall medtagas bland grundlagarna. Yrkandet sammanhiinger 
med det i motionen framstiillda republikkravet, som utskottet behandlat 
i det föregående (s. 29). 

Första punkten i förevarande stadgande innebär att samtliga samhälls
organ iir underkastade riittsordningens regler, dvs. inte bara lagarna i rent 
teknisk bemärkelse och andra författningar utan iiven t. ex. sedvanerätt. 
Utskottet finner propositionens förslag biittre än det i motionen 
1973 :1846 framst:illda iindringsyrkanclet ge uttryck åt principen att 
Sverige :ir en riittsstat. Utskottet avstyrker tl:irfiir motionen, såvitt nu iir i 

l 2 ~ i propositionens förslag. 
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frt1ga. Mot bakgrund av utskottets ställningstagande till frågan om 

statschefen avstyrker utskottet jämväl motionen 1973 :1881, såvitt nu iir i 

fråga. 

Betriiffande tredjL' stycket har utskottet ansett det befogat att 

angivandet av rikets grundlagar bör göras i ett siirskilt stadgande. 

Utskottet fört•sl:h s[tlunda alt i 1 kap. 2 § stadgas att regeringsformen, 

successionsordningen och tryckfrihetsförordningen iir rikets grundlagar. 

Till följd härav bör de följande paragraferna i kapitlet numreras om. 

3 § (2 § i propositionens förslag) 

Paragrafen fasts!!ir att riksdagen iir folkets friimsta förelriidare. l andra 

stycket anges riksdagens viktigaste funktioner. Det sägs att riksdagen 

stiftar lag, beslutar om skatt till staten och best1irnmer hur statens medel 

skall anviindas. Vidare ut talas att riksdagen granskar rikets styrelse och 

förvaltning. 

I motionen 1973:1846 av herr Ernulf (fp) erinras om att föreskrifter 

om skatt till staten enligt 8 kap. 3 §andra stycket och 6 § första stycket 

RF skall beslutas genom lag. Det föreslf1s diirför alt paragrafens 

bestiimmelse om riksdagens uppgift att besluta om skatt till staten skall 

förtydligas genom att orden "genom lag" tilliiggs efter ordet "beslutar". 

Enligt utskottets mening iir det inte nödviindigt att i detta sladgande 

ange i vilken form riksdagen beslutar om skatt till staten. Som 

motioniiren framhi1llit framgi'.u det av de ifritgavarandc bestiimmdscrna i 

8 kap. RF att detta skall skt' genom lag. Ni1got missförstånd lordl' inte 

kunna uppkomma. Utskott el avstyrker motionen 1973:1846, s[1vil t nu är 

i fråga. 

7 .i' (6 ~ i propositionens förslag) 

Paragrafen innehfrlkr ett grundliiggande stadgande om domstolarna 

och förvaltningsm yndighetcrna. Enligt rcgeringsförslaget har paragrafen 

den lydelsen att för rättskipningen finns domstolar och för den 

offentliga förvaltningen statliga och kommunala fi:irvaltningsmyndighe

ter. I grundlaghe redningens förslag angavs alt domstolarna avgör r;it ts

tvister, tilEimpar strafflag och prövar eljest riittsfrilgor enligt vad som 

närmare föreskrivs i kapitlet rättskipning och förvaltning samt alt 

statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter verkstiiller de beslutan

de organens föreskrifter. 

I motionen 1973:1874 (m) hävdas att bcstämmt'lscn är alltför 

knapphiindigl formulerad. I motionen erinras om att grundlagbcred

ningens förslag var utförligare utformat. Enligt motionen iir dock de 

inviindningar mot beskrivningen av gr;insdragningen mellan domstolarnas 

och förvaltningsmyndigheternas uppgifter som framförts under remiss

behand I ingen och vunnit bifall av fiircd raga nde st a tsr21det beak tansviirda. 

Samtidigt förefaller det v:isentligt att de riiltslill:impande myndigheternas 

roll och principiella sjiilvstiindighet understryks redan i regningsformens 
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inledande kapitel. motionen Eiggs fram förslag till lagtext av i princip 

samma innch[ill som grnndlagbnedningcns förslag. 

Som pftpl'kas i propositionen :ir det inte bara domstolarna som prövar 

rättsfri'1gor. Dt't gör också många förvaltningsmyndighcter. D[1 en 
förvaltningsmyndighets beslut överklagas hos förvaltningsdomstol, gör 

förvaltningsmyndigheten och förvaltningsdomstolen samma prövning. I 

dessa ärenden intar s[tlunda förvaltningsmyndigheterna en lika sj:ilvstän

dig och oberoende ställning som domstolarna. Det :ir vidare inte bara 

förvaltningsmyndigheterna som verkst:iller de beslutande organens före

skrifter. Även domstolarnas rättskipande verksamhet utgör elt verkstäl

lande av föreskrifter som heslutas av riksdagen eller regeringen. 

Med hänvisning till det anförda finner utskottet att propositionens 

förslag inte bör frfrngås. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till 

motionen 1973 :1874, såvitt nu är i fraga. 

8 § (7 § i propositionens förslag) 

Enligt det föreslagna stadgandet f[1r domstolar och förvaltningsmyn

digheter inte utan r:ittsligt stöd s:irbehamlla n[1gon på grund av hans 

personliga förhållanden. Såsom exempel pii personliga förhållanden 

n:imns tro, åskiidning, ras, hudfärg, ursprung, kön, åldn, nationalitet, 

spr:\k, samh:illsstiillning och förmögenhet. 

I motionen 1973:1866 av herr Olsson i Kil (fp) föresläs att i 

uppriikningen i andra meningen av personliga förhållanden som inte för 

föranleda s:irhd1andling skall ti!Eiggas "inkomst" cfkr "samhätlsstiill

ning" och före "förmögenhet". 

Enligt u1skot1ets mening iir den i stadgandet gjorda exemplifieringen 

mycket riklig och ger klart vid handen att till personlig~1 förhållanden ~ir 

att h:infiira också vederbörandes ekonomiska förhållanden. '11~'\got behov 

av att tynga lagtexten med ytterligare ett exempel kan knappast anses 
föreligga. 

Utskottet avstyrker sfllunda bifall till motionsyrkandet. 

Under denna rubrik har utskotll't funnit anledning att äwn behandla 

följande under den allmänna motionstiden väckta motioner angående 

kollektivanslutning till politiskt parti m. m. 

I motionerna 1973:3 av herr Sjöholm (fp) och 1973:376 av herr 

Akerlind (m) bl'gärs lagstiftningsiltgärder mot kollektivanslutning. I 

motionen 1973 :3 föreslås att denna lagstiftning skall ske i grundlags form 

och även omfatta religiösa samfund. I motionerna 1973:540 av hnrar 

Boo ( c) och Larsson i Borrby I c) och 1973:543 av herr Jonsson i Alingsås 

(fp) föreslås att riksdagen uttalar att kollektivanslutning till politiska 

partier hör upphöra. 
Motioner syftande till förbud mot kollektivanslutning har behandlats 

och avslagits av riksdagen vid ett f1ertal tillfällen. senast 1972. Även 

grundlagberedningen övervägde fragan. Beredningen tog därvid avstånd 

från tanken att i grundlag införa förbud mot kollektivanslutning till 
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politiskt parti. Även departementschefen har anslutit sig till denna 
uppfattning. 

Utskottet vidhåller sin sedan länge intagna standpunkt att lagstift

ningsåtgärder innebärande ett förbud mot kollektivanslutning till 

politiskt parti inte bör vidtagas. Motionerna har inte heller i övrigt gett 

utskottet anledning att föreslå någon riksdagens åtgärd. Utskottet 

avstyrker sålunda nu ifrågavarande motioner. 

3 kap. Riksdagen 

5§ 

Paragrafen behandlar frågor om riksdagens valperiod och dess första 
riksmöte efter val. Enligt första stycket giiller att nyvald riksdag samlas 

på femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast p[t fjärde dagen efter det 
all valets utgång har kungjorts. Huvudregeln i propositionens förslag 

innebär en senareEiggning med tre dagar (från tolfte till femtonde dagen 

efter valet) i förhi\llande till grundlagberedningens förslag. Ändringen har 

föranletts av bl. a. remissyttranden, som ifrågasatt möjligheterna att 

slutföra sammanriikningarna och kungöra valet i sådan tid all nyvald 

riksdag skall kunna samlas redan p[1 den tolfte dagen efter valet. 

I motionen 1973:1786 av herr Ernulf (fp) uttalas att eld under 

särskilda förh[1llanden, t. ex. i krisHigen, kan vara angdiiget att den 
nyvalda riksdagen samlas tidigare än som siigs i propositionens förslag. 

Motionärern föreslår därför att till paragrafens första stycke skall fogas: 

"Om särskilda förhållanden påkallar det får den samlas tidigare. Beslut 

härom fat tas av talmannen." 

En särskild regel om att talmannen kan kalla in en nyvald riksdag lill 
tidigare tidpunkt än som har föreslagits i propositionen torde enligt 
utskottets mening få ringa betydelse. Endast enstaka dagar torde stri att 

vinna genom en befogenhet för talmannen att vidta åtgärden i fråga. Den 
gamla riksdagen 1ir vidare behörig att sammantriida ända till dess den 
nyvalda riksdagen samlas första g[mgen. Med hiinsyn till del anförda och 

angelägenheten av att inte i onödan komplicera bestämmelserna tillstyr
ker utskottet propositionens förslag och avstyrker motionen 1973 :1786. 

4 kap. Riksdagsarbetet 

3 .1' 

Bestämmelserna i paragrafen gäller rätten att väcka förslag i riksdagen 
och beredningen av riksdags:irenden. Diirvid föreskrivs i andra stycket 

bl. a. att riksdagen inom sig skall viilja utskott enligt bestämmelser i 

riksdagsordningen. Enligt propositionen ges niirmare bestiimrnelser om 

utskotten i 4 kap. RO. Om antalet ledamöter i utskott sägs i 3 salt varje 

utskott skall besti\ av udda antal lcclamökr, Ugst femton. 1 tilläggsbe
stämmelsen 4.3.1 fastsltts antalet till femton. Bestiimmelser om val inom 

riksdagen, bl. a. till utskotten, finns i 7 kap. RO. Huvudregeln (4 §) är 

liksom nu att platsern:1 skall fördelas proportionellt mellan partier. Med 
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parti förstås varje grupp av riksdagsledamöter som vid valet upptriidcr 

under s:irskild beteckning. 

I motionen 19 7 3 :1881 (vpk) föreslås införande i 3 ~ av stadganden 

om platsfördelningen i utskotten mellan riksdagens partigrupper och om 

antalet ledamöter i utskot l. Motion:ircrna vill att i andra stycket skall 

tilläggas följande: "Varje partigrupp vilken motsvarar parti som vid valet 

till riksdagen har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket äger att 

besätta en plats i varje utskott. Därutöver fördelas resterande platser 

proportionellt mellan partigrupperna. Antalet ledamöter i utskott skall 

vara 17." - Yrkandet motiveras av önskemål om att varje i riksdagen 

verkande partigrupp skall s:°t långt möjligt kunna verka där pt1 likartade 

villkor. Det framhålls att en viktig förutsiittning för detta iir att varje 

parti ges möjlighet till representation i riksdagens utskott. Av praktiska 

skiil är det dock nödv:tndigl med en sp:irr. 

Propositionens förslag om riksdagens utskot tsorganisation överens

stiimmer i allt väsentligt med gällande ordning. I likhet med grundlaghe

redningen och departementschefen finner utskottet det inte vara påkallat 

att överviiga genomgripande iindringar i denna del. Utskottet avstyrker 

diirför motionen 1973 :1881, s:'tvitt nu är i fråga. 

7 och 8 §§ 

Riksdagsledamot har för närvarande enligt brottsbalken endast s. k. 

partiellt ämbetsansvar. Detta innebiir att han kan fällas till ansvar för 

tagande av mula och brott mot tystnadsplikt men inte för tjiinstemiss

bruk eller tjfostefel. Vidare kan en riksdagsledamot enligt brottsbalken 

dömas för s. k. osjiilvständiga iimbetsbrott, dvs. allmänt brott, varigenom 

han har åsidosatt sin ämbetsplikt som riksdagsledamot. Som exempel p[1 

sådana brott kan niimnas anviindande av föroUmpande uttryck, samhiills

farlig ryktesspridning och beljugande av myndighet. Enligt 110 § RF för 

talan mot riksdagsledamot för hans giirningar eller yttranden i denna hans 

egenskap väckas endast om riksdagen till:"tter del genom beslut fat lat av 

minst fem sjättedelar av de röstande. Enligt brottsbalken kan riksdagsle

damot dömas till avsättning från sitt uppdrag dels för tagande av muta 

och brott mot tystnadsplikt, dels om han genom allmänt brott - vare sig 

brottet har samband med ledamotsuppdraget eller inte - visat sig 

uppenbarligen inte vara skickad att inneha sin befattning. Det iir dock vid 

allmänt brott en förutsiittning för att avsiittning skall kunna komma 

i fråga att för brottet är stadgat fängelse i två år eller däröver. Åtal för 

ämbetsbrott liksom frågan om avsättning på grund av brott skall prövas 

av allmän domstol. 

Ambetsansvarskommitten lade i sina betfokanden om ämbetsansvar 

(SOU 1969:20 och 1972:1) fram förslag till nytt sanktionssystcm för 

offentliga funktionärer. Betr;iffande ledamöter av beslutande statliga eller 

kommunala församlingar, t. ex. riksdagsmän, föreslogs vissa särskilda 

regler. Sålunda skulle dessa inte omfattas av de föreslagna straffbuden 
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rörande missbruk av myndighet och vårdslöshet i myndighetsutövning. 
Ansvar i disciplinär ordning skulle ej heller förekomma. I övrigt skulle de 

emellertid ha samma straffansvar som andra offentliga funktionärer och 

även kunna entledigas från uppdraget. Regeln i 110 § RF om riksdagens 

prövning av frågan om åtal mot riksdagsmän föreslogs bibehållen. Någon 

ändring föreslogs inte heller i vad gäller att frågan om skiljande från 

uppdraget på grund av brott skall prövas av domstol. 
Propositionen föreslår ett grundlagsfästande av riksdagsledamots -

liksom ersättares - juridiska ansvar i två hfoscenden. I 4 kap. 7 § tredje 

stycket RF föreslås således att riksdagsledamot eller ersiittare får skiljas 

från uppdraget endast om han genom brott visat sig uppenbarligen 

oWmplig för uppdraget samt att beslut härom fattas av domstol. Vidare 

innehåller 4 kap. 8 § första stycket Rf den från 110 § i nuvarande RF 

övertagna regeln, att talan mot riksdagsledamot för yttrande eller 
giirningar under utövandet av uppdraget inte får viickas utan att riksdagen 

medgivit det genom beslut av minst fem sjiit !edelar av de röstande. 
I motionen 19 73 :1848 av herr Mol in (fp) hävdas. att det bör 

ankomma endast på viiljarna i samband med nästa allmänna val att pröva, 

om en riksdagsledamot har det förtroende som kriivs för riksdagsmanna

uppdraget. Del föresl?ts diirför all bestämmelsen i 4 kap. 7 §förslaget till 

RF om att domstol i vissa fall kan pi't grund av brott skilja riksdagsleda

mot fri'tn hans uppdrag inte sbll antagas. 

Enligt utskottets mening skulle det vara stötande om möjlighet inte 

fanns att under löpande mandatperiod skilja riksdagsledamot från hans 

uppdrag, om han genom brott visat sig uppenbarligen oHim plig för 

uppdraget. Sådant beslut bör i förekommande fall fattas av domstol. De 

föreslagna bestämmelserna härom i 4 kap. 7 § tredje stycket RF 

innebär inte heller någon nyhet. Utskottet anser sig inte böra tillstyrka 
att propositionens förslag i denna del frångås. Motionen 1973: 1848 
avstyrks därför. 

8 kap. Lagar och andra föreskrifter 

7 ' .\ 

I andra stycket har upptagits ett stadgande som innebär all regeringen 
efter bemyndigande i lag kan meddela föreskrifter om tystnadsplikt för 

anställda i offentlig tjfost. Bes!iimmelsen innefattar el t undantag från 
principen att medborgares yttrandefrihet rnr inskriinkas endast genom 

lag. Den föreslagna lagtexten har utformats sålunda att förbud kan 

föreskrivas alt röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller 

under utövande av tjänsteplikt. 

I motionen 1973:1851 av herr Norrby i Äkcrsberga (fp) begärs ett 
förtydligande av bestiimmelsen i fråga, så att det klart framgår att 

tystnadsplikten iir begriinsad till vad vederbörande erfar under utövande 

av tjiinsten. I motionen föresl?ts att ordalydelsen i lagtexten ändras till "i 

och för utövande av allmiin tjlinst eller av lagstadgad tjänsteplikt". 
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Enligt utskottet föreligger inte något behov av förtydligande av 

stadgandet på sätt föreslås i motionen. Utskottet avstyrker således 
motionsyrkandet. 

9 kap. Finansmakten 

1 § 

Enligt utskottet bör paragrafen förtydligas så att det klart framgår att 

hiinvisningen till bestämmelserna i 8 kap. inte endast avser riksdagens 
kompetens i förevarande hänseenden. Utskottet lägger fram förslag till 

lagtext i detta syfte. 

10 kap. Förhållandet till andra stater 

Propositionens förslag till grundlagsstadganden beträffande förhållan
det till andra stater överensstiimmer i huvudsak med nuvarande regler. 
Riksdagens inflytande över ing!Iendet av internationella överenskommel
ser och åtagandet i annan form av internationella förpliktelser befästs 
dock och preciseras i vissa hiinseenden, bl. a. genom en regel om att 
riittskipnings- och förvaltningsuppgift skall kunna överlåtas till icke 
svenskt organ, endast om riksdagen medger det genom beslut med 
kvalificerad majoritet. 

I motionen 1973:1876 av herr Boom. fl. (c) föreslås att 10 kap. inleds 

med ett målsättningsstadgande av utrikespolitisk innebörd. I detta bör 

uttalas, att riket skall sträva efter att främja fred och mellanfolkligt 
samarbete samt den internationella riittsordningens utveckling jiimte att 
utrikespolitiken bygger på alliansfrihet i fred för att säkerställa neutrali
tet i krig. Enligt motionärerna skulle ett dylikt stadgande tjäna som en 
betydelsefull upplysning om den svenska utrikespolitikens inriktning. 

Utskottet har inhiimtat utrikemtskottets yttrande över motionen. Av 
yttrandet, vilket fogats som bilaga 3 till betänkandet, framgår att 
utrikesutskottet avstyrker ätt stadgandet i friiga införs i RP. Med 
hänvisning bl. a. till Sveriges åtaganden som FN-medlem är det enligt 
utrikesutskottets bedömning inte päkallat att i grundlagen införa ett 
sladgande om Sveriges striivanden ptt utrikespolitikens område. Ett 
grundlagsst<1dgande om den svenska neutralitetspolitiken skulle dessutom 
kunna misstolkas och eventuellt ge upphov till föreställningen att den 

svl'nska utrikespolitiken satts i fråga. - Till yl trandet finns fogat 
avvikande mening av tre ll'damöter (c). 

I avsnittet om medborgerliga fri- och rHttigheter (s. 40 ff.) har 

utskottet förordat att en parlamentarisk utredning skall överväga olika 
frågor om införande i grundlag av bestämmelser om bl. a. fri- och 
rättigheter. I arbetet bör enligt utskottet ingå alt överväga också 

stadganden av sådan innebörd som föreslås i motionen. 

Med hänsyn till angivna omständigheter bör enligt utskottets mening 

det i motionen föreslagna tillägget till 10 kap. RF inte införas. Utskottet 

5 Riksilax('11 1973. 4 sam/. Nr 215 
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har i det föregående (s. 53 f.) föreslagit att motionen förklaras besvarad 

med utskottets ställningstagande under avsnittet medborgerliga fri- och 
rättigheter. 

2§ 

motionen 1973:1881 (vpk) hemställs att 2 § tredje stycket i 
propositionens förslag ges en sådan lydelse att varje för riket bindande 
internationell överenskommelse måste godkännas av riksdagen. 1 motio

nen anförs bl. a. att om strävan skall uppnås att all offentlig makt skall 
utgå från folket, måste regeringen vid varje överenskommelse med 

främmande makt underställa överenskommelsen riksdagen för prövning. 
Utskottet får erinra om att det föreliggande grundlagsförslaget utgår 

från att handläggningen av utrikesärendena även i fortsättningen kommer 
att vara en riksstyrelsefunktion bland andra och att ansvaret för 
utrikespolitiken därför i första hand åvilar regeringen. Såsom såväl 

grundlagberedningen som departementschefen närmare framhållit moti
verar utrikespolitikens betydelse för rikets säkerhet vidare att riksdagen 
tillförsäkras en vidsträckt insyn i och ett starkt inflytande över 
utrikespolitiken. Utskottet anser att förslagen i propositionen väl 

tillgodoser dessa väsentliga intressen. Eftersom det enligt utskottets 

mening varken är rimligt eller praktiskt lämpligt att införa den ordningen 
att kräva riksdagens godkännande av varje av regeringen träffad interna

tionell överenskommelse, dvs. även sådan av mindre vikt, avstyrker 

utskottet förslaget hiirom i motionen. 

I motionen 1973:1872 av herr Ahlmark (fp) hemställs att formule
ringen i 2 § tredje stycket andra meningen "om rikets intresse kriiver 

det" skall ersiittas med formuleringen "om riksdagens beslut av hänsyn 

till rikets intresse inte kan avvaktas". Som motiv för ändringen framhåller 

motionären att med bestämmelsen, som överensstämmer med vad som 
gäller för niirvarande, torde åsyftas de fall då tiden inte medger att 
riksdagens beslut avvaktas. 

Även om den i propositionen föreslagna bestämmelsen i första hand 
tar sikte på internationell överenskommelse som av tidsskäl, framför allt 

under tid då riksmöte ej pågår, bör kunna träffas av regeringen ensam, för 
utskottet framhålla att det undantagsvis iiven kan t1inkas förekomma fall, 
då överenskommelsen rör ett iinrnc av så grannlaga beskaffenhet att rikets 
intresse kan kräva, att den inte framläggs inför riksdagen. Med hänsyn 
härtill bör enligt utskottets mening bestämmelsen utformas i enlighet 
med förslaget i propositionen. Utskottet avstyrker sålunda motionen. 

5 § 

Paragrafens första s1ycke innehåller bestämmelser om överlåtelse av 

konstitutionella befogenheter till internationella organ. Bestämmelserna 

bygger i allt väsentligt på nuvarande § 81 tredje stycket R F, vilket 

stadgande ·tillkom 1964- 1965. Utskottet vill i sammanhanget erinra om 
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de uttalanden utskottet gjorde i samband med stadgandets tillkomst. 
Utskottet (K U 1964 :19) framhöll bl. a. att ett avstående av befogenheter 

som utgör led i den svenska statens suveränitet berör fundamentala 
principer i vårt slyrl'lseskick. Det bör inte äga rum utan att starka skäl 

föreligger. Utvecklingen på det mellanfolkliga samarbetets område har 

emellertid medfört att handelspolitiska eller andra skäl kan komma att få 

sådan betydelse att överlåtelse av konstitutionella befogenheter på 

begränsade områden kan vara förenliga med rikets intresse. Av dessa skäl 

tillstyrkte utskottet att möjligheter öppnades att överföra sådana 

befogenheter på mellanfolkliga organ. Samtidigt underströk utskottet 

vikten av att ifrågavarande befogl·nhetsöverlåtelser kringgärdades med 

speciella garantier och framhöll bl. a. att den för grundlags stiftande 

bestämda ordningen skulle vara den normala för befogenhetsöverlåtelser. 

Endast om delegationsfrågan var mycket brådskande borde enligt 
utskottet den alternativt föreslagna vägen med beslut av en riksdag med 

kvalificerad majoritet få användas. Vidare ansåg utskottet det självklart 

att grundlagsfrågor inte skulle kunna delegeras till mellanfolkligt organ 

och tillstyrkte bestämt att delegation i övriga frågor endast skulle kunna 

ske i begränsad omfattning. Härvid underströk utskottet särskilt departe

mentschefcns uttalande om att stadgandet inte medgav att exempelvis 

vidare befogenheter som att stifta lag, besluta om skatter och andra 

pålagor eller ingå överenskommelse med främmande makt överläts vare 

sig i sin helhet eller i en utsträckning som på något sätt kunde inverka på 

rikets självständighet i stort. Mot denna bakgrund tillstyrkte sålunda 

utskottet införande av bestämmelserna i nuvarande RF § 81 tredje 

stycket. 
I motionen 1973:1881 (vpk) hemställs att förslaget till RF 10 kap. 5 § 

utgår. Motionärerna framhåller bl. a. att den nationella självbestämman

derätten är en grundläggande demokratisk fri- och rättighet som måste 

ges grundlagsskydd och erinrar om att den motsvarande, nu gällande 
bestämmelSl'n i RF § 81 tred.il' stycket tillkom som ett kd i strävandena 
att inlemma Sverige i EEC. Enligt motionärerna kräver försvaret av den 

nationella självbestämmanderätten att paragrafen slopas. 

Enligt utskottet visar utvecklingl'n på det mellanfolkliga samarbetets 

område med ökad styrka behovet av ett grundlagsstadgande varom nu är i 

fråga. Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet det förelig
gande förslaget i propositionen och avstyrker motionen 1973 :1881 i 

motsvarande eld. 
I andra styck<'! ges bestämmelser om att räl tskipnings- eller förvalt

ningsuppgifter i annat fall än som avses i första stycket kan överlåtas till 

internationella organ. 
I motionen 1973:1839 av herr Ernulf (fp) hemställs - i analogi med 

bestämmelserna i första stycket - att det i andra stycket föreslagna 

kravet på kvalificerad majoritet vid ifrågavarande befogenhctsöverlåtelser 

kompletteras med krav på att även minst hälften av riksdagens ledamöter 

förenar sig om beslutet. 
Utskottet hänvisar i denna fråga till vad grundlagheredningen och 

departementschcfen anfört rörande behovet av att kunna överföra 
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rättskipnings- och förvaltningsuppgifter till icke svenska organ i större 
om fattning och i något enklare form än som förutsätts enligt första 
stycket. Andra stycket avser enligt departcmentschefen huvudsakligen 
uppgifter som i stort är av mer alldaglig natur. Eftersom dessa 
bestämmelser om fattar varje r1ittskipnings- och förvaltningsuppgift som 
inte i RF är knuten till där angivet organ, kan emellertid befogenhets
överlåtelser också medges betr:iffande ganska betydelsefulla funktioner. 
Som departementschefen påpekat gäller emellertid att de befogenhets
överlåtelser som kan innebära djupa ingrepp i rättsordningen genomgåen
de faller under första stycket och sålunda normalt förutsätter grundlags
ändring. 

Beträffande det i andra stycket uppställda kravet på kvalificerad 
majoritet anser utskottet detta vara en lämplig avvägning av å ena sidan 
intresset att inte i onödigt hög grad försvåra överlåtelser av offentligrätts
liga uppgifter till utländska eller internationella organ och å andra sidan 
intresset att inte också mer betydelsefulla funktioner kan överföras 
genom riksdagsbeslut med vanlig majoritet. Även om det kan åberopas 
vissa skäl för motionens förslag att kravet på kvalificerad majoritet 
kompletteras med en bestämmelse om att även minst hälften av 
riksdagsledamöterna förenar sig om beslutet, anser utskottet att en dylik 
regel inte torde vara erforderlig. Härvid bör uppmärksammas att beslut av 
det slag som åsyftas i andra stycket enligt hittillsvarande ordning torde ha 
ansetts kunna fattas med vanlig majoritet. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet det i motionen 
1973 :1839 framställda ändringsyrkandet och tillstyrker propositionens 
förslag, såvitt nu är i fråga. 

För att det klart skall framgå att befogcnhetsöverlt1telse enligt andra 
stycket avser endast rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt 
RF tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i RF angivet organ 
förordar utskottet ett förtydligande av lagtexten i enlighet härmed. 

11 kap. Rättskipning och förvaltning 

I § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolsorganisationen, för
bud mot inrättande av domstol för redan begången gärning eller för visst 
mål samt krav på ordinarie domare vid domstol. 

I motionen 1973:1874 (m) påpekas att grundlagberedningens förslag i 
motsats till propositionen innehöll uppräkning av instanserna i det 
allmänna domstolsväsendet och de allmiinna förvaltningsdomstolarna. 
Enligt motionen kräver riittssiikerheten att ett så väsentligt inslag som 
instansordningen förankras i grundlagen. I motionen yrkas att paragrafen 
kompletteras på denna punkt. 

Motionen tar vidare upp frågan om ordinarit: domare i domstol. Enligt 
regeringsförslaget - tredje stycket i paragrafen - kan undantag från 
regeln att i varje domstol skall finnas ordinarie domare göras genom lag 
beträffande domstol som har instiftats för handläggning av en viss 
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bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål. I propositionen 
nämns i detta hänseende arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och 

mellankommunala skatterätten. Enligt motionen betyder detta att 
grundlagen inte uppställer några hinder mot uppr1ittande av vilka 
specialdomstolar som helst utan ordinarie domare. En uppluckring av 
kravet på ordinarie domare i överensstämmelse med regeringsförslaget 

innebär enligt motionen att organ som inte har någon ordinarie domare 
kan anförtros de r:ittskipningsuppgifter som avses i 3 § där det sägs att 

rättstvist mellan enskilda inte får utan stöd av lag avgöras av annan 
myndighet än domstol. Enligt motionen bör undantag endast göras för 

arbetsdomstolen. 1 motionen yrkas, att paragrafen utformas i enlighet 

härmed. 
Vad först beträffar frågan om angivande av instansordningen kan som 

det framhållits i propositionen en fullst1indig uppr1ikning i regeringsfor
men av domstolarna inte komma i fråga. En uppräkning av ett begdinsat 

antal domstolar skulle innebära ett mer eller mindre godtyckligt urval. 

Det är vidare att märka att en uppr1ikning av vissa domstolar under 

högsta domstolen och regeringsrät ten inte skapar någon grund lagsför

ankrad instansordning eller nf1got speciellt grundlagsskydd i övrigt. RF 
hindrar inte att go:nom vanlig lag nya domstolar inrättas, målgrupper 

överförs från en domstol till en annan och fullföljdsr1ittcn beskärs. Enligt 
utskottet är mest logiskt att i regeringsformen nämna bara högsta 
domstolen och regeringsrättcn, som har vissa speciella i grundlag angivna 

uppgifter och för vilka även i övrigt en specialreglering i grundlag 

förekommer. 
Utskottet avstyrker si'tlunda motionsyrkandet i denna del. 

Vad därefter beträffar kravet på ordinarie domare bör erinras om att 
som domstolar är att räkna inte bara sådana myndigheter som har 
uppgifter som avses i 3 §.Sålunda är exempelvis skatterätterna uppenbar

ligen domstolar, fastän skattefrågor inte omfattas av nämnda lagrum. 
Enligt utskottet kan det knappast komma i fråga att göra domstolsbe

greppet beroende av om i domstolen finns någon ordinarie domare eller 
·ej. Mellankommunala skatterätten, som saknar ordinarie domare, har i 

likhet med länsskatterätterna, vilka är utrustade med ordinarie domare, 
karaktär av domstol. Domstolarnas oavhängighet har slagits fast i 2 §. 

Av propositionen framgår att undantag frfm regeln att vid domstol 
skall finnas ordinarie domare behöver göras inte bara för arbetsdomstolen 
utan också för vissa andra specialdomstolar, t. ex. mellankommunala 

skatterätten. Såsom framhfills i propositionen kan det också tänkas att i 
framtiden någon specialdomstol inr1ittas betr1iffande vilken särskilda 
omständigheter kommer att föreligga som motiverar ett undantag från 
best:immelsen om ordinarie domare. För att inte hindra en rationell 
organisation av s~1dana specialdomstolar anser utskottet att det är 

nödvändigt att behålla det i propositionen gjorda undantaget från kravet 
på att vid domstol skall finnas ordinarie domare. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 

i nu berörd del. 



KU 1973:26 70 

3§ 

Paragrafen innehåller bestämmelser som i princip förbehåller domsto

larna prövning av vissa typer av ärenden. 
I motionen 19 73 :1874 (m) uttalas, att regeringsförslaget innebär ett 

avsteg från den regel som grundlagberedningen föreslog, nämligen att inte 

blott frihetsberövande i anledning av brott eller misstanke om brott utan 
ocksa bötesstraff, konfiskation och annan sådan särskild rättsverkan av 

gärning skall kunna föras under domstols prövning. Niimnda avsteg 
betingas av reglerna i riittegångsbalken angående strafföreliiggande och 
föreläggande av ordningsbot. Sedan sådant föreläggande godkänts gäller 
det som dom vilken vunnit laga kraft och kan inte genom ordinärt 
rättsmedcl dras under domstols prövning. I motionen hävdas att dessa 
speciella fall inte motiverar till ett generellt avsteg från den av 
grundlagberedningen föreslagna lösningen. l motionen föreslås att de 
ifrågavarande undantagsfallen beträffande strafföreläggande och ord
ningsbot regleras genom ett tilliiggsstadgande och att i övrigt grundlagbe
redningens förslag till lagtext behålls. 

Utskottet har inte funnit anledning att frångå propositionens förslag 
på denna punkt. Begränsningen i fråga sammanhänger som nyss framgätt 
med utformningen av reglerna om strafföreläggande och föreläggande av 
ordningsbot. 

Utskottet avstyrker sålunda bifall till motionsyrkandet. 

4 §och 6 § 

I anslutning till bestämmelserna om rätt till domstolsprövning av vissa 
ärenden uttalas i motionen 19 73:18 74 (m) att en fråga som synes kräva 
en klar lösning i grundlag rör utdömandet av förelagt vite. Det synes 
enligt motionen vara sjii!vklart att principen, att vite endast får utdömas 
av domstol, bör grundlagfästas. I motionen föreslås en uttrycklig regel 
härom i ett särskilt stadgande. I samma motion yrkas ett tillägg till 6 § 

sista stycket, som avser delegering av förvaltningsuppgift till vissa organ, 
av inneh[1ll att annat organ än myndighet ej skall få föreliigga vite om ej i 

beslutet deltagit domare eller tjänsteman med behörighet att fatta beslut 
i fd1gor om vitesföreläggande. 

Beträffande det första motionsyrkandet vill utskottet erinra om att ett 
flertal författningar som tillkommit under riksdagens medverkan inne
håller bestämmelser om rätt för administrativ myndighet atl utdöma vite. 
Detta gäller barnavårdslagen, nykterhetsv[1rdslagen, allmänna förfogande

lagen, allmänna ransoneringslagen, valutaförordningen, lagen om riitt till 
fiske och lagen med vissa bestlimmelser till skydd för försvaret m. m. 
Enligt utskottets mening synes något behov av att ändra giillande rätt p[1 
denna punkt inte föreligga. 

Ej heller anser utskottet att det i grundlag bör finnas specialregler 
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rörande de former i vilka ett beslut om föreläggande av vite skall fattas 
för den hiindelse befogenhet att föreliigga vite genom lag överlämnas till 
bolag, förening, samfällighet eller stiftelse enligt bestiimmclscrna i 6 §. 
Beslut om vitesföreliiggande torde från riittssiikerhetssynpunkt inte vara 
viktigare än flera andra typer av beslut, t. ex. beslut om återkallelse av 
tillstånd. Enligt utskottet torde det kunna förutsiittas att när fråga 
uppkommer om överliimnande av förvaltningsuppgift till sådant organ 
som avses i 6 § man i varje särskilt fall ser till att vederbörande organ är 
kompetent för uppgiften. 

I första stycket i 6 §ges bestämmelser om förvaltningsorganisationen. 
Bl. a. anges vissa myndigheter som lyder under regeringen. 

I motionen 1973:1874 (m) föreslås att uppräkningen av myndigheter 
kompletteras med försvarsmakten i likhet med vad grundlagberedningen 
fört·slog. S[1som framhållits i propositionen passar inte begreppet försvars
makten i uppräkningen av förvaltningsmyndigheter som lyder under 
regeringen, diirför att ifrågavarande begrepp åsyftar ett verksamhetsom
r[1de och inte anger en myndighet. Även utan särskild bestiimmelse är det 
enligt utskottet fullt klart att försvarets organ är förvaltningsmyndigheter 
som lyder under regeringen. Motionsyrkandet avstyrks. 

7 ' .I 

Paragrafen innehåller bestiimmelscr om att ingen myndighet får 
bestämma hur förvaltningsmyndighet i siirskilt fall skall besluta i ärende 
som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som 
rör tillämpning av lag. 

I motionen 1973:1874 (m) föreslås att paragrafen ändras så att den får 
samma utformning som 3 §,nämligen att uttrycket "tillämpning av lag" 
utbyts mot "tillämpning av rättsregel". 

Den föreslagna iindringen synes enligt utskottet ge paragrafen en 
iindrad innebörd. Begreppet rättsregel torde innefatta alla administrativa 
bestämmelser om förvaltningsmyndighcternas interna förht1llanden och 
om förhållandet mellan olika statliga myndigheter inbördes. När det 
giillcr ärenden om tilliimpning av sädana bestämmelser bör överordnad 
myndighet ha riitt att bestämma hur den underordnade myndigheten 
skall bt•sluta i siirskilt fall. Förbudet mot direktiv i särskilda fall i fråga 
om ärenden som rör tillämpning av lag har det siirskilda motivet att 
regeringen eller annan överordnad myndighet intt' hör f:1 ingripa i 
enskilda fall s[1vitt ang[1r ämnen där den grundläggandt• normen beslutats 
av riksdagen. Niir det gäller myndighetsutövning mot enskild eller mot 
kommun garanterar paragrafendockat t den beslutande förvaltningsmyn
dighetcn är självständig och oberoende ~iven i iirenden som rör tillämp
ning av regeringsförordningar eller andra författningar av liigre valör iin 
lag och av sedvanerätt. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motions
yrkandet. 
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9 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsättning av statliga tjänster 
samt föreskrifter om i vilken utsträckning svenskt medborgarskap skall 
krävas för innehav eller utövande av tjänst eller uppdrag hos staten eller 
kommun. Vid tillsättning av statlig tjänst skall enligt förslaget avseende 
endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Enligt 
grundlagberedningcns förslag skulle avseende rndast få fästas vid förtjänst 
och skicklighet. 

I motionen 1973:1874 (m) kritiseras den omformulering av lagtexten i 
förhållande till grundlagberedningcns förslag som gjorts betr:iffande 
grunderna för tillsättning av statlig tjänst. Propositionens förslag innebf,r 
enligt motionen en uppluckring av grunderna för tills:ittning av tjfost. I 
motionen yrkas att grundlagberedningens formulering bibehålls. 

I motionen 1973:1884 av herr Lidgard (m) begärs utredning av frågan 
om inriittandet av en niimnd för utseende av innehavare av högre 
domarljänster. 

Vad först beträffar beträffar befordringsgrunderna förutsätter utskot
tet att den möjlighet propositionens förslag medger att väga in även 
arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska hänsyn vid bedöm
ningen kommer att utnyttjas på sådant sätt att inga faror för den 
enskildes rättssäkerhet kommer att uppstå. 

Utskottet har inte funnit anledning att fr{mgå propositionens förslag 
på denna punkt och avstyrker således motionen 1973 :1874 sfivitt nu är i 
fråga. 

Enligt utskottet föreligger inte något behov av utredning om inrättan
de av en nämnd för utseende av innehavare av högre domartjiinster som 
föreslås i motionen I 973 :J 884. Motionen avstyrks. 

12 § 

Stadgandet reglerar frågan om dispensmakten. Enligt propositionens 
förslag, som inte förekommer i grundlagberedningens betänkande, får 
regeringen medge undantag från föreskrift i förordning eller från 
bestämmelse som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om ej 
annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag. 

I motionen 197 3 :18 74 ( m) föreslås att bestämmelserna kompletteras 
med ett stadgande om permutationsrätt, dvs. j:imkning av bestämmelser i 
testamenten, stiftelseurkunder och liknande handlingar. 

Efter tillkomsten av permutationslagen ( 197 2 :205) är permutations
institutet reglerat i allmän lag. Något behov av att i regeringsformen 
införa en bestämmelse i ämnet föreligger inte enligt utskottets mening. 
Motionsyrkandet avstyrks. 
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12 kap. Kontrollmakten 

Enligt detta stadgande fftr den som är eller har varit st<Jtsråd fällas till 
ansvar för brott i utövningen av statsrftdstjiinsten endast om han 

därigenom grovt har äsidosatt sin tjänsteplikt. Atal beslutas av konstitu

tionsutskottet och pröv<is av högsta domstokn. 
I motionen 1973:1874 (m) föreslås att ordl't "grovt" i förslaget skall 

utgå. I motionen framhftlls bl. a. att om riksriitten avskaffas bortfaller det 

motiv för kravet på grovt äsidosiittande av tjänsteplikt som skulle kunna 

ligga i ati beivrande! av obetydliga fel skulle kriiva riksrätrcns inkallande. 

Enligt motionen iir det stötande att de högsta politiska makthavarna skall 

beredas en siirsEillning i straffrättsligt hänsl'endL·. 
Som grundlagberedningen har utvecklat kan statsriiden stiillas inför 

intressekollisioner som inte har motsvarighet för andra :in1betsmän. 

Enligt utskottet bör propositionens förslag pä denna punkt inte frångås. 

Motionsyrkandet avstyrks. 

7 ~ .I 

Stadgandet innehåller vissa grundläggande hesUimmt'lser om riksda

gens n~visorer. 
I motionen 1973:1877 av fru Eriksson i Stockholm (s) föreslås att de 

av riksdagen valda revisorerna benämns statsn:visorer. 

Utskottet anser sk~il saknas att frångå den nuvarande benämningen 

riksdagens revisorer och avstyrker diirför motionen. 

övergångs bestämmelser 

Betriiffande punkten 2 tredje stycket i öwrgängsbesUimmelscrna vill 

ut skot tct erinra om att bestämmelserna om prövning av riksdagskdamots 
behörighet ftterfinns i 4 kap. i förslaget till regeringsform, inte som den i 

propositionen föreslagna lydelsen av förevarande övergångsbestäm mclse 
ger vid handen i 3 kap. Detta bör föranleda en viss fodring av 

bestämmelsen i förhållande till förslagel i propositionen. Diirjiimtt' bör 
angt'S att besEimmclscn om bchörighetsprövning skall g~illa också siivitt 

giiller ersiittare för riksdagsledamot. 

Utskottel förordar att den berörda övergångsbestämmelsen ändras i 

enlighet med vad utskottet anfört. 

Under punkten 6 har tagits in föreskrifter om giltigheten av iildrc 

författningar. I propositionen föresltts att bestämmelserna i 8 kap. 17 § 
regeringsformen, vilka slt1r fast den formella lagkraftens princip, skall 

giilla ;ivcn i fråga om 1indring eller upphävande av sfrdana av Kungl. Maj:t 
beslutade författningar som vid tiU:impning av den nya regeringsformens 
besHimmelser skulle ha beslutats genom lag. De av Kungl. Maj :t beslutade 

författningar som avses med bestämmelsen torde samtliga falla inom de 
omrfiden som beskrivs i 8 kap. 3 och 5 §§ regeringsformen. Som 
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framhalls i propositionen (s. 301) har 8 kap. 3 §utformats p[i s[idanl s:itt 

att även föreskrifter, som begränsar omfattningen av tidigare föreskrivna 

ingrepp i enskildas förht1llanuen och d;irför kan siigas gå i "bL·r:ittiganue" 

riktning, omfattas av kravt'! p[1 lagform. MotsvarandL· g:ilkr uppenbarli
gen i frC1ga om 8 kap. 5 §. Atl st1dana av Kungl. l'vlaj :t beslutaue 

föreskriftt'r, som enligt dt'n nya regeringsformen skall bt'slutas genom lag, 

kan fodras eller upph;ivas endast genom lag följer såkdt'S redan av 

bt'st;immelscrna i 8 kap. 3 och :'i ~s. Den i propositionen föreslagna 

övergii.ngsbt'st;im melsen går emellertid d t steg liingrt'. lkn torde n;imligen 

göra Jet omöjligt för regeringen att ändra eller upphäva L'n föreskrift som 

in le i och för sig viJ tillämpning av den nya regeringsformen skulle kr:iva 

Jagform men som ing~lr i en författning innellttlbnde nt1gon annan 

bL·st:immelse som i forls;ittningcn måste beslutas genom lag, exempelvis 

en slraffört•skrift med t'rihelsstraff i ska1'1n. Enligt utskottets uppfattning 

är L'n så vittgt1ende begriinsning av regeringens handlingsmöjligheter inte 

pr1kallad. 

Till vad som har sagts nu kommer att förht11\andt'l mellan den i 

propositionen föreslagna övergångsbest ämnwlscn och föreskrift en i niir

masl föregående stycke om giltigheten av äldre bemyndiganden inte är 

helt klar. Del torde kunna h:ivdas att de tvC1 bestiimmt'ISL'rna stiir i viss 

motsättning till varandra. Utskottet förcslar därför att förL·skriften, alt 
best:immelscrna i 8 kap. 17 § regeringsformen skall g:illa i fdga om äldre 

författning som vid tilliimpning av den nya regeringsformen skulle ha 

beslutats gt•nom lag, för utgä. 

Förslaget till ny RO 
Inledning 

Siisom tidigare framgått har i förslaget till RO - som intt' behiiller sin 

karaktär av grundlag men blir svårare alt undra iin lagar i allmänhet -

besUimmdserna uppdelats pi\ huvud hestiimmelser och t i!Eiggsbl.'stiim rnel

ser. Huvudbesfämmelserna omfattar de grundläggande reglerna om 

riksdagsarbell'l som bl. a. avsn atl garantera riksdagsledamökrnas 

arbetsmö_ilighell'r, medan tiföggsbestämmelserna består av föreskrifter av 

bl. a. ordningskaraktär. Som tilläggsbest:immdser har i princip förts in 

s:1ctana bestämmelser om riksdagens inre organisation och arht:tsformer 

som f. n. finns i riksdagssladgan och inte i nuvaramk RO. Av förslaget till 

RF (8 kap. 16 och 17 §s) framgar att tilläggshL·stärnml'iserna i RO skall 

kunna ;indras och upph;ivas i samma ordning som vanlig lag. Det bör 

erinras om att förslaget till RO förutsätter att :1tskilliga bestiimmdser om 

riksdagsorganen far sin plats i särskikfa instruktioner och reglL'lllL'nten. 

Vid behandlingen av det framlagda förslaget till ny RO har utskolkt 

funnit all det nu - efter drygt lv[1 [irs erfart•nhcler av arbetet i 

L·nk:1111marriksdagen - föreligger bl'110v :1v L'll ing!iende och bred översyn 

av riksdagens arbetsformer. Siisom niirmarc framgår av del av grundlagbe

rL·dningen reuovisade materialet har riksdagens arhctsuppgiftn under 

senare ~lr blivit b~ide mer omfattande och mer komplicerade. Tids~lt-
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gången för arbetet såväl i kammaren som i utskotten har avsevärt ökat. 
Arbetsbelastningen under vissa perioder av riksd:Jgsåret, framför allt vid 
slutet av sessionerna, har blivit alltmer svt1rbemästrad. Såsom bered

ningen framhållit torde man vidare ha ankdning att räkna med att 

riksdagsärendena till följd av den offentliga verksamhetens expansion i 
framtiden kommer att ytterligare öka i antal, omfattning och sv[1righet. 

Även om det framlagda förslaget till ny RO i huvudsak har karaktär av 
en tekniskt betonad översyn och anpassning av bestämmelserna rörande 
riksdagens arbetsformer till reglerna i den nya RF innebär det även 

åtskilliga ändringar i förhållande till nuvarande ordning, främst föran
ledda av omläggningen av riksdagens ärliga arbetsperiod. Utskottet har, 

såsom framgår av vad utskottet i det föregående anfört med anledning av 
RF:s bestämmelser om riksdagen och riksdagsarbetet, inte något att 

erinra mot de framlagda förslagen till omläggning av riksdagsåret eller de 
inom ramen för detta föreslagna åtgärderna, som syftar till att effektivi
sera och rationalisera riksdagsarbetet. 

Det är enligt utskottets mening påkallat att till ytterligare övervägande 
ta upp frågor som hänger samman med årsrytmen i riksdagsarbetet -
exempelvis genom omfördelning av ärenden mellan sessionerna och 
arbetsfria perioder under pågående riksmöte - och också rörande 
veckorytmen i arbetet. Av stor betydelse härvidlag är att riksdagsleda

möterna bereds rimliga möjligheter att verka även utanför riksdagshuset 

och därmed bevara kontakterna med sina hemorter liksom med samhiills
livet i övrigt. En annan fråga, som enligt utskottets mening ocksa bör 
närmare övervägas, gäller fördelningen av ärenden mellan utskott. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att en särskild 
utredning tillsätts med uppdrag att göra en allmiin översyn :JV riksdagens 
arbetsformer. Enligt ulskoltcts mening bör denna utredning tillsiittas av 
talmanskonferensen. Härigenom fftr riksdagsledamöterna motionsriitt 

beträffande de förslag som läggs fram av utredningen. 
I motionen 1973:1847 av herr Fiskesjö m. Il. (c) begärs utredning i 

samma syfte som nu angetts. I motionen erinras om uppläggningen av 
arbetet i den västtyska förbundsdagen. Det bör enligt utskottet ankomma 

på den föreslagna utredningen att pröva även de synpunkter som anförs i 
motionen I 973:184 7, vars syfte cliirmed får anses tillgodosett. 

I motionen 1973:4 av herr Sjöholm (fp) hemstiills att riksdagen måtte 
besluta att frägan om riksdagens arb.:tsformcr görs till föremftl för en 
allsidig utredning genom en av lalmanskonferensen utsedd parlamenta

riskt sammansatt kommitte. Enligt motionen bör utredningen bl. a. pröva 
om antalet riksdagsledamöter bör reduceras till förslagsvis högst 17 S 

ledamöter, om enhälliga utskottsbeslut i vissa fall hör kunna bli bindande 

för riksdagen utan kammarbchandling, om en allmiin motionstid even
tuellt bör inför:is iiven vid höstsessionens början, om försök med 
manuskript fria överläggningar bör göras samt om rikscl:igens arbetsformer 

bör bli mera schemabundna. 
Utskottet har i det föregående tagit ställning till vissa av de i motionen 
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fram förda förslagen, t. ex. beträffande an talet riksdagsledamöter. Utskot

tet vill vidare uttala, att utskottet ställer sig avvisande till förslaget att 

enhälliga utskottsbeslut skall kunna bli bindande för riksdagen utan 

behandling i kammaren liksom förslaget om förbud mot att tala från 

manuskript. Som nyss nämnts föreslår utskottet att riksdagens arbetsfor

mer görs till föremål för översyn. Utredningsyrkandet i motionen 1973 :4 
far anses besvarat med vad utskottd i denna del anfört. 

Slutligen kan nämnas att utskottet avser att under hösten 1973 
överväga vissa iindringar i riksdagsstadgan i anslutning till det nu 

behandlade förslaget till ny RO. Hiirvid kommer utskottet att pröva 

huruvida vissa delar av förslaget till ny RO kan genom ändringar i 

nämnda stadga börja i sak tillämpas redan innan det avsedda ikraftträdan

det. Det bör tilläggas att enligt övergångsbestämmelserna till RF (p. 2) 

skall bestämmelserna i den nya RO kunna ändras genom tillämpning av 

8 kap. 16 § R F, så snart den nya RF fått kraft av grundlag. Härigenom 

kan salunda, innan den nya RO börjar tillämpas den l januari 197 5, 

beslut fattas om ändringar i denna, exempelvis med anledning av den 

förordade översynen av riksdagens arbetsformer. 

RO I kap. Riksmöten 

I I kap. RO ges bestämmelser om lagtima och urtima riksmöten, om 

det försl a sammantr;idd under ett riksmöte och om riksmötets öppnan

de. lhr har ocksi'i vissa n:gler som avser riksdagsarbetet i allmänhet fått 

sin plats, niimligen de som gäller ledningen av riksdagsarbetet, ledamots 

ledighet fran riksdagsarbetet och ersättares tjänstgöring. 

Enligt 2 § andra stycket skall riksdagen varje år, då ordinarie 

riksdagsval inte hålles, samlas till lagtima riksdag på dag i september eller 

oktober som riksdagen bestämt. I motionen 19 7 3:1852 av herr Norrby i 
Äkersberga (fp) begärs den ändringen av 2 s att lagtima riksdag ej skall 

kunna samlas före oktober mi'inad. 

Enligt utskottet ;ir det av stor vikt att riksdagsarhetet planeras och 

bedrivs så att ledamöternas möjligheter att verka även utanför riksdagen i 

möjligaste mån tillgodoses. Som nyss framgått har utskottet förordat att 

bl. a. denna fråga bör beaktas i samband med en bred översyn av 

riksdagens arbelsformcr. Enligt utskottet kan det i vissa fall visa sig 

lämpligt att sammankalla riksdagen redan i september. Utskottet avstyr

ker därför det föreslagna ändringsyrkandet och tillstyrker propositionens 

förslag såvitt nu är i fråga. 

I 6 s stadgas att lagtima riksmöte öppnas vid ett särskilt sammanträde 

meli kammaren senast ptt riksmötets tredje dag. Statschefen förklarar 

därvid pa talmannens hemställan riksmötet öppnat. Enligt tilläggsbe

stiimmdsL~n 1.6.1 äger sammanträdet för riksmötets öppnande rum den 

första d•1gen under riksmötet, om inte talmannen bestämmer annan 

1 id punkt. 

1 .motionen I 9 7 3:542 av herr Heclin m. fl. ( m, fp, s och c) hemställs 

dels att riksdagen uttalar :itt dess högtidliga öppnande även i framtiden 
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bör äga rum i rikssalen med föregående gudstjänst i Slottskyrkan, dels 

att vissa praktiska förändringar vidtas för att riksdagsledamöterna och 

deras gäster bättre iin nu skall ställas i centrurn för öppningshögtidlighcten. 

Utskottet anser i likhet med vad som anförts av grundlagben.:dningcn 

att riksdagens officiella öppningshögtidlighcl bör anpassas till det 

mönster som gäller i ett parlamentariskt slatsskick. Var öppningseere

monin skall äga rum regleras inte i RO :s huvud- eller tilliiggsbestiimmel

ser. Utskottet utgår, liksom grundlagberedningen utan meningsskiljaktig

het gjorde i sin motivtext, friln att ceremonin nornwlt förliiggs till 

riksdagens plenisal. Vad beträffar motionärermis förslag att öppningseere

monin bör föreg[is av en gudstjänst i Slottskyrkan får utskottet framh!tlla 

att en gudstjänst självfallet kan anordnas, oavsett var riksmötets 

högtidliga öppnande äger rum. Enligt utskottet föreligger inte behov av 

att föra in bestämmelser härom i RO eller i tilläggshestämmelse till 

denna. Ej heller bör enligt utskottets mening förslaget i motionen 

angående vissa praktiska förändringar i samband med öppningshögtidlig

hctcn föranleda något riksdagens beslut. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 

1973:542. 

RO 2 kap. Kammarsammanträden 

I 2 kap. RO ges bestämmelser om kammarsammanträden. Detta 

kapitel reglerar dock inte uttömmande arbetet i k:Jmmaren. Därutöver 

finns i praktiskt taget alla kapitel i RO föreskrifter som giiller 

kammarsammantriiden. Särskilt bör nämnas bestämmelserna om be

slutsordningen vid ärendenas avgörande i 5 kap. I 2 kap. har emellertid 

samlats regler med mera allmiin innebörd för kammararbetet, dvs. regler 

som skall iakttas vid all handliiggning eller i vari fall vid mer iin en 

handliiggningsforrn. Kapitlet innehäller s[tlunda bl. a. bestiimmclser om 

ledningen av kamm<Jrsammanträde, om offentlighet, om kallelse, hand

läggningsordning och avbrott samt om ylt randcrätten. Siirskilt i sist

nämnda ;1vsL:ende innehåller förslagcl vissa nyheter i förhiillande till 

nuvarande ordning. 

UtskotlL'l tar i det följande upp vissa särskilda friigor avseende dels 

tillämpningen av offen tlighc tsprincipcn vid kammarsam man triidcn 

(4·-5 §§),dels debattreglerna (13-15 §§),dels ock viss fråga rörande 

kammarens protokoll ( 16 ~ ). 

Den i ett demokratiskt statsskick fundamentala principen att riks

dagens förhandlingar skall vara offentliga slås fast i 2 kap. 4 § RO. För 

att syftet med offentligheten skall kunna uppfyllas iir del viktigt att 

massml'dia får mö.iligheter att referera och redovisa k:immarens överliigg

ningar och beslut. I niira anslutning till vad som på utskotll'ls initiativ (se 

KU 1964:38) införts i 2 §i riksdagsstadgan har i propositionen (2 kap. 

5 § RO) föreslagits att upptagning från offentligt kammarsammanträde 

för sändning i radio eller television får äga rum efter överenskommelse 

med t;ilmanskonfercnsen. Enligt utskottets mening bör denna bestämmel

se tolkas så att dylika upptagningar generellt filr förekomma och att 
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avslag på framställning härom endast får meddelas då detta av praktiska 

skäl bedöms nödvändigt. Bestämmelsen ger sålunda talmanskonfcrcnsen 

liksom hittills befogenhet att lämna medgivande tills vidare till upptag

ningar. 

Vad beträffar dcha It reglerna får utskottet anföra följande. 

I samband med den partiella författningsrcformen infördes fr. o. m. 

1971 en befogenhet för riksdagen att på förslag av talmannen genom 

siirskiH beslut begriinsa tiden för varje anförande i viss fråga. Konstitu

tionsutskottet umkrströk i detta sammanhang det angelägna i att 

yttrandefriheten i kammaren inte beskiirs mer 1in nödvändigt och anslöt 

sig till grundlagberedningens ständpunkl att man så långt som möjligt 

borde lita till frivilliga överenskommelser om tidsbegränsning av anföran

den. )l;ågot beslut om tidsbegränsning av angivet slag har hittills inte 

fattats. 

De nu framlagda förslagen, som helt stämmer överens med vad 

grundlsgben:dningcn förordat i sitt slutbetänkande, innebär att riksdagen 

får möjlighet att både genom generella föreskrifter och genom särskilt 

beslut för viss deb;itt begränsa säviil antalet anföranden som en talare får 

hålla i en fråga som längden av varje anförande. Diirvid får skillnad göras 

mellan olika kätcgorier av talare, såsom statsråd och företrädare för 

majoritet eller minoritet i utskott eller för partigrupp, samt mellan talare, 

som har efterkommit anmodan av talmannen om förhandsanmälan inför 

en överläggning, och talare, som har underlåtit det. Envar som vill yttra sig 

i en fråga skall dock alltid ha rätt till ett huvudanförande om sex 

minuter, v;irtill kommer replikrätten. Särskilt beslut för viss debatt om 

tidsbegränsning skall fattas utan föregående överläggning. De berörda 

bestämmelserna har intagits i 2 kap. 14 ~ RO med tilläggsbestämmelser. 

Bt'stärnmdst•rna föregås av 13 §, där dd stadgas att talmannen skall 

samriida med dt• av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonfe

rcnsen om uppläggningen av kammarens överläggningar. I 5 § avser 

talarordni ngen, replikrätten och sta tsrådcns företrädesriit t i debatterna. 

En viiscntlig nyh.:t iir att statsrådt•ns nuvarande debattprivilegier föresl[1s 

bli begränsade. Utskottet hänvisar till vad grundlagheredningen (prop. 

s. 'i03) och departernentschcfen (prop. s. 477) anfört därom. 

Om behovet av regler som kan möjliggöra deba t tbcgriinsning i 

kammaren r;ld.:r numera allmän enighet. Meningarn;i bryter sig däremot 

när det gäller den närmare utformningen av dessa regler. 

Skal 1 rt•glerna om tidsbegriinsning av kammardebatterna kunna fylla 

sin funktion pii riitt sätt måste de kunna bidra till att kammardebatterna 

inte tar så ltmg tid i anspråk att utskottsarbetct och lcdamötern;is övriga 

funktioner i riksdagen iiventyras. Som grundlagberedningl'n siirskilt 

framhållit får leclamötern;i inte heller bindas vid riksdagsarbetct sii härt 

att utbytet av åsikter mellan lcdamötcrna och väljarna hindras. A andra 

sidan fftr ddn1ttreglerna inte ges siidan utformning att den väsentliga 

principen om varje kdamots riilt att t;i till orda inför avgörnndet av varje 

iirt'ndt' äventyras. I övrigt måste dcbuttrt'gll'riw medge variationer med 

hänsyn till fr[1gornas allndnna vikt och intresset att 1:1ta olika meningsytt-
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ringar komma till tals p[1 L'll riittvist och effektivt sätt. De miistc alltså ge 

utrymme för stor dasticitl't vid tillämpningen. 

De debattbcgränsandc reglerna fyller bäst sin funktion om de sällan 

behöver tillämpas. Utskottd vill starkt understryka atl det iiven i 

fortsättningen bör vara sii att debuttiderna i första hand begränsas på 

frivillighetens väg. Det bör sålunda liksom nu ankomma pii parti

gruppL'rna att i Samrad mL'd talmannen SÖka komma tiJl rätta med 

debattproblemen. Genom förhandsanmälan och tidsangivelse för anför:rn

den kan planeringen av kammardebalterna underlättas. Talmamwns 

aktiva ledning av debattL'rna är vidare väsentlig. För att nå erforderliga 

resultat på de ungivna viigarna och som L'n sista utväg om eld inte går all 

komma fram på frivillighckns grund mask det emelkrlid finnas 

möjligheter till formella och bindande d<?battbegränsningsbcslut. 

I det förL'giknde har utskottet i korthet redogjort för huvudinne

börden i de förslag som nu Higgs fram i debattbegränsande syfte. 

Utskottt'l :inser att de i huvudsak iir v~ilavvi:igda och tillgodoser de 

intressen som miiste tillvaratas. Dl't bör framhfrllas att reglerna i 

huvudbL·sEimmeisnna i RO iir s~1 allmiint utfonn3dL' att de niirman: 

fön:skriftcr som kan behövas kan stadgas i tilliiggsbestämmelser. Detta i:ir 

enligt utskottets mening en lxlydande fördel. Den :mgivna ordningen 

möjliggör sålunda att beseimmelserna kan differentieras för olika 

situation<'L Vidare kan ändringar och tilliigg beslutas i enklare ordning. 

I det följande rar utskottet upp vissa särskilda fritgor med anledning av 

viickta motioner. 

Den i motionen 1973:1893 av herr Wi_ikman m. fl. (m och fp) 

föreslagna debattbegränsningsregeln, enligt vilken anförande i samband 

med kammarens behandling av ulskottshetänkande aldrig skulle få 

överstiga tio minuter, medger inte att hänsyn tas till skilda frågors olika 

betydelse. Den uppfyller därför inte det krav på elasticitet som enligt 

vad utskottet i det föregående anfört måste kunna sCillas pi1 regler varom 

nu iir i fruga. Urskot ter avstyrker motionen. 

Intresset att varje ledamot skall kunna yttr;1 sig i alla ärenden 

tillgodosL'S i förslag.:! gt>nom regeln att envar som vill yttra sig i en friiga 

alltid skall få tala i minst sex minuter och ha replikriit t. Utskottet, som 

utg;ir friin art denna minimiregel L'.i kommer atl tilliimpas vid större och 

viktigare debatter, iir ink IJt'rcll alt tillstyrka att - som föreslås i 

motionen 1973:1860 av herr Ahlrnark m. tl. (fp) - statsråd och 

fördr~idarc för partigrupp sk:ill gL'S en siidan särställning att de alltid 

garanteras en minsta ruletid om femton minuter. 

Skall beslut om debattl.wgriinsning i viss siirskild över!Jggning vara 

meningsfullt måste giilla att fdgan om s[1dant beslut ini.: ger upphov till 

t'n ny lkbalt. 1 enlighet med giillande ordning föresl;]s nu 0L"ks[1 art 

ifritgavarandc beslut skall fattas utan föreg;knde öwrliiggning. Utskotkt 

anser ddta vara riktigt och avstyrker diirför det iindringsyrkandt' i detta 

hänseende som framförs i motiorn:n 1973:1860 av herr Ahlmark m. fl. 

(fp). 

Som ut skot tel anfört i dl'l föregående bör ml'loden med för/wndsan-
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mälan med tidsangivelser kunna verksamt bidra till en rimlig debattord

ning. f<"ör att siikL'rsliilla att sådan :mmälan verkligen kommer till stånd 

och att tidsangivelserna blir realistiska hör det finnas ett verksamt 

pätryckningsmedel, som kan begagnas i de fall då behovet av plane

ringsundnlag är särskilt angeläget. Ett s:'idant tillhandahålles genom 

tilliiggsbestiimmelsL'·n 2.14.1. Bestiimmelscn avser endast överläggning 

med anledning av utskottsbl'tänkande. Den förutsätter för sin tillämpning 

att talmannen vid första bordläggningen av befänkandet särskilt anmodar 

den som önskar yttra sig vid :ircndels avgörande att göra förhandsan

mälan med tidsangivelse. Den som efter s[Jdan anmodan undcrl[1tit 

förhandsanmälan för likviil yttra sig. Anförande av denne får dock inte 

överstiga sex minuter, om inte talmannen finner skiil at1 medge liingrc 

tid. Bestiimmelsen har kriti8erats i motionen 19 73:1860 av herr Ahlmark 

m. 11. (fp). Motion1irerna :111ser att den föreslagna begriinsningcn till sex 

minuters taktid för icke förhandsanmiilda talare tills vidare inte bör 

införas. Enligt motioniircrnas mening bör niimligen regler som överlämnar 

beviljande av taletid al talmannens beslut i görligaste m:ln undvikas och 

ersiittas av generellt verkande regler. Motsvarande synpunkter och 

yrkande framförs i motionen 1973:/881 (vpk). 

Utskottet finner de skäl som enligt vad utskottet nyss anfi)rt föranlett 

den nu ifr?igavarande tilläggshestämmelsrn vara tungt vägantk. Möjlig

heten att för särskilda fall göra undantag från begränsningen till sex 

minuters taktid för icke förhandsanmäld talare iir diirvid enligt utskottets 

mening nödvändig. Tidsbegränsningsrcgeln är avsedd att oavkortat drabba 

dem som kan siigas ha visat försumlighet genom att inte efterkomma 

talmannens anmodan. Kan dd antas att förhandsanmälan av annan orsak 

inte skett bör Ullmannen kunna medge undantag. Som exempel p;J en 

situation i vilken undantag bör medges kan nämnas det fall att el t 

ov;intat inlägg i en debatt rimligc'n inte kan bemötas p[1 sex minuter. Med 

hiinsyn till det anförda avstyrker utskottet nu förevarande yrkanden i 

motionerna 1973:1860 och 1973:188!. 
I tilläggsbesUmmelsen 2.14.2 regleras taletiden vid s;irskilt anordnad 

debalt utan samband ml'd annan handläggning. Den skall sålunda bl. a. 

giilla dt•n allmiinpolitiska debatten i början av varje riksmöte. Bestiimml'l

scn hl'gr:insar inte' antalet anföranden vid siidan dL'hatt. Enligt hest;imrnl'l

scn far anförande inte överstiga femton minuter eller - savitt gäller 

slatsrad eller en särskill utsedd företrädare för varje partigrupp - trettio 

minuter. Utskottl't finner bestiirnmelscn Jiimplig och viilawiigd. Utskottel 

avstyrker diirfiir det i motionen 1973:/,')8/ (vpk) framsUIJda yrkandet 

0111 avslag pi\ denna bl'stiim melSL'. 

c;enmiilcsriit ten regleras niinnare i tilliiggsbest:imrnelsen 2.1.'i. 1. Den 

överL'nstiimrncr i huvudsak med nuvarande ordning. Den iindringcn 

föresl[1s dock att talmannen sk:ill kunna medge el t tredjo: gcnmäk om 

högst tre minuter. 

I motionen 197.J:/86U av hL'ff Ahlmark m. Il. (fp) framh;\lls att den 

föreslagna iindringen inte paverkar frilgan om vem som skall fri sista ordet 

i överliiggningen. Enligt motionärerna iir automatiskt verkande regkr att 
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föredra fr:nnför en ordning som övcrUmnar viktiga beslutat talmannens 

gollfinnandc. Motionärerna yrkar diirför att 2.15.1 ändras så att 

möjligheten för talmannL'n att lwvilja ett tredje genmäk utg[1r. Utskottet 

bitriidn det ta förslag. 

I delta sammanhang har utskottet slutligen behandlat motionen 

1973:978 av herr Rom:rnus rn. fl. (fp, c och rn), som väckts untkr den 

allmänna mot ionstidcn. I motionen hemstiills med hänvisning till bl. a. 

grundlaglwredningens förslag att riksdagsstadgan iindras s[i att större 

jJmlikhct mellan regering och opposition uppniis i fdga om debattregler

na. Utskottt'I vill framhtilla, :itt de r<'glcr som nu förordas i uetta 

hiinscende i nya RO och som utskottet tillstyrker övnensstiimmcr med 

dt' i m<>tionL'n framförda synpunktt'rna. Det iir utskottets avsikt alt under 

höstsessionL'n 197 3 med begagnande av sin initiativriit t föresW att 

debattregkrna i riksdagsstadgan iindras till större övnensstJmmelsc med 

motsvarande bestiimmclser i nya RO. \.led det anförda får motionen 

1973 :978 anses vara tillgodosedd. 

I 2 kap. 16 § RO med tilläggsbestämmclscr ges föresk riftcr om 

ka111111arL'11s pro111kul!. D<'SSa föreskrifter innefattar inte n:'\gon s:iklig 

avvikl'lse fr~!n vad som nu giilkr. För att inlt' sU1dganckt i amlra stycket 

om tryckning av protokoll och vissa andra handling:ir skall misstolkas 

föreslår utskottet visst förtydligande i lägtexten. 

I motioncn 1973:::3 äv herrar Molin och Ullsten (båda fp). väckt under 

allmfona rnotionstidl'n, yrkas ati riksdagsstadgan iindras sil att möjlighet 

öppnas all i kamrnarl'nS protokoll ta in visst material utan att delta 

muntligL'n framförts i kammaren. Utskottet finner för sin del starka 

principiella skiil tala emot motioniirernas försl:ig och avstyrker s[ilunda 

motionen. 

RO 3 kap. Ärendenas väckande 

Pri 1 posit iun sarläm na Il(/ c t 

Snm !idig:irc berörts i dell:i hetiinkande föresliis i Tl'gningsförslagct att 

nuvarandL· ordning i fri1ga om tider för avHirnnandl' av propositioner till 

riksdagen lwhiills. 

Grundlaghnt'dningen fiircslog hiirvidlag en förkortning :1v proposi

tionslidnna med ungcf:ir tio dagar. Beredningens förslag innebar diir

.i~irntc all proposition. som skall hd1andlas undl'r viiren, i regel inte far 

avliirnnas efter utgi1ngen av propositionstidl'n. om inte riksdagen genom 

sJrskilt beslut i förviig har IJmnat sitt medgivande. 

I den inom allmänna motionstiden väckta motionen 1973:976 av 

herrar Pctersson i <;äddvik ( m) och Strindberg ( m) anförs att det in It! 

s1illan förekommer att proposition föreläggs riksdagen så sen! att det inte 

kan bli fråga om en verklig rcalbl'!iandling. I motionen hemställs att 

riksdagen gör etl lillk:innagivandc av innebörd att tiden från proposi

tionsavlämnandct till det avsedda ikrnfttriidandet bör öka. 

I motionerna 1973:1874 (ml och 1973:1878 (c och fp) föreslås att 

6 N iksdagc// / 9 73 . ../ sam/. Nr :!li 
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grundlagbncdningcns förslag betriiffandc förkortning av tidsfriskrna för 

avlämnande av propositioner bör genomföras. Därjämte yrkas införande 

av den av beredningen föreslagna ordningen i fråga om riksdagens riitt att 

avgöra om propositionen får avlämnas efter föreskriven tid. 
Utskottet har redan i ett tidigare avsnitt av detta betänkande gett 

uttryck för den uppfattningen att grundlagberedningens förslag bdräf

fande tiderna för propositionsavlämnanclet bör genomföras. Utskottcl 

anser sig däremot inte kunna förorda beredningens förslag sa vitt gälkr 

kravet p:l riksdagens tillstand för att proposition. som avses bli behandlad 

under vären, skall fä avlämnas efter de stipulerade tiderna. 1 denna del 

bör regeringsförslaget följas. vilkd innebär att endast om rcgeringcn 

finner synnerliga skäl föreligga skall proposition få avlämnas efter de i 

RO bestämda tiderna. 
Utskottet tillstyrker si\lunda bifall till molionnna 1973:1874 och 

1973 :1878 savitt giillcr propositionstiderna. 1 övrigt föreslår utskot tel att 

propositiont•ns försl::ig pil drnna punkt antas. Motionen J 97 3 :97 6 bör 

anses besvarad med vad utskottet föreslagit. 

Väckande (lJ' motiunl.'r 

I drn under allmänna motionstiden väckta motionen 1973:95 av 

fröken Bergegren (s) begiirs frtgiirder i syftL' att begriinsa antakt motioner. 

I första hand bör dl'tta enligt motionen i1stadkommas genom frivilliga 

övnenskommdser, men om sinlana inte kan uppnås, bör friigan om 

möjligheter att införa viss bt•griinsning av den fria motionsriilten giiras till 

fön:miil för utredning. 

Enligt utskottd utgör den fri:1 motionsrätten i riksdagen ett för 

demokratins arbdsfornit·r så fundamentalt inslag att dl'l inte kan komma 

i friiga att hcgriins:.i dcnna riit I. Ut skot !cl kan sdkcks inte bitriida 

motionen 1973 :95. 

Dl'! fr:.imlagda förslaget innebiir en viss :indring i friiga <1111 tidcn tör 
viickandc av föl.idmot ion. Fnligl giillandc ordning fiir sådan motion 

väckas senast vid det plenum som infaller niirmast cftcr tio dagar fri1n det 

propositionen elkr den eljest motionsgrundande handlingen anmiildt•s i 

bmman:n. Riksdagen far dock, 0111 den "med hiinsyn till infollandt' hl'lg 

eller iirendcts synnnliga om faltning'' finnt•r eld crfonkrligt. utstriicka 

motions! id<>n till det plenum som infaller niirmas1 efter femton dag~ir 

från anmälningsdagen. Grundlaghercdningcn förordade i stället en t'nhel

lig följdmotionstid om frmlon dagar från dagen för anmälan i kamma1-cn 

utan möjlighet till förlängning genom beslut i särskilt fall. Slutdagcn 

skulle alltsä inte liingre behöva vara dag då kammaren sammanträdde. Var 

slutdagen en lördag, söndag elkr annan helgdag. skulle motionstiden 

förlängas till nästa vardag. Regeringsförslagct innebär inga avvikelser från 

den av grundlagberedningen sålunda förordadc ordningen. Förslaget 

innebär alltså i förhallande till vad som nu gäller att motionstidcn för 

normala fall förlängs en till sex dagar. beroende pä vid vilkd s:.immanträ

de propositionen etc. anmäls. 

I motioncn 1973:1862 av herr Ahlmark m. fl. (fp) diskutt'ras fdgor 
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om behovet av förlängning av motionstiderna i vissa speciella fall. Således 

föreslås tilläggsbestämmelser som går ut på att om uppehåll i riksdagsar

bctet infaller -- vilket t. ex. sker i samband med påsken - skall 

motionstiden förlängas med det antal dagar uppehållet varar samt att om 

proposition väckts så sent under riksmöte att den föreskrivna motionsti

den löpt ut när riksmötet upphör följdmotion skall få väckas, ej som 

föresliis i propositionen i 3 kap. 12 § första stycket andra punkten RO 
senast andra dagen utan senast sjunde dagen av nästa lagtima riksmöte. 

Motionen 19 7 3:18 78 (c, fp) tar upp behovet av förlängd 

motionstid i ankdning av sådana propositioner som avser planer på längre 

tid och där det enligt 3 kap 2 § tredje stycket RO förutsätts att planerna 

redovisas för riksdagen_ Enligt motionens hemställan bör i 3 kap. 11 § 

RO tas in en bestämmelse av innehåll att motionstiden beträffande 

sådana ärenden kan efter beslut av riksdagen förlängas med tio dagar. 
I motionen 1973:1887 av herr Norrby i Äkersberga (fp) föreslås att 

det generellt öppnas möjlighet till avsevärt förlängd motionstid i särskilda 
fall_ 

Den generella förlängning av följdmotionstiden som propositionens 

förslag -inncb:ir är enligt ulskollets mening välgrundad. Vidare anser 

ut skot lel det vara en fördel att rnotionstiden blir reglerad på ett 

enhetligare sätt än vad som nu är fallet. Utskottet är inte berett att som 

föreslfts i motionen 1973 :1887 förorda en generell möjlighet att utsträcka 

mol ionstiden. Enligt ulskol tets mening är det däremot befogat att för 

n~1gra särskilda sil ualioner öppna möjlighet till längre motions tid. 

Sålund~i anser utskolll't att det förslag som lagts fram i motionen 

1973:1878 och som går ut på att riksdagen skall kunna förlänga 

motionstiden med tio dagar när det gäller propositioner som innehåller 

långtidsplaner bör genomföras_ Vidare finner utskottet i likhet med vad 

som anförts i motionen 1973 :1862 alt även sådana längre uppehåll i 

riksdagsarbett't som förekommer under t. ex. påsken bör föranleda 

förlängning av motionstiden med del an ta I dagar uppehållet varat. 

Utskottet framlägger förslag till bestämmelser i berörda avseenden. Då 

det är angeläget alt riksdagsarbetel kommer i gång så snabbt som möjligt 

efter det alt nytt riksmöte tagit sin början, är utskottet inte berett att 

tillstyrka yrkandet i motionen 197 3 :] 862 om förlängning av motions

tiden enligt 3 kap_ 12 §första stycket andra punkten RO. 

Til!särrandc ai· urrcdningar 

Det föruts:itts liksom hittills alt talmanskonferensen får väcka förslag 

hos riksdagen i fråga som gäller riksdagsarbetets bedrivande. Talmans

konferL·nscn kan även i annat fall framlägga förslag för riksdagen i fråga 

som g:iller riksdagen elkr dess organ, om förslaget grundar sig på 

utredning som talmanskonfcrenscn tillsatt på riksdagens uppdrag. Tal

manskon fercnsens befogenheter härvidlag har upptagits i lilläggsbe

st:immclsen 3.8.2. 

I motionrn 1973:1849 av herrar Malin ffp) och Nelander(fp) uttalas 
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att riksdagen under vissa förutsättningar själv bör kunna tillsiitia 

utredningar. för att inte onödigtvis begränsa riksdagens möjligheter 

härvidbg bör niimnda tilläggsbestämmclser vidgas och förtydligas. Mo

tionen innehåller förslag till lagtext som utformats st1 all talmanskonfr

rensen på uppdrag av riksdagen äger tillsätta utredning. 

Utskottet kan inte godta det i motionen framlagda förslaget vilket 

skulle innebiira en generell utsträckning av riksdagens befogenheter :itt 

föranstalta om utredning. Enligt utskottet bör sålunda propositionens 

förslag på denna punkt inre frångås. Motionen avstyrks. 

Anmälan ar rilande gru11dlagfiirslag 

I motionen 19 7 3:1859 av herrar Ahlmark ( fp) och Mo lin ( fp) görs 

gällande att det i utskottsyttrande över vilande grundlagsförslag eller 

annat förslag som behandlas i samma ordning som grundlag alltid bör 

framgå utskottets uppfattning i sak. Bestämmelserna i RO bör utformas i 

enlighet härmed. I motionen har lagts fram förslag till lagtext. 

I 4 kap. 8 § RO föreskrivs att utskott vid anmälan till kammaren av 

sådant vilande förslag som nyss nämnts kan foga yttr;rnde i iirendct. Med 

instiimmande i vad som anförts i motionen fön.:slttr utskotll't att ordet 

"k;Jn" i berörda lagrum utbyts mot ordet "skall''. Genom denna 

omformulering torde t. ex. inget tvivel råda om att en minoritet inom 

utskottet i reservation kan yrka avslag på det vilande grundlagsförslaget, 

medan majoriteten tillstyrker. Med detta förslag får motionen 1973:1859 

anses vara tillgodosedd. 

RO 4 kap. Ärendenas beredning 

Utskottsarbetet i riksdagen reformerades 1971 på grundval av ett av 

grundlagbcredningen tidigare framlagt förslag. Beredningen anförde i sitt 

slutbetänkande att den nya organisationen i huvudsak fungerat bra. 

Det var diirför inte pi'tkallat att pft nytt överväga huvuddragen i 

bcredningsorganisationen. lnnchttlkt i 4 kap. RO har ct:irför i allt 

väsentligt hiimtats frftn gällande rätt. 

Grundlagheredningcn iignade L'lllclkrtid i sitt slutlwliinkandc siirskild 

uppmärksamhet åt frågan om möjligheter för utskott att hålla 

offentliga samm;111träden, t. ex. för utfr:'lgning av cxpl'rter i olika frttgor. 

Utskotten i den svenska riksdagen samm:mtriider av hävd inom st~ingda 

dörrar. Sedan 1971 finns t'n uttrycklig bestämmelse hiirom i riksdagsstad
gan. 

Beträffande utskottens sammanträden ant'iirde grundlagbcredningcn 

att enighet förelegat inom bcrt·dningl'n att dessa sk~1ll skt' inom slutna 

dörrar men att olika uppfattningar funnits nii r dd giillde miijlighclt~rna 

att anordna offentliga utfrågningar. 

Till stöd för sådana utfrägningar hadl', enligt beredningt•n, äberopats 

alt offentlighet kan vara ett korrektiv mot felaktiga och ofullstiindiga 

upplysningar i ett ämne, att de ger stimulans åt den offentliga debal ten 
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utanför riksdagen och att de ökar intresset för riksdagens arbet.:. Även 

om dessa argument int.: kunde frånkännas viss biirkraft ansåg bered
ningen att nackdelarna med förslaget övervägde de fördelar som kunde 

uppnås om vissa delar av utskottens arbete fi..:k äga rum inför 
offentligheten. Bnedningen framhöll att offentliga utfrågningar kunde 
leda till störningar av den förtroendefulla och avspända atmosfär som 

av tradition priiglar utskottsarbetet i den svenska riksdagen. Möjligheter 

att ni'1 samförståndslösningar pi'1 heredningsstadiet kunde försvåras. 
Beredningen framhöll ocks[1 att offentliga utfrägningar som ett reguljärt 

inslag i beredningsarbetct kunde leda till att kortare tid kom att stå till 
buds för sakliga diskussioner i utskotten. Den sistnämnda risken var 

avgörande för beredningens avståndstagande från tanken på offentliga 
utfrågning~ir som ett led i utskottsarbetct. Beredningen var dock inte 
enhällig på denna punkt. Tvä ledamöter förordade i en reservation en rätt 

för utskotten att anordna offentliga utfrågningar. Regeringsförslaget 

innehåller i likhet med grundlagberedningens förslag ej heller några 
besUimmelser om offentliga utskottsutfrågningar. 

I motionen 1973:238 av herrar Ahlmark (fp) och Ullsten (fp) föreslås 
att riksdagen skall införa en rätt för utskotten att anordna offentliga 

utfrågningar. Förslag med motsvarande syfte framförs också i motionerna 
1973:1841 (fp) och 1973:1874 (m). 

R iksdagsutskotlen har - vart och ett inom sitt ämnesområde - till 
uppgift att bereda de ärendt'n som av kammaren hänvisas för utskotts
behandling. Utskott kan även på eget initiativ lägga fram förslag för 
riksdagen. Utskotten har möjlighet att till belysning av viss fråga inhämta 
upplysningar frf111 olika myndigheter, organisationer etc. Sådana upplys
ningar brukar lämnas i form av skriftliga yttranden eller vid muntliga 
genomgångar inför vederbörande utskott, varvid utskottsledamöterna har 
tillfiille att framställa frågor. 

Utskotten arbetar ofta under stor tidspress. Det iir därför av vikt att 
utskottens verksamhet inte fördröjs, vilket skulle kunna bli följden om 

offentliga utskottsutfrågningar skulle bli ett reguljärt inslag i herednings
arbl'let. Diiremot iir det enligt utskottets uppfattning självklart att även 

sådana upplysningar som riksdagsutskotll'n crhilller vid muntliga genom
gångar och sedan lägger till grund för sina stiillningstaganden bringas till 

offentlig kännedom. Detta kan åstadkommas genom att utskotten i sina 
betänkanden lämnar en utförlig redovisning av de upplysningar som 
inhämtats. Enligt utskottet är det vidare angeläget att press och andra 

massmedia så snabbt som möjligt får del av utskottsbetänkandena eller 
sammandrag av huvudinnehållet i dessa. Ibland kan det för detta ändamål 

vara lämpligt att utskotten tar initiativ till exempelvis särskilda presskon

ferenser. Utskottet vill i sammanhanget erinra om att en av riksdagen 

tillsatt utredning för närvarantk har till uppgift att lägga fram förslag som 
kan bidra till att på olika vägar öka informationen om riksdagens arbete. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker ulskottd bifall till de i 
motionerna 1973:238, 1973:1841 och 1973:1874 framstiillda yrkand,'rrn 

om införande av offentliga utskottsutfrågningar. 
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Fdgor med anknytning till utskottsarbetet aktualiseras i ytkrlig:are 
tvi:i följJmotioner. Enligt gällande rätt har utskott inte möjlighet att 
sammanträda samtidigt mcJ samman! räde i kammaren. Enligt propositio
nen skall utskotten l!fter enhälligt beslut i förväg kunna sammantriida 
samtidigt med kammaren då förhandlingar i denna gäller andra frågor än 
ärendes avgörande eller val, dvs. i huvudsak vid interpellations- och 
frågedebatter. I motionen 19 7 3:1888 av herr Norrby i Akersberga m. tl. 
(fp) föreslås att denna möjlighet inte skall införas. Motionärerna anför att 

detta stadgande kan leda till att ett utskottssammanträde sammanfalle.r 

med en fråge- eller interpellationsdebatt som någon av utskottsledamöter
na avser att delta i. Enligt utskottets uppfattning innebär dock kravet på 
enhällighet vid beslut av utskott om sammanträde under kammarplenum 
en tillräcklig garanti för att en sådan av motionärerna befarad situation 

inte skall uppstä. Utskottet avstyrker motionen. 

I motionen 1973:1862 av herr Ahlmark m. fl. (fp) tas upp en annan 
fri1ga med ankytning till de enskild<i riksdagsmännens arbetsvillkor. Enligt 

propositionen föreligger rätt för utskottslcclamöter att anmäla reservation 
till utskottsbctänkande. Sådan rätt föreligger dock endast undn förut

sättning att betänkandet därigenom inte fördröjs. I motionen anförs att 
risk finns att reservanten far alltför kort tid till förfogande för att 
utarbeta reservationen. Motionärerna föreslår diirför att stadgandct 
ändras så att betänkandet inte får "'avsevärt" fördröjas genom reservatio

nen. 
För niirvarande iir del brukligt ;itt reservanter filr ett par dagars 

tidsfrist för att skriva sina rl!servationer. Utskottet utgår frftn att praxis 
iiven i framtiden skall vara oförfodrad i detta avsl!ende. Någon ändring i 
propositionens förslag, vilket är utformat i överensstiimmclse med 
motsvarande stadgancle i nu gällande riksdagsordning, är dock enligt 
utskottets mening inte pilkallad. Motionen bör anses besvarad med vad 
utskottet sålunda anfört. 

I detta sammanhang vill utskottet heröra fr[1gan om avgivande av 
särskilt yttrande. Rätten att avge sådant yttrande i anslutning till heslut 
av riksdagsorgan, t. ex. utskott, riksdagens lönedelegation etc., är inte 
berörd i gällande grundlagar din i riksdagsstadgan. Någon bestämmelse 
h~irom har inte hcller upptagits i nu föreliggande författningsförslag. 

Utskottet vill uttala att särskilt yttrande självfallet liksom hittills alltid 
skall få avges i anslutning till beslut. Något uttryckligt stadgande härom 
är emellertid enligt utskottets mening in te erforderligt. 

RO S kap. Ärendenas avgörande 

Kapitlet innd1åller bestämmelser om bordl1iggning, votningsmetod 

och beslutsordning i övrigt samt regler om uppskov med behandlingen av 
ärende i riksdagen och om riksdagens skrivelser. Propositionen bygger i 
dessa delar helt på grundlagberedningens förslag. 

I motioncn 1973:1867 av herr Romanus m. fl. (fp) föresl:ls övergäng 
till voteringar enligt den s. k. seriemetoden. 
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Vid votering enligt seriemetoden ställs proposition på samtliga förslag 

i tur och ordning. Om det första förslaget erhåller fkr ja- iin nej-röster har 

det antagits och samtliga återstående alti:rnativa förslag har där1m·d 

fallit. Om förslaget däremot stannar i minoritet. är dl't definitivt 

förkastat och nästa alternativ tas upp till omröstning. Enligt den s. k. 

eliminationsmetoden ställs de olika förslagen i den förberedande om

gången mot varandra och elimineras i tur och ordning tills endast tva 

förslag ilterstar i slutomgången. Eliminationsmetoden tillämpas sedan 

länge i riksdagen. Den är även allmänt begagnad i andra sammanhang, 

t. ex. i kommuner samt i organisationer och föreningar. 

c;runJJ:1gbereJningen förordade efter att ha fördagit OmfattandL' 

spl'cialundnsökningar av effckkn av olika vokringsmetoder att den 

nuv:1randc vokringsmetoden, den s. k. L'lirninationsmctodcn, anviinds 

iiven i forts~ittningen. Bcredningcn anfördL' att ingen voteringsmctod gick 

fri fdn kritik men att de undersökningar som företagits inte visat på 

s:ldana förtjfoster hos andra voteringsmetodcr att de uppvägde de 

nackdelar som skulle v:ira fören;ide med att ändr:1 bestål'nde ordning. 

Utskottt'l :111sluter sig till det förslag till voteringsmetod som förordats 

av grundlagberedningen och <ivstyrker följaktligen motionen 1973:1867. 

RO 6 kap. Interpellationer och frågor till statsråd 

Kapitlet reglerar de bftda frågeinstituten interpellationer och frågor till 

statsråd. Förslaget innebär endast mindre iindringar i förh[illande till 

gällande riitt. Ändringarna är framför allt betingade av önskemålet att 

åstadkomma en ökad användning av frågan i förhållande till interpellatio

nen. SEilunda föreslås bl. a. dl st<idgande enligt vilket intcrpellationsinsti

tutet bör anviindas endast i angeliigenheter av större allmänt ini resse. I 

viisentligL'll samma syfte föresliis en bestämmdse om att fråga får v<ira 

försedd med en kort inkdande förklaring. 

lllskottl'l, som inte har 11[1got att erinra mot riktlinjerna i förslaget, 

vill liksom grundlagberedningen understryka vikten av att partigruppt'rna 

wrkar för en rationellare anviindning av frågeinstituten. 

I rnotiontc>n 1973:1886 <iv herr Molin (fp) föreslås som en yttt'rligare 

förenkling av kammararbetet uti beslut om att interpellation får 

framsEill:1s skall fattas av talmannen i sUillet för av riksdagen. 

I tilliiggshestiimmelse till l § (6.1.1) föreskrivs, att intnpellation. 

innan den anmäls av talmannen, skall delas ut till ledamöterna. 

1-l:irigL'nom kommL'r riksdagens sliillningstagande till fr:1gan om en 

inkrpellatinn skall fä framställas att underlättas. P{1 grund hiirav och dt1 

inga uvgörandL' sk:il i övrigt föreligger för att frångå dt'll hittills gällande 

ordningen avstyrker utskottet motionen 1973:1886. 

1 motiot1L'n 1973:186:! av herr Ahlmark m. fl. (fp) kritiseras förslaget 

att meddelande från statsråd varför svar på interpellation uteblir eller 

unstår inte får följas av överläggning. I stället föreslås en regel av innebörd 

att överläggning skall fä äga rum. dock endast mellan statsrådet och 

interpellanten och med samma tidsbegränsningar som gäller vid frågede

batt. 
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Regeln om att debatt ej får följa på ett meddelande fran statsrii.d om 
skiikt till att svar uteblir eller anstiir h:H visst s:1mb:rnd meJ regdn om att 

skyldighet inte föreligger för ett statsriid att besvara rn interpellation. 
Sistnämnda regd skulle ·· som lKkså päpl'kats av grundlagberedningen · 

bli verkningslös om någon form av debatt tilliits i förstnämnda 

sammanhang. Utskottet vill även erinra om en interpellants möjlighet att 

vid uteblivet svar i stället rikta en fråga till statsrådet. Utskottl't avstyrker 

därför motionen 1973 :1862 såvitt nu är i friiga. 

I motionen 1973:1862 görs vidare gällande att samriid om tidpunkten 

för besvarande av interpellation bör från talmannens sida ske intl' bara 

med statsrådet utan även med intL·rpl'llanten. 
Ävl'n utan uttrycklig bestämrm·lsl' diirom är det sjiilvfalkt erforderligt 

att talmannen för kammararbetets rationella planning - liksom hittills 

samriider si1väl med VL'dnbör:mdl' statsriid som med intnpdlanten om 
tidpunkll'n för besvarande av interpellatiun. Utskottl'l vill inte motsiitta 

sig att i 6.1.2 tilläggs att talmannens samråd bör omfatta även 
interpdl:mten. Utskottet vill emdkrtiJ understryka all bl'sliimmande

rätten rörande tidpunkten för besvarande! av en interpdlation enligt 

ifr:lgavarande tilläggsbl'st:in1111else tillkommt:r talmannl'n. l.kt bör Ol'kså 

framhållas att en interpl'llants bortovaro pii grund av sjukdom eller annan 

tvingande orsak inte får förhindra att tidpunkt faststiills för lämnande av 

interpellationssvar. Skullt' samråd med interpellanten av siidant skiil 

inte kunna äga rum kan talmannen lämpligen i stället ta kontakt med 

någon representant för den partigrupp interpellanten tillhör. 

Med det anförda tillstyrker utskottet motionen 1973 :1862 såvitt nu är 

i fråga och framlägger förslag till ändring i tilläggsbestämmclsen 6.1.2. 

RO 7 kap. Gemensamma bestämmelser om val inom riksdagen 

Förevarande k<ipitcl innehåller bestämml'lser som är gemensamma för 

alla eller flertalet val inom riksdagen. 
Innchiilkt i kapitld har inte gett ankdning till n[1got siirskilt utt:Jlandc 

fr[m utskottets sida. 

RO 8 kap. Vissa befattningshavare och organ. 

Kapitlet innehåller bestämmelser om vissa befattningshavare och 
organ. knutna till eller utsedda av riksdagen. 

Utskottet har inte funnit anledning till niigot särskilt uttalande 

rörande de föreslagna bestämmelserna i fört·varande kapitel. 

RO 9 kap. Bestämmelser om personal och förvaltning. 

Betriiffamk innehf1llet i detta kapitel har utskottet endast funnit 

anledning att niigot uppeh{11la sig vid den i 8 ~intagna rL•geln rörande åtal 

mot fullmäktig i riksbanken. Enligt 8 § första styckl·t skall åtal mot 

sådan fullmäktig beslutas av finansutskottet. Från denna regel föreslås 
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undantag för fullmäktigs handläggning av valutaärenden. Utskottet 

ansluter sig till de skäl dcpartementschefen anfört till stöd härför. 
Lagtekniskt har undantagsrcgcln utformats sa att i 8 § sista stycket 
endast stadgas att riksdagen kan föreskriva särskilda regler beträffande 
åtal mot fullmäktig i riksbanken för brott, begfogd vid handläggning av 
fråga som rör in- eller utförsel av valuta. I tilläggsbestämmelse ( 9.8. l) har 
en sådan föreskrift intagits. Där stadgas således att från huvudregeln om 
finansutskottets åtalsbcfogenhet skall undantas brott begånget vid 
utövningen av riksbankens beslutanderätt enligt valutalagen. Utskottet 
har övervägt. om inte denna lwstiimmelse borde tas in i huvudstadgandet. 
En konsekvens härav kunde cmcllcrtid bli att dt' särskilda regil'r som skall 
gälla för ändring av riksdagsordningcn under vissa omständigheter även 
skulle kunna bli tillämpliga pil bestämml'lser som innefattas i den 

nuvarande valutalagen. En sådan t•ffrkt maste självfallet undvikas. 
Utskottet finner det därför lämpligast, att stadgandcna hdlåller elen 
utformning de erhållit i regeringsförslaget. 

Fiirslaget till ändring i succcssionsordningcn 

Utskortl't l'rinrar om vad utskotlt.'t anfiirt i avsnitt<:! Stabchdl·n (s. 29 

ff.). Förslaget föranleder inte n:[got s:irskilt uttalande från utskottets 

sida. Utskottl'l hänvisar till vad som anfiirs i propositionen (s. 486). 

Förslaget till ändring i tryckfrihetsförordningen 

Förslaget fiirankder inte n:igol s:irskilt uttal:1ndl' fdn utskottets sida. 
Utskottet h:i!wisar till vad som anförs i propusitiOlll'n (s. 41'\6 f.). 

U tskot tcts hemstiillan 

Utskottet lwmst:iller 
A. att riksdagen beträffande frf1gan om ars/ag pd propositionen 

1973 :90 avsfö motionen 1973 :1885 s~ivitt nu är i rr~lga; 

B. alt riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till Unna vad 

utskottet anfört om särskilda regler för regeringens handlan

de i cx/raordiniira situationer och för bt~slutsprot-essen i 
samhand tfarrned; 

C. att riksdagen dels hos Kungl. Maj :t ht'mst:illcr om tills~ittandt• 
av en pa rlamen ta risk utredning rörande rn öjlighl'lerna att 
förstiirka skyddet i grundlag för de w1111Jläggawle fri- och 

riitl(l{lzctcrna 111. m., dels som sin llll'ning ger Kungl. Maj :t till 
känna vad utskottet anfört om utredningens uppgifter m. m., 

dels ock förklarar 111otio11t'rna 1973:1874 s:ivilt nu :ir i fdga, 
1973:1876, 1973:1880. 1973:1881 si1vilt nu :ir i frt1ga, 
1973:1883, 1973:1885 si1vitt nu :ir i friiga och 1973:1891 

besvaradl' med vad utskotlet i denna del anfört och hem
s! ä lit; 
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D. att riksdagen dels hos Kungl. Maj:t hemställer om utn.:dning 
av fr~1gan om kommunal rösträtt för inl'andrare. dels 

förklarar motionerna 1973:113, 1973:117, 1973:541 och 

197 3 :980 besvarade med vad ut skot te! i denna del anfört och 

hemställt; 

E. att riksdagen dels uppdrar åt talmanskonfcrensen att tillsätta 

en särskild utredning med uppgift att göra en allm:in översyn 

av riksdagens arbetsformer, dels förklarar motionerna 1973 :4 
och 1973: 184 7 besvarade med vad utskottet i denna del 

anfört och hemställt; 

F. att riksdagen 

med anledning av propositionen 1973 :90 i motsvarande delar 

1. bdriiffande fr<igan om statsformen avslår motionerna 

1973:1 och 1973:1881, den sistniimnda sävitt nu iir i fråga; 

2. beträffande fri\gan om utj(mnni11gen a1> I kap. I § 

j(:irslaget till RF avsHir motionerna 1973:1843, 1973:1845, 
1973:1846 såvitt gäller hemställan punkten I, 1973:1864 
siivitt gäller hemställan punkten A samt 1973:1881 savitt 

gäller hemställan punkten 1; 
3. beträffande frågan om utfor111ninge11 a1> I kap. 3 § ( 2 § i 

propositionen) förslaget till RF avslår motionen 1973: 1846 
si\vitt giiller hemställan punkten 2; 

4. beträffande frågan om utformningen ai• I kap. 6 § (5 § i 
propositionen) förslaget till RF. m. m. avslår motionen 
1973:1892; 
5. beträffande frågan om utfimn11i11gen al' I kap. 7 .\~ (6 § i 
propositionen) förslaget till RF avsbr mot ionrn l 973: I 8 7 4 

s~1vitt nu iir i fri\ga; 
6. betriiffande frågan om utformningen al' I kap. 8 .11· ( 7 § i 

propositionen) förslaget till RF avsliir motionen 1973:1866; 
7. beträffande frågan om kollektil•ansl11tni11g till politiska 

partier avslår motionerna 1973:3, 1973:376. 1973:540 och 
l 973 :543; 
8. beträffande frågan om antal<'/ riksdagsledamöter avslår 

motionerna 1973:1858 och 1973:1874. den sistnämnda 

såvitt nu iir i friiga; 

9. beträffande fr[1gan om utlands.1·1•enskars riisträtt avslfar 

motionerna l 973 :1787 och 197 3 :1874, den sistnämnda 

såvitt nu iir i fråga; 

10. beträffande fr[1gan om sp!lrregler 11101 smdpartier avsbr 

motionerna 1973:62, 1973:963 och 1973:1881 sävitl gäller 

hemställan punkten 5; 

l l. beträffande frågan om tid1i11nkten för nyl'ald riksdags 

samlande avslt1r motionen 1973:1786; 
12. beträffande frågan om priil'ning ar l'alhe.n·är avsliir 

motionen 1973:1889; 
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13. beträffande frågan om antalet ledamöter och platsfördel
ningen i utskott avslilr motionen I 973 :1881 såvitt gäller 
hemställan punkten 6; 
14. beträffande frågan om riksdagsledamots skiljande från 
uppdraget avslår motionen 1973: 1848; 
15. beträffande frågan om beslutande folkomröstning i 

samband med vilande förslag till grundlagsändring avslår 
motionerna 1973:1874 och 1973:1878, båda såvitt nu är i 
fråga; 
16. beträffande frågan om utformningen av 5 kap. 1 § 

förslaget till RF avslår motionerna 1973:1842 och 
1973:1874, den sistnämnda såvitt nu är i fråga; 
17. beträffande frågan om statschefens medverkan i•id 11issa 
statsakter avslår motionen 1973:1874 såvitt nu är i fråga; 
18. beträffande frågan om utseende av tillfällig riks[ifre
ståndare avslår motionen 1973:1874 såvitt nu är i fråga; 
19. beträffande frågan om konungens och riksföreståndares 

immunitet avslår motionen 197 3 :1881 såvitt gäller hemstäl
lan punkten 8; 
20. beträffande frågan om särskild konselj i samband med 

sta tschef~by te avslår motionen 197 3 :1874 såvitt nu är i fråga; 
21. beträffande frågan om utseende av statsminister avslår 
motionen 1973 :1863; 
22. beträffande frågan om behörighetskra11 för statsråd avslår 
motionen 1973: I 856; 
23. beträffande frågan om omröstningsregler för regeringen 
avslår motionerna 1973:1850 såvitt gäller hemställan punk
ten 1 och 1973 :1874 såvitt nu är i fråga; 
24. beträffande frågan om statsråds möjlighet att vägra 

underteckna protokoll eller expedition avslår motionen 
1973: 1850 såvitt gäller hemställan punkten 2; 
25. bt'lräffandc frågan om utformningen ai• 8 kap. 4 .~ 

förslaget till RF avslår motionen 1973 :1864 såvitt gäller 
hemställan punkten B; 
26. beträffande frågan om delegering av viss beslutanderätt 
rörande indirekta skatter avslår motionerna 1973: I 87 4 såvitt 
nu är i fråga, I 973 :1881 såvitt gäller hemställan punkterna 
10 och 12 samt 1973:1882; 

27. beträffande frågan om uttalande om skattefullmakter 
avslår motionen 1973: I 879; 

28. bdräffande frågan om föreskrifter rörande tystnadsplikt 

avslår motiont>n I 973 :I 85 I; 

29. beträffande frågan om lagrådet och dess granskning 

avslår motionerna 1973 :1874 och 1973 :1878, båda såvitt nu 
är i fråga; 
30. beträffande frågan om riksdagens godkännande av varje 
för riket bindande internationell Öl'erenskommelse avsEir 
motionen 1973: 1881 såvitt gäller hemställan punkten 13; 
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31. beträffande fr:\gan om riksdagens godkännande m' inter

nationell överensku111111else a11 st1)rre Fikr avslår motionen 

1973 :1872; 

32. betriiffande fdgan om bcfogenlzetsijverlårelse ril/ icke 

n'enskt organ avslf1r motionen 1973 :1881 s[1vitt gäller hem

ställan punkkn 14; 

33. beträffande frågan om J(mnerna för beslut om l'isst slags 

befogenlzecsöi·erldcelse lill icke sl'c11skt organ avslC1r motionen 

1973:1839; 

34. bl'triiffa ndc fdgan om närmare angil'andc i grundlag av 

domstolsorganisarionen avsUr motionen 1973:1874 såvitt nu 

är i fråga; 

35. beträffande frågan om kravet pc1 ordinarie domare i 

domstol avslår motionen 1973 :1874 såvitt nu iir i fdga; 

36. beträffande friigan om räu till do111stolspriiFning i J1issa 

fall avslår motionen 1973:1874 såvitt nu iir i fdga; 

37. beträffande fri1gan om l'ite avsl:lr motionen 1973: 1874 
sf1vitt nu iir i fdga; 

38. bt:t räffande fr:
0

1gan om uppräkningen av de under rege

ringen lydande ojj"entliga 111.vndig/11.:tema avslår motionen 

I 973:1874 såvitt nu iir i fråga; 

39. betriiffande friigan om utformningen al' 11 kap. 7 § i 
ji'irslagr>t cill RF avslf1r motionen \ 973: 1874 såvitt nu iir i fråga: 

40. bctriiffandc fr:lgan om bcj(1rdringsgrunder rid tillsättan

de a11 statlig tjänst avslår motionen 1973 :1874 siivitt nu iir i 

fdga; 

41. betriiffande frågan om per11111tationsrätten avsl[1r motio

nen 1973: 1874 sf1vitt nu är i fr:"1ga: 

42. beträffande fr:°1gan om statsräds straffrättsliga a11.n1ar 

avslår motiont'n 1973:1874 s~vilt nu är i fräga; 

43. beträffande fr:lgan om henämningcn al' riksdagens re11iso

rer avsl:lr motionen 1973: 1877; 
44. beträffande fdgan om tiden Ji"ir lagtima riksmötes början 

avslår motionen !'>73:1852; 
45. hetr~iffande frr1ga11 om riksmiitcts ii111J1u111d(' avsliir mo

tionen 1973 :54 2; 

46. hdriiffandc frr1gan om Fiss gc11acff hcgrä11.rni11g av 

talctidc11 i ka111 marc11 avsl:I r motionen l 973:1Xl)3; 

47. betdffande frågan om debatt J!id tidshegrä11sni11g aP 

kam111ardcball avslilr motionen 1973 :1860 s~1vitl nu ~ir i 
frtiga; 

4K. bctriiffande friigan om 1·iss lllsträckt minimitaletid ji)r 

s ta tsräd och jure trädarl' flir part igntpf> avslår mot ioncn 

1973: 1860 s[1vitt nu iir i frilga; 

49. bdriiffande fr<Igän 0111 taletid ji"ir icke .fi"irha11dsu11mäld 

talare avsl:'\r motionnna l q7 3: l >160 s:°1vitt nu iir i fr:°1ga och 

1973:1881 si1vill giilkr liemstiillan punkten 16; 
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50. bt·träffandc fr:lgan om begränsning ar riksdagsledamots 

taletid i särskilt anordnad dehall avsE1r motionen 1973 :1881 

siivitt gäller hemställan punk ten 17; 

51. beträffande fdgan om intagande i kammarens protokoll 

aJ.• l'is.1·t skriftligt material avslår motionen 197 3 :2; 

52. beträffande fragan om särskild pnfrning al' riksdagen vid 

propositionsavliimnande efter fastställd tid avslilr motionerna 

1973:1874 och 1973:1878. bilda siivitt nu iir i friiga; 

53. betriiffandc fdgan om talmrrnskonfere11.1·e11.1· räl/ all 

tillsätta utredningur avsliir motionen 1973:1849; 

54. beträffande frågan om fvrlå"ngning av Pissa motionstider 

avsr1r motionerna 1973 :1862 s[1vitt giiller hcmstiillan punk

kn B och 1973:1887; 

55. beträffande fr;'\gan om 11tskottssa111111a11triide under kam

marplenum avsEir motionen 1973 :1888; 

56. betriiffandL' fragan om vjfent/iga utji·ågningar i utskott 

avsh'\r motionerna 1973:238, 1973:1841och1973:1874,den 

sistnämnda S:1vitt nu iir i fdga; 

57. betriiffandc frf1gan om n111röst11i11gsrcglcma i riksdagen 

avslår motionen 1973:1867; 

58. beträffande friigan om beslut 0111 interpellation får 

framstiil/as avsl:lr motionen 1973 :1886; 

59. betriiffande fr[igan om deball med anledning a1• medde

lande om all Sl'ar på interpellation uteblir eller anstår avsEtr 

motionen 1973 :1862 st1vitt giiller hcmstiillan punkten D; 

60. bctriiffande frt1gan när regeringsformen och riksdagsord

ningen skall biirja tillämpas avsliiJ· motionen 1973 :1857; samt 

61. betriiffandt• fdgan om kFinnlig tronji)/jd avsl[1r motionen 

1973:1873; 

G. att riksdagen 

med anledning av propositionen 1973:90 och motionerna 

I. 1973:1875 betriiffande ut.fim11ni11ge11 a1· I kap. 6 § (5 ~i 
propositionen) ji:frs/aget I il/ R r: 
2. 1973:1846 s:ivitt giilh.:r hemstiillan punkten 3 betriilTantle 

fdgan om stiil/jifretriidarc för statsministern; 

3. 1973:1860 siivitt gäller fr[1gan om ctl tredje genmäle: 

4. 1973 :1874 och 1973:1878. bilda si'1vitt giilkr fr[1gan om 

pruposi tians t idema; 

5. 1973:1878 s[ivilt giilkr hl'mstiillan punkten 10 betriiffan

de fri1gan om Ji"ir/ii11g11i11g a1· 111otio11stiden i samha11d med 

proposition med rcdo1•isning a1• ri.1·s plan; 

6. 1973:1862 st1vitt giiller hemstiillan punkten J\ beträffande 

friigan om jiir/iingning a1.• 111otionstide11 i samband med längre 

up1li:luill i riksdagsarhctL'I; samt 

7. 1973: 186 2 siivi t t giil ler hem stiillan punk tl'n E betrii ffa ndc 

friigan om ris.1·1 samuld med interpellant; 
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säsom vilande för vidare grundlagsenlig behandling antar de i 
hilaga I intagna grundlagsförslagen; 

H. att riksdagen 

förklarar motionerna 

I. 197 3 :976 beträffande proposit ionsavliim nande t; 

2. 1973 :977 beträffande viss fråga rörande rijsträtt för 

ut la 11dssi'e11skar; 

3. 1973:978 beträffande Pissa debattregler; 

4. 1973 :1844 beträffande entledigande av statsråd; 
5. 1973 :1859 beträffande anmälan a1.• i•ilande grundlags

beslut; 
6. 1973 :1862 såvitt gäller hemställan punkten C beträffande 

utskottsledamots reserPationsrätt; samt 

7. 1973 :1865 beträffande förtydliganden rörande det delc

geringsbara normgil'ningsområdet och regeringens restkompe

tens; 

besvarade med vad utskottet i det föregående anfört och 

hemställ!; 

I. att riksdagen 

l. bdriiffande frågan om utredning 0111 ny grundlag, 111. m. 
avslår motionen 1973:1885 såvitt den e.i behandlats i det 

föregåcntk; 

2. beträffande frågan om utredning med uppgift att utarbeta 

olika modeller för ifrergång till skilda valdagar för riksdagsl'O/ 

och kommunval avslår motionen 1973 :1861; 
3. beträffande frågan om utredning rörande ö1wgång till 

värvat avsl:lr motionen 1973 :1878 såvitt giillcr hemstiillan 
punkten 12; 
4. betriiffande frågan om lltredning rörande kJ!innlig tron
följd avsl{1r motionen 1973 :1878 siivitt gäller hemstiillan 
punkten 13; 
5. beträffande frågan om utredning 0111 inrättande ar nämnd 
med U[Jpgift att utse inne/zal'Ore ar lzijgre domartjänster avsliir 

motionen 1973:1884; samt 
6. beträffande frågan om utredning rörande Piss hcgriinsning 

ai• motionsriitten m. m. avslär motionen 197 3 :95; 

J. att riksdagen 

bctriiffande den i propositionen 1973 :90 upptagna fdgan om 

utredning om 1·alkretsindelni11gen och personmomentet i 

va/sättet dels som sin mening ger Kungl. Maj:t till kiinna vad 

utskottet i denna del anfört, dels förklarar motionerna 

1973:115, 1973:367 och 1973:1890 diirmed besvarade. 

Stockholm den 29 maj 197 3 

l't1 konslitutionsutskotkts vägnar 
HILDING JOHANSSON 
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Niirw1ra11de: herrar Johansson i Trollhättan (s), Larsson i Luttra (c), 
lfrnningsson (s), fru Thunvall (s), herrar Hernelius (m), Mossberg (s), Boo 
(c), Ahlmark lfp), Svensson i Eskilstuna (s), Bergqvist (s), Werner i 
Malmö (111), Karlsson i Malung (s). Fiskesjö (c), Molin lfp) och 
Wictorsson ls). 

Under ddar av ärendets behandling har, i stället för ovan angivna 
ledamöter och supple~:nter, fri\n respektive partigrupp inträtt herrar 
Nelander (fp), Pettersson i Örebro (c), Gustavsson i Ängelholm (s), 
Norrby i Akersberga (f p), Schött (m), Nilsson i Kalmar ls), Olsson i 
Edane (s) och Wijkman (m). 

Reservationer och särskilda yttranden 

Beträffande författningsarbetet i dess helhet 

I. Särskilt yttrande av herrar Hernclius (m) och Werner i Malmö (m): 

Den andra etappen av del snart 20-åriga arbetet på en förfaltnings

revision är nu genom utskottets tillstyrkan av prop. 1973 :90 på väg att 

slutföras. 
En kort sammanfattning av den första clappcns resultat, grundlagsänd

ringarna itr 196)) och 1969, kan därför vara motiverad. Dessa ändringar 

innebar att L'n L'nkammarriksdag infördes, bestilende av 350 ledamöter, 

vilka skulle utses genom direkta val för en period av 3 år. Rikspropor

tionalilet infördes, varigenom varje röst vid sammanräkningen fiir lika 

värde, med undantag för de som avges för partier under spärrarna. 

Parlamentarismen inskr.:vs i förfatlningcn bl. a. genom institutet miss

tro.:ndeförkla ring. 

Den andra etappen. den nu avslutade. utgör till betydande delar en 

lagt.:knisk sammanfattning av g~illande konstitutionell praxis. Parlamen

tarismt'n befästs ytterligarl', och riksdagen medverkar direkt vid regerings

bildningen. R<·geringcn mi1ste ha riksdagens förtroende eller tolereras av 

riksdagsmajoritct.en. Riksd;igcn får makten över lagstiftningen. I friiga om 

finansmakten kan beslut om vissa indirekta skatter delegeras - men 
endast inom riksdagen. Statsministerns stiillning försliirkcs. H;in till- och 

av<itter statsdd samt blir i realiteten den bestämmande i regeringen. 

Dii 1 ))Q<J !1rs regeringsform antogs skedde l\el ta efter del at l den tidens 

konslitulionsutskott beh:mdl<Jt ~ircmlet under endast 3 veckor. Utskottet 

kunslalt:rade, att rikets sj~ilvstiindighct och inre lugn hotades av en yttre 

fiendl' och "hastade" diirför till sitt m:'.\1. Trots alt arbetet med nya 

grundlagar denna gfo!,'. p~1giitt under en s[1 mycket liingre tid, finns 

anledning att kritisl~ra att n:formen i sin andra dd skall genomföras under 

forcering. UrsprungligL'n var avsiklt'n att först riksdagsordningen skul,le 

överarbetas och sedan regeringsformen. Men i början av ii r 197 1 beslöts 

~1tt b:'1da di.:ssa grundlagar skulle ersiittas av nya vid ett och samma 

I illriillc. 

DL·lta föranledde en skyndsamhet som i.:nligt viir mening iL'ke var 
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p:ikal!ad. Fiiljdc:n bkv ocksii alt grundlagbcredningens bctiinkandc· sasom 
papekades i ett särskilt yttranck (CLB s. 335) kom att uppvisa åtskillig<1 
brisln. Ikt historiska pcrspe·ktivct saknade•s liksom mera ingiiende· 

re·dogörclsn för dl'n kunstitutione·lla praxis som utvecklats. 

lnge·n analys gjnrdes av de· grundl:iggandt~ probkm, som samman

hiingn med konstruktionen av en ny författning pil folksuwriinitdL·ns i 

stiilkt för pä maktdelninge·ns grund. Lj hdkr gjordl's någon samlad 

v;inkring av förslagds tobb dfrktn för statsskickd. 

Dessa od1 andra brister piital;tdL'S under rcrnissbehandlinge·n av fkrn 

instanser, bl. a. av s;idana med hög juridisk ;iuktoritl't. De anmiirkningar 

som diirvid framkom. hade s[1dan valör, att företrädare för moderata 

samlingspartiL'I pilyrkade· all grnndlagbc·rl'dningens förslag borde bli 

förl'm[II för ÖVL'rsyn. Dt•ss;1 synpunkter vann i.:rnt'lkrtid iL·ke· gl'i1ör, vilket 

m:istc framk;1ll;1 vissa farhiigor för grundlagsVL·rkds framtid. Trots detta 

har vi cml'lkrlid icke' n·l<tt mot<itta nss att författningsfr<1gan nu 

bd1andl.is av riksdagen. Me·n vi finne·r dc1 belysande att atskil\iga 

viisL·ntliga friigor. framför allt dt> !JlL·dhorgnlig;1 fri- och riittighekrna 

samt ökade möjlighL·ter till personval, av utskottd nu förcsläs bli ftire·miil 

för nya ut retlningar. 

lkpartementsch.:kn uualar ait dl'l iir angL·Higl'l att en författnings

reform kan gL~nomfiir:1s 111..:d brl'd anslutning i grundliiggande friigor. Vi 

instiimmcr i detta uttalande. 1-:n grundlagsrevision miiste tillkomma under 
bdydaJHk enighl'l 0111 huvudprineipt•rna. Sadan enighet förL·litg IllL~llan de 

demokratiska partierna om din:ktiv.:n för grundlagbe·r(·dningL'n. Under 

arbe·IL'ts gJng inom l.JL'rl'dningcn och inom utskottet har denna l'Ilighd i 

m;1ngt och mycket kunn:1t uppriitthiill;1s, och ulskott~t rL·dovisar prin
L'ipl'rna hiirför pa s. l 6 och följamk. 

Lika naturlig! sum all ..:n si1dan enighe·t e·rterstriivas av alla ansv<1rskii11-

nanck meningsriktningar. lika naturligt iir all i viktiga fdgor under L'lt sii 

omfattande arbl'te l11L'llings11101S:ittningar uppstE1r och kv;irbliver. DL· 

re·snvationer och siirskilda yttranden som fogats till betiinkandd bestyrker 
tktta. Fri]g;111 om tryggandl'l av de mL·dhorge·rliga fri- och rättighelL'rna 

och i samband därmed skyddL·t för l'n minoritd har varit L'l t av ek 
viktigaste· av dL'SSa spörsmid. De·t d;lvaranck högnpartil'l framfi.ink re·dan 
:ir l '!3X önskernal 0111 dt fiirstiirkt grundlagsskydd för viss;J fundamen

tala principl'r för det nuvarandt· s;imhiilld. Dessa önskem;ll upprqJadcs iir 

J94X. DL'! iir n;tturli!,!t ;1tt llltHkr;1t;1 samlingspartil'l, dl'I di1varande· 

höge•rparlil'ts d1L'rföl_i;1rc, har kiint det i hög gr;td angL·liige·t :Jtt Ve'l"ka för 

dc:tta arbetes fortsiitlande·. l'vkd hiinsyn till dL·n öve•re·nskornml'ise som 

triiffats inom utskollet och vilken utförligt rl'llovisas. avst<ir vi fritn alt 

här niirmare· utvcckla dessa synpunkkr. 

I fraga om slatschdcns s1iillning nnlnar vi mcd tillfre·dsstiilklsL· all 

föredragande 1.kparkm<·ntschefrn i propositionen utl<ilar l)lt s. l 72 ;J\t 

"kn11ung<1dön1L'ls lwv;1randL' i dag iir L'll givl'rt utgilngspunkl vid u1 form

ningen av en ny fi.irf:1tt11irtf!. n111 liirLtllningL'il skall fit önskv:irt stöd i 

riksdagen och folkopinionl'n". Vi instiimmer i di:tta men konstaterar att 
utskol ret icke insett vikten av monarkin som en saml<111de symbol för 
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riket. I sådant fall hade i motionen 1973:1874 framförda synpunkter i 

denna del bort beaktas, och vi hänvisar till reservation nr 16. 

Propositionens förslag utgör i fråga om statschefen enligt vår mening 

en förbättring i förhållande till grundlagberedningcns förslag, men siittet 

att uvskiira monarken från viktigan: statshandlingar kan icke av oss 
godtag<is. 

I detta sammanhang vill vi erinra om den av oss i motionen 1973 :1873 
frnmförda reservationen av innehåll att kvinnlig tronföljd skulle införas. 

Ett lika berättig<inde av man eller kvinna bör på siitt som skett i flert<ilct 

monarkier i Europa snarast komma till stånd. 

Bland de viktigare av de reservationer, vid vars tillkomst vi medverkat, 

är förslaget om under viss förutsättning beslutande folkomröstning vid 

grundlagsändring (reservation nr 15). När all offentlig makt förutsätts 

utgå fdn folket bör författningen ge någon möjlighet för folkviljan att 

direkt och avgörantk komma till uti ryck. Naturligt ärat t det bör ske vid 

betydande ändringar i konstitutionen. I övrigt präglas våra reservationer 

av en striivan att stiirka riittssiikerhetcn och alt tillförsäkra riksdagen det 

inflytandl' som bör tillkomma folkrepresentationen i en folkstyrelse. I 

det förra fallet har vi framfört olika yrkanden, bl. a. om lagrådsgransk

ningen, instansordningen och systemet med ordinarie domare i dom

stolar. Vi har även förordat pt:rmutationsrättens införande i grundlag. 
I det senare avsecndt't har vi påyrkat nedskärning av antalet 

riksdagsledamöter och inte, som nu blir fallet, en ökning av ledamots

antalet till följd av det ersättarsystem som införs. Vårt yrkande har syftat 

till att bereda riksdagen bättre arbetsförhållanden. Vi har även velat ha 

klara regler i fråga om beslutsfatt<indet i regeringen för att riksdagen skall 

kunna fastlägga det konstitutionella ansvaret. I fråga om riksdagsord

ningen påyrkar vi att möjlighet till offentliga utskottsförhör tillskapas. 

Samtidigt motsätter vi oss bestämt att avgörandet i fråga om vissa skatter 

skall kunna delegeras till finans- och skatteutskotten. 
I likhet med gruncllagberedningen samt utskottet anser vi att 

lagstiftningsingripamkn beträffande partierna och deras verksamhet bör 

undvikas. Dock nödgas vi anmäla ett undantag från denna princip. Vikten 

av att varje medborgare genom egL·n ansökan inträder i politiskt parti 

synes oss vara så stor att, niir rättelse på annan väg ej synes kunna ske, 

förbud moi kollektiv anslutning bör stadgas i grundlag. 

Avslutningsvis vill vi något uppehttlla oss vid ärendets bchandling vid 

årets riksdag. Propositionen avliimnades så sent som dt·n 28 mars och då 

endast i ett mycket begriinsat antal tryckta exemplar, vilket bl. a. fick 

den beklagliga konsekvensen att opinionens reaktion beträffande författ

ningsförslaget försenadL~S. Först efter påskuppeh[ilkt i slutet av <ipril 

kunde den egentliga utskottsbehandlingen ta sin början. På grund av den 

korta tid som därefter sttttt till buds för utskottets beredning har tillfälle 

inte getts till analyscr av bl. a. de många rättsliga spörsmål förslaget 

inrymmer. Dessa förh:lllanden iir otillfredsstiillande. 

1809 års grundlagar kom att gälla under liingrc tid än vad deras 

upphovsrniin kunde föreställa sig. lnnehället i dem har visserligen ändrats 

7 RiksJa~e11 19 73. 4 sa111/. Nr 2fi 
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liksom konstitutionell praxis, men ramen kvarstår. Det är svårt att 
tro, att de grundlagar som nu för1:sli.is kommL'r att fä samma historiska 

riickvidd. kke rninsl den hektiska taktt!n i samhiillsförändringar oc:h 
ut veckling gör detta föga troligt. 

Lagrl'glernas livskraft är dock främst beroende på folkstyrelsens 

förmäga att ge ett levande innehåll åt och en rättvis uttolkning av 

lagstiftarnas intentioner. Ansvaret åvilar i främsta hand våra partier och 

förtroendemännen inom riksdag, kommuner och landsting. Det åvilar 

också rikets alla myndighder, vars tradit ionclla uppgift är att styrka rätt 

och sanning samt hindra vrångvisa och orätt. Men i sista hand är ansvaret 
medborgarnas. Dd är för deras bästa konstitutionen skrives. 

Beträffande beskrivningen av författningsutvecklingen 

' Särskilt yttrande av herr Ahlmark (fp): 

Utskottet har inte kunnat L'nas om en L'gen skildring av författnings

utvecklingl'n under 1900-talet. I inkdningen till betänkandet (s. 14) har 

man i stiillet refererat propositionens beskrivning. Den är, enligt min 

mc·ning, ofullstiindig och missvisande. 

\1an pästår att författningsdchattcn efkr demokratins och parlamen

tarismi.:ns genombrott kan "sägas i stort sdt ha lämnat frågorna om de 

bärande principe.rna för statsskicket. Dm har i stiillet successivt kommit 
att inriktas på demokratins verksamhetsformer." Därefter skildrar propo

sitionen förf attningsu tredningen, förhandlingarna mellan partierna, 

grundlaghcredningens arbete och enkammarreformen. 

Jag anser det i stället uppenbart att striden om L'nkammarsyskm och 
valsiitt under 1950- och 1960-talen handlade om fundamentala principer 
för viir demokrati och därmed hade klart ideologisk prägel. Debatten 

gällde först och främst om väljaren skulle vara suverän på valdagen. Skall 
alla riksdagsmän väljas i direkta val - eller skall en första kammare (eller 

del av enkammaren) fortfarande utses i indirekta val via landstingen? 
Skall viiljarna kunna utse hela riksdagen i ett enda val - d\er skall en 
regL'ring som förlorat ett val kunna sitta kvar med hjälp av mandat frän 

L'lt föregående val'1 Skall valsättet så rättvist som möjligt spegla 

folkopinionen (med de spärrar som är nödvändiga för att förhindra en 

uppsplittring i manga smitpartier) - L'ller bör valsättet förvränga 

val resultatet genom att överreprt'st:ntera det största partid? 

folkparlil't arbetade under l'll följd av ar för en enkammarreform, där 

samtliga riksdagsmän uts[1gs vid en och samma tidpunkt i direkta v;il 

genom ett så långt som möjligt rättvist valsätt. I valrörelserna l 964 och 

1966 bkv striden om förfatlningen en av de stora frågorna. Dt:t var först 

dter socialdemokratins nederlag .J 966 som kraven på t'nkammarsystem 

och ett ny\\ valsiitt kunde drivas igl'nom. 

Vi liberalt:r, som under Bertil Ohlins ledning i åratal drev p[1 för dessa 

rdormer, kan omöjligt förstå hur propositionen kan påstå att den 
deb;ittcn i stort st'tt hade "Eimnat frugorna om de bärandL' principerna 
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för statsskicket". D.:n gällde i själva verket just några bärande prindper 

för vår demokrati. Det är beklagligt att regeringen och utskottet ännu 

inte uttryckligt vill erkänna den fördjupning av vår folkstyrelse pf1 

riksplanet som genomfördes i slutd av 1960-talet. 

Beträffande skyddet av medborgerliga fri- och rättigheter i grundlagen 

3. Särskilt yttrande av herrar Larsson i Luttra (c), Boo (c) och Fiskesjö 

(c): 

Med tanke p[1 de vik tiga fragor det här gäller och m.:d tanke på det 

niirmare tjugoåriga utrednings- och beredningsarbi:t.:, som föregått 

förslagen till ny reg.:ringsform och ny riksdagsordning, är det beklagligt 

att sjiilv;i slutfasrn av författningsarbetet, riksdagsbehandlingen, kommit 

att priighis av stor tidsnöd. Propositionen har kommit under slutshdct av 

en arbetstyngd viirsession, och utskottsbehandlingen av propositionen 

och de 111fö1ga och i vissa fäll omfattande följdmotionerna har fött 
forceras starkt. Ddta har bl. a. medfört att konstitutionsutskottet inte 

har kunnat in!,d pii en så omfattande prövning som v<irit önskvärd av en 

del av de alternativa förslag som lagts fram motionsledes. Detta gäller 

framför allt förslagen till en mera ·utförlig och mera långtgående reglering 

i grundlag av de medborgerliga fri- och rättigheterna och förslagen om 

övergripande stadgandt•n om målsättningen för den inrikes- och utrikes

politiska verksamheten. 

Utskottt:t har siikdes härvidlag av tidsskäl varit nödsakat att nöja sig 

med att i huvudsak bitriida de förslag till grundlagsreglering, som 

ursprungligen framlagts av gnmdlagheredningen, utan att nu företa en 

niirmarl' realbehandling av motionsförslagen. Men samtidigt har utskottet 

ansett det angl'lägd att de viktiga fr<igor som motionerna aktualiserar blir 

föremi:il för fortsatt utredningsarlwk. Vi har godtagit denna uppläggning 

med hänsyn till Lk omstiindighdt:r som ri1t t och med hänsyn till att 

många av de förslag som förts fram i motionerna är av sådan vikt och av 

s1)dan komplikationsgrad att dt' kräver en noggrann och omfattande 

prövning innan de läggs till grund för lagstiftning. 

I de motionsförslag som framlagts bl. a. från ct:nkrn och folkpartiet 

har dt:t krävts att de 111.:dborgerliga fri- och rättigheterna skall tillförsäk

ras ett utbyggt skydd i grundlag och att rättighetsområdet skall vidgas i 

fiirhiillarnk till propositionens förslag. Det iir angeläget att understryka, 

att utskottet klart framhåller att detta ocksii skall vara syftet med den 

föJ"l'slagna utredningen. Med hänsyn till dl'lta och med hkinsyn till att ckr 
kan vara en fördel <tli hithöranLk friigor hL·handlas av utredningen i ett 

sa111111anhm1g, har vi avstått fr<ln att nu framliigga siiryrkanden iivcn vad 

giilkr sådana delmoment i motionsförslagL'n som annars redan nu borde 

h<i kunnat införas i grundlag som komplement 1ill propositionsförslaget. 
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4. Siirski/t y//rande av herrar Ahlmark (fp) och Molin (fp): 

Tre vågor av författningsreformer har inträffat under 1900-Ullcl. Den 

första skedde under de två första årtiondena och gällde allmän 

och lika rösträtt samt parlamentarismens genomförande. Den andra kom 

på 1960-talet med enkammarreformen och det rättvisa valsättet. Den 

tredje sker .nu med en ny regeringsform som uttryckligt sliir fast 

folksuveriinitetcns ide. Den ger en grundlag där man kan arbeta efter 

paragrafernas ordalydelse och inte som tidigare efter en mer eller mindre 
oklar praxis. 

Den fjiirdt' viigen av reformer av Sveriges grundlagar bör, enligt viir 

mening, bl. a. gälla en fördjupning av den kommunala och regionala 

demokratin samt grundlagsskyddet för de medborgerliga fri- och riittig

heterna. På de första områdena kan vi hänvisa till motioner och inlägg om 

länsdemokrati och kommunal demokrati (se i detta betänkande bl. a. 
reservationen nr 41 om gemen.sam valdag). På det senare området ··· 

skyddet för fri- och rättigheterna - skall nu en .särskild utn:dning 
till.sättas. 

Bakgrunden till den utredningen är en seriL' besvikelser. c;nmdlaghL'rL·d
ningen lyckades aldrig liigga fram något förslag till fri- och rättighcts

kapitcl som ens liknade det skydd som tryckfrihetsförordningen ger 

tryckfriheten. Man nöjde sig med att räkna upp några centrala demokra
tiska rättigheter som skulle gälla "om ej ;:mnat stadgas i lag" (förslag till 

ny rt•geringsform. SOU 1972:15, 7 kap. 2 §).Bakgrunden till denna 

ledsamma utredningsprodukt var en kohandel som grundlagberedningcn 

själv beskrev sii hiir: 
"De ledamöter som har önskat ;itt de politiska rättigheterna skulle sliis 

fast i grundlagen pä ett sädant sätt att de inte kan inskränkas genom 
vanlig lag har siilunda avstått friin sina krav i denna del. De !L'damöter 
som har yrkat att grundlagen skall inneh[11la en programförklaring om 

välfärdsstatens mäl har :I sin sida avstiitt friin det ta krav" ( s 107.l. 
Eller för att tala klartext: socialdemokraterna lade fram förslag till 

icke rättsligt bindande ndlsiittningsparagrafer av social och ekonomisk 
natur medan de icke-socialistiska partiana strävade efter stadganclen som 

kunde vidga grundlagsskyddet för de politiska fri- och rättigheterna. För 
att bli eniga i grundlagbercdningen släppte båda sidor sina resp. krav -· 

och vi fick ett förslag diir rättigheter i grundlag inte skyddades mer än att 

vanlig lag kunde precisera, inskränka och upphäva dem. 

Niir propositionen lades fram den 28 mars i är uppstod l'lt liknande 

läge. Man räknade upp ett antal riittigheter, som dock kunde inskriinkas 

på siitt som a ngcs i kapitel 8, dvs. genom vanlig lag ( 2 kap. 4 ~ i 

propositionen). Dessutom hade m:rn lagt till tre stadganden med 

formuleringen "bör", dvs. målsättningar som på intet sätt iir bindande. 

Att kritiken mot delta förslag blev hård i den allmiinna debatten är 

inte förvånande. Efter m<1nga är och tvi\ utredningar lyckades inte 

regeringen lägga fram en proposition som gav grundlagsskydd ät de 

riittighcter som nämndes i kapitel 2. En arbetsgrupp inom folkpartid och 
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centern arbetade därför fram ett utkast till alternativt rättighetskapitel, 

som presenterades som bilaga till en motion av herrar He!Cn och Fälldin 

(motion 1973:1880). Lkn tog upp en rad riittighcter som propositionen 

inte nämnde, bl. a. hämtade ur internationella konventioner som Sverige 

ratificerat, och gav de klassiska fri- och rättigheterna ett långt starkare 

skydd iin vad propositionen gjorde. 

Tyviirr var majoriteten i utskottet inte beredd att nu genomföra en 

radikal förbättring av regeringsformens rättighctsavsnitt. Efter vissa 

resonemang om innebörden av olika motioner skisserade man fn'ln 

socialdemokratisk sida i stiillet en överenskommelse där tyngdpunkten 

låg pf1 en särskild utredning. Moderata samlingspartiet har å sin sida under 

våren inte visat nägot positivt intresse - varken under motionsarbetet 

eller i utskottet - att diskutera sig fram till ett rättighetskapitel med den 

uppliiggning som finns i motionen 1973:1880. Efter att socialdemokra

terna visat sig ht,redda att nu sliippa målsättningsparagraferna (2 kap. 1 
och 2 §§ i propositionen) och göra paragrafen om expropriation 

bindande var moderata samlingspartiets företrädare i utskottet ointresse

rad av yttnligare förbättringar av rättighetsavsnittet i denna omgång. 

Vid sidan av utskottets arbete samlade vi in synpunkter på utkastet till 

lag i bilagan i motiont'n 1973 :1880. Förbättringar och förtydliganden 

kunde därvid göras, och en ny, överarbetad version överlämnades till de 

andra partierna. Men efter en vädjan från oss att på grundval av detta 

arbete nå fram till en lösning redan nu fann vi att något stöd för detta 

inte gick att nå. En egen alternativ lagtext för stora delar av regerings

formen ·j reservationc·ns form från två av utskottets femton ledamöter 

skulle i ddta läge vara mindrc meningsfull. Vi koncentrerade oss diirför 

på att uppnii så mfinga förbättringar som möjligt inom ramen för en 

Övt'ren.~kommelse mellan de fyra stora partierna. 

De umcdt!lhara förhättrin!{ama i förli:lllande till den del av regeringens 

lagtext som iir rättsligt bindande är fyra: 

I) Kravet pfi ersättning vid t'Xpropriation m. m. görs tvingande. Ordet 

"bör" i propositionen bytes ut mot "skall" (8 kap. I § sista stycket i 

utskottets förslag). 

2) Rätten till fackliga stridsfitgärder, som regeringen hade "glömt 

bort". förs in i en s;irskild paragraf (2 kap. 5 ~). 

:n Förbud att hindra svensk medborgare att återviinda till riket införs 

i regeringsformen (8 kap. I § ). 

4) Förbud att införa dödsstraff införs i regeringsformen (8 kap. I § ). 

Dessa tillägg, som slutligen kunde uppn[1s, kiinner vi stor gl;idje inför. 

De iilerfinns alla i motionen 1973:1880. Men friin vår sida uttrvcktc vi 

ocksii vid en rad tillfallen - i själva utskottet och under förhandlingar vid 

sidan av utskottets vanliga arbete -- önskemål om skydd för ytterligare 

rättigheter redan nu. Vi förde d;irvid fram rättigheter som i bilagan till 

nwtionen Jl)73:18XO n;imns i I, 3, 7, 8, 11, 12 och 15 ~~- Lkt gick 

tyvärr intl' att uppnil stöd fr;'in en majoritet för att nu införa s:'idana 

stadgamkn. 
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Vi finner det fortfarande obegripligt varför majoriteten i utskottet 
t. ex. vägrat införa meningen "Ingen får utsättas för tortyr eller för grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning" i den nya 

n:geringsformen; den återfinns i Europakonventionen om de mänskliga 

rättighckma. Vi beklagar också alt rättighetskapitlet uttryckligen gäller 
endast svenska medborgare; kravet att infoga 15 § i mittenpartiernas 
utkast ("Utlänning åtnjuter här i riket fri- och rättigheter i likhet med 
svensk medborgare, såvitt ej annat är särskilt stadgat i grundlag eller lag") 

avvisades .. Vi hoppas dock att dessa och andra förslag på ett positivt sätt 

kommer att behandlas av den kommande utredningen. 
Denna utredning skall, vilket framgår av utskottets motivering, arbeta 

så att den kan lägga fram förslag under första halvåret 1975. Det bör 
klart stigas ut, säger utskottet, att "syftet med arbetet skall vara dels alt 

sträva efter att uppnå ett utbyggt skydd i grundlag för de politiska fri
och rättigheterna, dels att övcrvtiga fri1gan om en vidgning av rättighets
området i övrigt" (s. 53). Också på flera andra punkter har utskottet 

velat ge utredningen en inriktning som vi sympatiserar med. Särskilt 
viktigt är sjii!vfallcl att se till att i en kommande regeringsform (fr. o. m. 
1977) inte centrala demokratiska fri- och rättigheter kan inskränkas 
genom vanligt majoritetsbeslut i vanlig lag vid ett och samma tillfälle. 
Förslag till fördjupningar av skyddet återfinns i motionen 1973 :1880. Vi 
har kunnat medverka i överenskommelsen d[1 vi blivit förvissade om att 
utskottets motivskrivning om utredningens inriktning och uppgifter blir 
grundvalen för utredningens direktiv. 

Genom övcrcnskommdscn om fri- och rättigheter kommer den 
regeringsform, som vi nu skall besluta om, endast alt bli provisorisk i 
dessa avsnitt. Avgörande för <le förbättringar som skall beslutas om tre år 
blir, enligt vår mening, hur stark press som den allmänna debatten och 
opinionen kan sätta på de politiska partierna. Vi måste förhindra att en 
författningsutre<lning än en g<lng kompromissar bort grundlagsskyddet 
för fri- och rättigheterna på det sätt som skedde i grundlagberedningen. 
Från liberalt httll önskar vi inget hellre än att i samverkan med andra 
politiska krafter bilda opinion för en genomgripande reform av regerings
reformens rättighctsavsnitl. 

Skyddet för de demokratiska rättigheterna är alltsä en fråga som nu 
bör föras ut till bred debatt. Överenskommelsen i utskottet får inte 

försvaga utan tv:irtom stimulera den diskussionen. Därför har vi funnit 
det nödvändigt att i delta yttrande ge vår syn pa vad som uppnåtts och 
inte uppnätts i överläggningarna inom utskottet. Medborgarna har riitt alt 

veta var de politiska partierna står och hur de agerat i frågor son. iir av 
central betydelse för den svenska folkstyrelsrn. 
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Beträffande direktiv till utredning av riksdagens arbetsformer 

5. Särskilt yurande av herr Mol in ( fp): 

Den svensJ..:;1 rikstl:igens arbetsformer iir p<I viisentlig:i punJ..:tl'r oföränd

ratlc sedan !fog litl tillbaka. I likhet mctl flera andra länders parlament 

innebär ddta, att proccdurL·n innehålkr iilderdornliga och onödigt 

tyngande inslag. Tillkomsten av enkammarsystemet har förstärkt de 

neg:itiva effekterna härav. Det tycks nu inom rikstlagen riida en 

bdydantle enighet om att arbdssiluationen inte :ir tillfredsst1illande. 

Detta g{tr i stor utsträckning tillbaka på dels det stora antalet kdamöler i 

kammaren. dels regeringens brist p[1 hänsyn till riksdagcns arbctsför

hallantlL·n. 

Utskottsförslaget innd1aller vissa smärre förbiittringar i detta avsel'n

dc, t. ex. i fdga om propositionstiderna. mi:n dct kvarstiir likviil ett 

obestridligt behov av att förbiittra arbdsförhållandi:na i riksdagen. Detta 

iir motiverat dels av hiinsyn till ledamöternas personliga förhilllanden, 

Lkls odi framför allt :iv h~nsyn till möjligheterna att gl' ledamöterna mera 

tid till information, orientering och iiverblick och därmed skapa ett 

bättre underlag för bes! u tsfa t landet. 

Utskottct h:ir understrukit viktl'n av att ledamöterna ges möjlighet att 

halla god kontakt med samhiillslivets olika delar. I syfte att bl. a. 

eliminera vissa onödigt tyngande proci:durinsJag och diirmed vinna tid M 

kdamöterna för att hålla kontakt med samhällslivet i övrigt har i bl. a. 

motionerna 1973:2, 1973:4 och 1973:1886 pekats på möjliga föränd

ringar av riksdagens arbdsordning. 

En förenkling av proceduren i riksdagsarbetet skulle t. t'X. kunna 

ästadk<)mmas om bl'stämml'lsen att interpellation skall godkännas av 

riksdagen slopadL'S. Sådant beslut skulle då i stället fattas av talmannen. 

Samma regl..:r kom dii att giilla för interpellationer och enkla fr{igor. En 

annan ~itgiird har föreslagits i motion 197 3 ::!. Där föreslås, att ett 

skriftligt material under vissa förnts;ittnjngar skall kunna fä intagas i 

riksdagL·ns protokoll utan att det har framförts muntligen i kammaren. 

H:irigl'nom skulle kammarledamöterna fa möjlighet att föra in i proto

kollet ett för :irendet betydelsefullt faktamaterial som wderhörandt: med 

hiinsyn till debattsituationen i kammaren ickt· anser det nödvändigt tynga 

kam marl'n med genom att föri:dra i sin helhet. Motsvarande regler finns i 

vissa andra Unders parlament. 

Utskottet har kort fat ta t avfärdat dessa förslag. Det skulle emcllertid 

L'!lligt min mening vara till nytta för dL·n rörL'Slagna utrt•dningL'n om 

riksd~1gens arbl'tsformcr att pröva även dL·ssa uppslag. Lnligt min mening 

b<)rde utskottet d:irför ha föreslagit en nagot vidare ram för utredningens 

arbete·. och inriktat sig mera p:1 arbdstL·kniken i stort än pä arsrytmcn i 

riksdagsarbL'tet. För att icke onödigtvis åstadkomma i:n låsning av 

positionnna i dd kommamk utredningsarbetd har jag l'll1t'llertid avstatt 

fr;"rn all pi1yrka förändringar i utskottds motivering för den föreslagna 

utrl'dningen eller dess uttalanden med anledning av vad som föreslagits i 
de ovan niimnda motionerna. 
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Beträffande utformningen av 1 kap. förslaget till RF m. m. (hemställan 

punkterna F 2, 3, 5 och 6 samt G l) 

6. Reserration av herrar Larsson i Luttra (c), Herndius (m), Boo (c), 

Werner i Malmö (m) och f<iskcsjö (c): 

I det första kapitlet i förslaget till ny regeringsform anges kortfattat en 

rad grundhiggande moment i det svenska styrelsesystemet. I de följande 

kapitlen i regeringsformen och i riksdagsordningen utvecklas och regleras 

sedan mera utförligt de huvudprinciper som fastlagts i det inledande 

kapitlet i regeringsformen. 

Ett portalkapitel av dd sl:Jg de.t hiir gäller bör självfallet vara 

kortfattat och formuleringarna bör vara så pregnanta som möjligt. 

S:Jrntidigt är det av stor vikt att kapitlet far en s<ldan utformning att inga 

betydelsefulla och grundliiggandc delar av styrelsesystemet förbigås. 

l'ii grundval av förslag i motioner som vikkts i anledning av prop. 

1973 :90 föresl~'ir vi att några paragrafer i första kapitlet i förslagd till 

regeringsform i vissa avseenden för en annan lydelse ~in elen som 

utskottsmajoritcten stannat för. 
Sjiilvstyrelsen på lokal och regional nivå har i vårt land en lång 

tradition och denna självstyrelse är enligt vår mening av utomordentligt 

stort värde. Den bör förstiirkas och byggas ut och vi anser att det är 

viktigt alt elen pf1 ett otvetydigt sätt förankras i grundlagen. Detta bör 

gälla sjiilvstyrelsen på s[1väl lokal som regional nivå. Majoritetens förslag 

till lagtext iir härvidlag inte tillfredsställande. I propositionens förslag 

hatle första punk ten i I kap. 5 § följande lydelse: "I riket finns 

primiirkommuner och sekundiirkommuner". 

I utskottsmajoritetens förslag (I kap. 6 §) har detta äntlrats till: "I 

riket finns primärkommuner och landstingskommuncr." Genom iincl

ringsförslagel har utskottsrnajoriteten markerat att propositionens termi

nologi vad bctriiffar det regionala självstyrdseorganet inte kan godtagas. 

Vi delar denna uppfattning. BL'greppet "sekundärkommun" återfinns inte 

i kommunallagarna, det är otympligt och missvisande och saknar folklig 

förankring. Men denna kritik har samma giltighet vad giiller begreppet 

"primiirkommun". Sjiilvstyn:lsens stora hetydelse på såviil lokal som 

regional nivå gör att den självklart också på otvetydigt sätt skall 

omnämnas i regeringsformens första kapitel. De begrepp som hiirvidlag 

bör anv~inclas lir "kommuner" och "landsting". De anvlinds allmänt i 

samhlilkt i övrigt, de har lång hlivd och dl' inbjuder inte till missförstånd. 

Det iir vidare av stor vikt att det av grundlagstextcn klart framgår att 

de ht:slutande församlingarna pi\ olika niväer utses genom al/111ii1111a val. I 

utskottsmajoritetens förslag tillgodoses inte detta krav och vi fön:slår 

därför förändringar av lagtexten i tilllimpliga dl'lar. 

I s[1väl propositionens som i utskottets förslag återfinns ett stadgande 

om rådgivande folkomröstning. Vi förL~slår dessutom gt:nom reservation 

nr 15 att beslutande folkomröstning på i reservationen angivna grunder 

skall kunna anordnas i grundlagsfrågor. folkomröstningsinstitutet :ir 

enligt vär mening av si\dan betydelse att det hör omnämnas iiven i 
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rt,geringsformens inledande kapitd som dt av de sätt på vilka 

folkstyrelst•n förverkligas. 

På grund av dl't anförda hemst:ilkr vi 

all riksdagen med anledning av motionen 1973:1875 samt 

motionen 1973:1864, såvitt nu är i fråga, och med avslag på 

propositionen 197 3 :90 i motsvarande del antar följande 

lyt.lelse av I kap. I · 8 §§. 8 kap. 5, 9 och 11 §§, 11 kap. 6, 7 

och 9 § §, 12 kap. 6 § R F samt tilläggsbL'Stiimml'!serna 4.6.1 

och 4.6.16 i 4 kap. RO: 

I kap. RF 

I § 

!Il! offen1lig makt i Sl'crige utgår frtln fvlket. 

Den svenska folkstyre!se11 bygger pä ji·i äsiktsbildning och pä allmä11 

och lika röst riitt. 

Folkstyre/sen förrerkligas genom ett reprcsentatii>t vch parlamenta

riskt statsskick. genom själrstyrelse i komm11ner och landsti11g och genom 

fot komröst 11 ing. 

, ' "'".I 

Den vjfentliga 111ak1en 11tams under lagarna. 

R egcringsform en, succcssionsordningen - - - (=u Is kottet) - - -

rikets grundlagar. 

3§ 

Riksdagen utses genom allmiinnu l'cll och iir jiJlkcls främsta ji'iretriida-

re. 

Riksdagen s1iftar lag. beslutar 0111 skau fil! slafen och bcs1ii111mer hur 

statens medel skall a111•iindas. Riksdagen granskar rike1s s1yrdsc och 

förl'altning. 

4 ' .\ 

5§ 

Konungen - - (=11tsk111te1) - - - statschef 

Regeringen styr (=111skottc1) -· - i11ji'ir riksdagen. 

6 ' .\ 

I riket finns ko1111111111cr och landsting. B.·s/111a11derii111•11 i dessa u1iim.1· 

al' fiirsamlingar s11111 111scs genom al/111iin11u ml. 

J\0111111u11cr och landS!ing fär laga 111 skall fiir skö1seln al' sina 

11ppgifter. 
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7§ 

För rättskipningen /in11s domstolar och för den offentliga förl'lllt-

11i ngcn finns f örl'a ltn i ngsm y11dighe ta. 

§8 

Domstolar och -- - - (=utskottet) - - eller förmögenhet. 

8 kap. RF 

5 § 

Grunderna fiJr iindringar i rikets i11del11ing i kommuner och landsting 

samt grunderna [iir kommunernas och landstingens organisation och 

verksamhetsformer och för beskattningen i ko11111111ncr och landsting 

bestämmes i lag. /lag meddelas också fiireskrifter om ko111m11nanas och 

landstingens befc1genheter i ärrigt och om deras åligganden. 

9 § 

Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom 

förordning meddela föreskrifter 0111 tull på inji"jrsel a11 para. 

Regeringen eller ko1111111111 och landsting kan efter riksdagens bemyn

digande meddela sådana föreskrifter 0111 avgifter, som på grund av 3 § 

annars skall meddelas al' riksdagen. 

Il§ 

Bemyndigar riksdagen enligt denna regeringsform regeringen att 

meddela fiireskriftcr i visst ämne. kan riksdagen diirvid medgiva alt 

regeringen ifrcrlåter åt förFal1ningsmyndighet, ku11111111n eller landsting 

att meddela bcstiimmelser i iim11ct. I fall som nu sagts kan riksdagen 

ockstl uppdraga 1l! förvaltni11gsmyndighct 11nda riksdagen af! 1111!ddela 

sådana bestämmelser. 

l/kap.RF 

6 ' J .\ 

7 \' .\ 

Under regeringen - - -- (=utskollet) -- - -·-under riksdagen. 

Fiirvalfllingsuppgifl kan anförtros åt ko111111u11 och landsting. 

Förrnlt11i11gsuppgift kan - - - (=utskottet) - - - genom lag. 

Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller beslutande organ i kum1111111 

och landsting, fdr bestämma. hur förmlt11i11gsmyndighet skall i särskilt 

fäll beslzl/a i iire11de som rijr 111yndighet.1·u1iiming 11101 enskild eller mot 

kommun eller landsting clla som rör tillämpning ar lag. 
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9§ 

Tjänst vid -- - (=utskottet) - - regeringen bestämmer_ 

Vid tillsättning - - - ('=utskottet) - -· ··och skicklighet_ 

Endast den som är s11ensk medborgare får in11eha elft.>r utä11a 

do111artjii11st, ämbete som lyder omedelbart u11der regeringen. tjä11st eller 

uppdrag såsom chef för myndighet som lyder omedelbart under 

riksdagen eller regeringen eller såsom ledamot m 1 sådan mymlighet eller 

dess styrelse, tjä11st i regeri11gskansliet närmast under statsråd eller tjänst 

sasom Sl'enskt sä11debud. ,-fren i annat fall f<ir endast den som iir s11ensk 

medborgart' inneha tjänst eller uppdrag, om tjänsten eller uppdraget 

tillsättes genom val av riksdagen. I Ö1'rigt får kra1• på n·enskt medborgar

skap för behörighet att i1111eha eller utö1•a tjä11st eller uppdrag hos staten 

eller hos kommun eller la11dsti11g uppställas e11das1 i lag eller enligt 

fiirutsiitt11ingar som a11gives i lag. 

12 kap. RF 

6 § 

Riksdagen räljer -- - - (=utskottet) - - - i instruktio11en. 

Ombudsman får nän1ara vid domstols eller förvaltningsmyndighets 
överliiggningar och har filtgång till myndighetens protokoll och hand
lingar. 

Domstol och förvaltni11gsmy11dighet samt tjii11stema11 hos staten eller 

hos kommun eller landsting skall tillhandagå ombudsman med de 

upplysningar och yttrandt'fl han begär. Sådan skyldighet åligger iil'l'n 

annan, om han står under ombudsmans tillsy11. Allmän ciklagare skall på 

begäran biträda om buds man. 
Närmare bestämmelser - - - (=utskollet) - - ··i riksdagsordningen. 

4 kap. RO 

Tilläggs bestämmelser 

4.6. l 

Konstitlltionsutskottet skall, utifrer sina uppgifter enligt 4 §.bereda 

ärenden om lagstiftning i ko11stit11tionella och allmänt förmltni11gsrätts

liga ämnen, äre11den om press- eller partistöd. lagstiftning om radio, 

telel'ision och film liksom andra ärenden som angår yttrandeji·ihet. 

opinionsbildn ing och religionsfrihet. äPriga ärenden om riksdagen. 

riksdagens ombudsman och riksdagens myndigheter utom riksbanken, 

riksgäldskontoret och riksdagens re1'isorer, ärenden 0111 111edgil'a11de frän 

riksdagen att väckta talan mot riksdagsledamot eller att ingripa i hans 

personliga frihet samt ärenden al' allmän betydelse för sjii!Pstyrclscn i 

ko1111111111er och la11dsti11g. 
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4.6.16 

Cii•i/11tskottcl skall hcrl'da iire11de11 0111 bostadspolitiken, hyrcsreg/c

ring, bchyggelsepla11lägg11i11g, byggnaJn·äsemlet, J:vsisk planering, exprop

ria tio .•1, fas tighc tsbild 11 ing. lant 111 ii t cri l'iisend e t, län sji)1'1'a l t ni ngen med 

lokala skattemyndigheter och exek11tion.1Täse11det, statistik, bra11J

rJsc11det oclz rikets administratil>a i11Je/11i11g samt .rdJana j'rägor rörande 

kommuner och landsting w111 icke ti//hiir kon.l'tillltionsutskottets hered-

11 i ng. 

7. Rcser\'(//ion av herrar Ahlmark (fpl och Molin (fp): 

Vi anslutn oss till huvudlinjl'rna i dl'! förslag till lagtex1 för kapitel I i 

regeringsformi:n som läggs fram i rl'Servation nr 6 av hi:rr Larsson i 

Luttra m. fl. Vi anser au den texti:n biittri: och t•nldare än utskottds 

förslag för fram hl'tydi:lsen av kommunal och rl·gional sjiilvstyrdse 

genom församlingar utsi:<.hla i allm~inna val. 

Vi föresli\r därl·mot td tilliigg i lagkxll'n pii punkkr diir utskottd och 

reservanterna iir eniga. 

Inkdningsonfrn i I kap. I ~i utskottets förslag till ri:geringsform "All 

offentlig mak1 utgår från folkt'l" sammanfattar mycket av det 

grundläggande i dl'mokratin. Lika viktigt som att di:n offentliga makkn 

utgiir friin folkd iir dock att den ko111ro/lcra.1· av folket. I likhet med 

motion I 973 :1843 av hnr ,\hlmark (fpl ansi:r vi därför att den inkJande 

rni:ningL'll blir kt>mpkl leras och lyda: ,..111 o.ffentlig makt i Srerige utgår 

ji·d11 ji1lke1 o<"h kontrolleras al' j(.1/ket och dess 1·a/da j/ireträdare. 

I utskotl.l'ts förslag 1 kap. 8 § föreskrivs att Jomstolar och förvalt

ningsmyndighl'll'I' inll' utan riittsligt stöd filr siirhi:handla nilgon p;i grund 

av hans personliga fiirh:illandi:n. Vi finner di:nna ho.:stiimmelsl' viirdi:full. 

lk t'Xempel pii "personliga förh;illandi:n" som paragrakn tar upp -

t. l'X. tro, ras och kön - iir alla viil motivl'radt'. Däremot fattas, vilket 

papl'kas i motion llJ73:186n av hnr Olsson i Kil tfp), ordd inkomst i 

uppr~ikningi:n av pnsonliga förhällanden som inte utan r~ittsligt stöLI far 

kda till siirhd1andling. BL·grq1pd "förmögenlwt" ing~tr i förslagd mi:n 

dt'tta tiicki:r ju inti: inkomsten. Vid utsko1tl'ls ht·handling har inga som 

hl'lst viigamk sakskiil kunnat anfiiras mot motionl'ns förslag till tilliigg. 

Vi yrkar därför att riksJagl'n antar lydl'lsl'n av RF I kap. i rest'rva1inn 

6 rneJ följande tilliigg: 

I. att riksdagen med bifall till motion 1973 :1843 och rni:d 

avslal:! p& propositionen 1'>73:90 i motsvar:mdt· Jel ant;ir 

t'öljantk lydt'ISL' av I kap. I ~första styckd RF: 

A // o/j(·n tlig 111ak t i Sraigc 11 t gJr ji·dn j(i/ ket oclz kon tru//cra.1· lO' fi1l kel 

uc/J dess l'alda .f/'irctriidare. 

, att riksJagt'n ml'd bifall till motion I ')73 :1866 od1 meJ 

avslag på propositioni:n 1973:90 i motsvaranJe del antar 

följande lyddse av I kap. 8 ~ RF: 
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Domstolar och förmlmingsmyndigherer skall i sin l'erksamhet iakttaga 
saklighN och opartiskhet. De får ej uran rärtsligr stöd siirhehandla någon 

på grund 111· hans personliga fiir/111//andcn. såsom tro, tlskädning, ras. 
lmdfiirg, ursprung, kön. ålder, nationalitet, språk, samhäl/sstiil!ning, 
inkomst eller förmögenhet. 

Beträffande utformningen av I kap. 6 ~ ( 5 ~ propositionen) förslaget 
till RF 

8. Särskilt yttrande av herr:ir Larsson i Luttra (c), Hcrnelius (m), 1300 te.I 

och Wnner i Malmö (m): 

Grundlagsn;gler som berör förhiillandcl m.:llan sr alen och svt·nsk:i 

kyrkan h:ir i propositionen angående n;gcringsformen förts till övergt111gs

bestämmelserna. Grundlagberedningen säger härom: "I övergångsbestäm

mdscrna bör slutligen reglcrns vissa frågor som f. n. :ir före'mål för 

utredning. Härmed avses de problem som är förknippade· med förhållan

det stat·--kyrka och ståndsprivilegierna för priistcrskupel. Frågorna 

övcrvägs inom 1968 års hnedning om stat och kyrka. I avvakt;rn pä det 

slutliga ställningstagandet till det slutbetänkande· som 1968 C1rs beredning 

avser att lägga fram under senvåren 1972 torde det vara lämpligast att i 

huvudsak låta den reglcring som 1809 års RF innehåller betriiffandc dessa 

ämnen gälla tills vidare." 

Utan att ingå på motiveringen för grundlagberedningens förslag 

ansluter sig Kungl. Maj:t i propositionen till förslagd. 1 propositio1!L'n 

sägs det att frågan om reglerna för svenska kyrkan skall samordnas med 

regclsyst.:met i övrigt i den nya RF kräver ytterligare övervLiganden och 

att i likhet med grundlagberedningen därför föreslås att nuvarande 

grundlagsbestämmelser i iimnd, m.:cl visst undantag. skall behållas och 

föras in i R F :s överg:1ngsbestiimnlL'lser. 

Ge·nom regeringens stiillningstagande i stat ·-kyrka-friigan har huvud

motivet för förslaget att föra in bi:stiimmels.:rna i RF:s övcrgfogsbestLi111-

1111:"lser bortfallit. BestiimmelsL·rna bordL· därför stått kvar i RI' i sin 

nuvarande form. 1'[1 grund av vad som ovan anförts har grundlagbcrcd

ning.:n icke framlagt något forsla!! i frågan 0111 hur rcglcrn:i om SVL'nsk:i 

kyrkan skall samordnas med rege·lsystemd i övrigt i di:n nya RF vid l'l l 

bevarande· i stort sl'll av nuvarande ri:lationer mellan ,;tato.:n och svo:nska 

kyrkan. Inom den tid som stått till utskottets förfogande har det icke 

varit möjligt för ulskot tel att utarhl'la sa dana förslag. 

Öet förhålla ndl'I att bL·stämmelserna nu skall beti:ck nas som över

,giln!!sbestiim mL·lsc r förändrar ick.: dl'rns grundlagskaraktär. Vi kan acci:p

tera försh1get ehuru vi L'.i finnn bi:tcckningen övergån!!sbi:stämmelsi:r 

tillfredsställandi: i detta fall. 
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Beträffande kollektivanslutning till politiska partier (hemställan punkten 

F 7) 

9 Rcserration av herrar HL'fnelius (m) och Werner i Malmii (ml: 

Enligt förslaget till ny regeringsform skall varjl' mcdhorgare vara 

skyddad mot att myndighet tvingar honom al( tillhöra förening ellcr 

trossamfund eller att ge sina åsikter till känna. 

Motsvarande skydd gcntcmot l'nskildas tvangsåtgärder i samma syfte 

saknas. Inom ett omri.ick har dl't dock visat sig föreligga ett särskilt hl•hov 

av s:hlant skydd. nämligen i samband med den s. k. kollektivanslutningen 

till politiska parlin. Genom dl·nna kan medlemmar i l'n organisation utan 

egen vetskap eller mot sin vilja inskrivas som medlemmar av partier, även 

om ek rl·dan iir medlemmar i dl annat parti eller om det kollektivanslu

tandl' partil'ls ideologi iir dem främmandc. Utträdl' kan icke vinnas annat 

fo genom iitgärd som innebiir ett visst röjande av åsikt. 

En kollektiv anslutning av det ta slag st rider mot grundläggande 

demokratiska principer. Dii riittelse av d.:t piltalade missförhållandet ej 

synes kunna vinnas pii annat siitt -- frilgan har tagits upp i riksdagl'n i 

fll'!'a omgiingar Sl'dan 1934 - nödgas vi förorda att s. k. kollektivanslut

ning till politiskt parti förbjuds enligt hestämmelsc i regeringsformen. Vi 

föreslår att stadgamkt i fnlga tas in som en sista paragraf ·-· 9 ~ - i I kap. 
J{j;_ 

9§ 

Ml'd hiinvisning till d.:t anförda hl·mställer vi 

att riksdagen rncd anledning av motionerna 1973:3, 1973:376, 
1973 :540 och 1973 :543 som I kap. 9 § Rr antar följande 

stadgan de: 

Ingen får genom kol/cktir1 hcs/111 ans/111as lill politiskt pani. Anslut
ning till politiskt partifärske c11das1 l!fter indiriduell ansökan. 

10. Rc.1·c.,.1·atio11 av herrar Boo (c), Ahlmark (fpJ. Pettersson i örchro (c), 

1-'iskesjö fel och !\1olin ( fp l vilka ansett 

dels att dl'! avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 61 med 

orden "Motionn syftande till" od1 slutar p[i s. 62 med orden "nu 

ifragavarandc motioner" bort ha följande lydelse: 

Individens rätt att fritt och självslämligt välja politiskt parti iir 

grundEiggandc för dl'mokratin. Utskottet kan d~irför av principiella skäl 

inll' acceptl'ra kolkktiv anslutning av miinniskor till politiskt parti. 

Rcscrvationsr:itt för den l'l1Skildc tör:indr:ir ingenting av uppfattningl'n i 

denna demokratiskt grundEiggandl" fråga. 

Nuvarandc missförhii\landl'n hör ickl" i första hand förändras gcnom 

lagstiftning utan genom [1tg:irdcr fdn partiernas egen sida. Dct är 

utskollets förhoppning att det genom opinionsbildning mot kollektivan

slutningen skall visa sig vara möjligt att förmä partierna att sjiilva bringa 
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detta förfarande ur världen, så att som medlemmar endast registreras 

personer, som individuellt begär intr:ide i partiet. 

dels att utskottets hemställan under punkten F 7 bort ha följande 
lydelse: 

7. beträffande friigan om kollektiv anslutning till politiska 
partier avsliir motionerna 1973 :3 och 1973:376 samt för

klarar motionerna 197 3 :540 och 197 3 :543 besvarade med 
vad utskottet i denna del anfört. 

Beträffande antalet riksdagsledamöter (hemställan punktl'n F 8) 

11. Reservation av herrar llernelius (m). Ahlmark (fp) och Werner 
Malmö (m): 

1 samband med L'nkammarreformen uttalade utskoltet bl. a. att 

fördekn med ett högt ledamotsantal var att riksdagens folkliga förank

ring därigenom breddades. !nit' bara olika landsdelar och orter utan även 

yrken och intresseriktningar fick diirigL'llOm större möjligheter att bli 

representerade i riksdagen. Enligt utskottet kunde emelltrtid ett systern 

med ersättare för de ordinarie riksdagsledamöterna i viss mån tillgodose 
detta intresse. Även frånsett detta torde det enligt vad utskottet uttalade 
1968 bli ofrånkomligt alt ånyo överväga ledamotsantalct i den mån 

ersättare infördes. 

Vid grundlagberedningens behandling av c•rsättarfrågan frnmfördes i 

reservationer krav på en sänkning av antalet riksdagsledamöter i samband 

med att systemet med ersättare införs. Dessa yrkanden medförde intet 
resultat. Två och ett halvt ars erfarenheter av arbetet i den nya 
cnkammarriksdagen visar behovet av att överväga begränsning av leda
motsantalet. Trots det uttalande utskottet gjorde 1968 förordar nu 
utskottet i princip oförändrat antal. Detta kommer i praktiken att i 
samband med riksdagens beslut om införande av ersättare att medföra en 

ökning av antalet riksdagslcdamötl'r med omkring 20-30 ledamöter 
utöver de 349. Den belastning detta för med sig för den redan så 

tungrodda riksdagsorganisationen är så allvarlig att vi förordar en sänkning 
av kdamotsantalet. 

Med hänvisning till det anförda hemsLiller vi 

att riksdagen med bifall till motionerna 1973:1858 och 
1973 :1874 såvitt nu är i fråga och med avslag på propositio
nen 197 3 :90 i motsvarande del antar följande lydelSL' av 3 
kap. 1 och 6 §§ RF: 
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\' ,\ 

Riksdagen utses genom fria, hc111/iga nch direkta l'al. 

l 1 ~ 

Riksdagen består av en kammare med t1,åh11ndranittionio /edamäter. 

För ledamöterna skall finnas ersättare. 

6 § 

För val till riksdagen är riket indelat i 1•a/krctsar. 

Mandaten i riksdagen utgöres a1• tl'dh1111drasextio fasta l'alkretsmandat 

och trettionio utjämningsmandat. 

De fasta valkretsmandaten Ji:>rdelas mellan ralkretsama på grundval a1• 

en beräkning a11 förhållandet mellan antalet röstberättigade i mrje 

valkrets och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes 

för tre år i sänder. 

Beträffande utlandssvenskars rösträtt (hemställan punkten F 9) 

1 ~. Rt'serration av herrar Hernelius (rn), Boo (c). Ahlmark (fp), 

Pettersson i Örebro (c), Werner i Malmö (m), hskesjö (cl och Molin (fp): 

Utskotll't har vid sin behandling av motionerna 1973:1787 och 

1973:1874 S<lvitt giillcr frågan om utlandssvenskars rösträtt hänvisat till 

valtekniska utredningens arbete. Det inom denna påg~1ende ut rednings

arbetet har tagits till intiikt för att i111e i grundlagen garantera alla svenska 

medborgare röstriitt vid val till riksdagen. Enligt vi'tr mening är det ett 

viktigt riittvisckrav att utlandssvenskar i princip f[ir samma riitt att delta i 

val till riksdagen som i Sverige bosatta medborgare. Vi kan inlt' se niigon 

som hdst anledning att avvakta en teknisk utredning för att i 

regeringsformen fastsU principen om utlandssvcnskarnas röstriitt. 

Däremot får naturligtvis de praktiska detaljerna i samband med 

utövandet av röstriitten för dessa medborgart· liksom för niirvarande 

närmare regleras i lagform. Dd kant. ex. bli nödviindigt att stadga om 

anmälan i förviig till särskild röstliingd. krav på innd1av av giillandc 

svenskt pass osv. Dctaljfr<lgor av denna karaktiir kan behöva utredas 

ytterligare t. t'X. inom valtekniska utredningen. 1-:tt faststiillande i 

grundlagen av utlandssvenskarn~is röstriitl fiirutsiittcr ocksii en följdiind

ring av vallagen. 

Vi hemställer 
att riksdagen med anledning av motionen 1973 :1787 och med 

bifall till motionen 1973:1874 st1vitt nu iir i fråga samt med 

avslag på propositionen I 973:90 i motsvarande. del antar 

följande lydelse av 3 kap. 2 § R F: 

Rösträtt rid l'al till riksdagen tillko111111er n•ensk medhorgare. 0111 

rijsträt1e11.1 11/iil'ande ar Sl'ensk medborgare. som ej iir bosart i riket, ji'1111s 

hcstä111111ef.1·cr i lag. Den s11111 icke /tar 1111pndt1 aderton <lrs ätdcr senast /Hl 

l'afdagen ef!N som är 0111yndigj/irklarad 111· domstol har ej rösträtl. 

l;rdgan h1mll'ida - - (=utskottet) - - upprättad röstlängd. 
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Beträffande prövning av valbesvär (hemställan punkten F 12) 

13. Resermtion av herrar Boo (c), Pl'lt.:rsson i Örchro (c) och Werner i 

Malmö (m): 

Enligt v~lr mening har biirandc skiil anförts i motionen 1973:1889 för 

att inte inrätta en siirskild valprövningsnämnd utan låta prövningen av 

valbesvär ligga kvar hos regeringsrättcn. Vi vill särskilt understryka att det 

g~ilh:r L'n fråga av principiell natur. Önskem[1let att valbesviir skall pri.ivas 

av ett utanfiirst~iende opartiskt organ, utan samband med dem som själva 

är direkt herörda av utgången. bör enligt vår mening väga väsentligt 

tyngre iin de synpunkter som anförts i propositionen och av utskottet till 

förmån för en ändring i nuvarande ordning. 

Huvudstadgandet om valprövningsnämnden har upptagits i 3 kap. 11 § 

förslag.:.·t till regeringsform. Ändras detta, rnr följdändringar genomföras i 

vissa andra stadganden. Bl. a. berörs bestiimmelserna i l kap. 5 § 
riksdagsordningen om granskning av bevis om val av ledamöter och 

ersättare. Om valprövningsnämnden utgår, torde det vara lämpligt att 

hd1ålla nuvarande ordning för dt•nna granskning. Niirmare bestämmelser 

h~irom torde kunna intas i vallagen. Detta har också förutsatts av 

grund lagberedningen. 

Vi hemställer sålunda, 

Il § 

att riksdagen med anledning av motionen 1973 :1889 och med 

avslag på propositionen 1973 :90 i motsvarande del dels antar 

följande lydelse: 

a1· 3 kap. I 1 § RF: 

Val Li!! riksdagen får örerklagas hos regeringsrätten. Den som har ratts 
till riksdagsledamot 11tii11ar sill uppdrag utan hinder ai• att mlet har 
iirerklagats. Andras mlet, intager ny ledamot sin plats så snart ändringen 
har kungjorts. Vad 1111 sagts om ledamot äger mors11arande tillämpning på 
ersä1tare. 

av 4 kap. 7 §andra stycket RF: 

När det finns anledning 1ill det, skall riksdagen pröm 0111 ledamo1 eller 
ersättare är hehörig enligt 3 kap. I 0 f. Den som förklaras ohehörig är 
därmed skild från sill uppdrag. 

dels bl'slutar 

all ljiirde stycket i punkten 2 övergångsbestämmelserna till 

regeringsformen skall utg[1, 

dels antar följande lyddsl' 

a1· I kap.) ~första stycket RO: 

Vid ji)rsta sammanrräde1 med kammaren under riksmiire föredrages 
bcriitrelsc om granskning ar heris om rnl a1• ledamöter och ersättare. 
Berä/lelse om granskning a11 be11is som inkommer under riksmöte 

8 Riksda!{cn J97J. 4 sa111!. Nr2n 
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föredrages så s11art det kan ske. Närmare bestiimmelser om denna 

gramk11ing finns i ml/agen. 

ar 7 kap. 5 § RO: 

5 § 

Val 111 ed slutna sedlar ji/r överklagas hos regeringsriitten. Valet skall 

giilla utan hinder av att det har öi'erklagats. 

dels beslutar 

att 8 kap. 2 § riksdagsordningen skall utg:°t och att följandc §§i 

samma kap. skull erhålla därav föranledd ändrad numrering, 

att sista meningen i punkten 4 i övergångsbcstJmmdscrna till 

riksdagsordningen skall utgå. 

Beträffande riksdagsledamots skiljande från uppdraget (hemställan 

punkten F 14) 

14. Reservation av herr Molin (fp): 

Förslaget i 4 kap. 7 § RF om att riksdagsledamot av Jomstol kan 

skiljas från uppdraget om han genom brott visat sig uppenbarligen 

olämplig diirför är en ny bestämmelse som icke finns i nu gällande 

grundlagar. Bestämmelsen har samband med 20 kap. 12 § brottsbalken, 

vari bl. a. stadgas om s. k. partiellt ämbetsansvar för ledamot av 

beslutande statlig eller kommunal församling. Enligt det ta stadgande kan 

angivna personer dömas till avsättning för brott för vilket sladg:1s fängelse 

i tvi.\ i.\r eller däröver. Det är emellertid uppenbart att det föreligger en för 

detta stadgandc fundamental skillnad i ställning mellan riksdagsledamöter 

och ledamöter av andra offentliga nämnder t:?ller styrelser. De senare har 

ju i motsats till riksuagsledamöterna icke till uppgift att stifta lagar utan 

att tillämpa och förvalta riksdagens beslut. 

Det är enligt min mening stötande att en pt:?rson som av väljarna 

utsetts till ledamot av den högsta beslutande församlingen i riket skall 

kunna skiljas från detta uppdrag av domstol utan viiljarnas höranuc. Det 

måste i en demokrati alltid ankomma pii väljarna att i samband med Je 

allmänna valen pröva huruvida riksdagsledamöterna har det förtroende 

bland viiljarna som krävs för riksdagsmannauppdragd eller ej. Domstolar

nas möjligheter till inblandning i den politiska bcslutsprocessen bör så 

l~ngt möjligt begränsas. De bör d[t icke heller ges rätt att avgöra om en 

riksdagskdamot är uppenbarligen olämplig för sitt uppdrag och Jiirför 

bör avsättas. 

Med anledning hiirav bör, som föreslagits i motionl'n 1973:1848. 4 

kap. 7 § tredje stycket RF utgå. Till följd cliirav bör givetvis motsvarande 

hcstiimml'lse i brottsbalken ändras. 

Jag hemställer 

att riksdagen med bifall till motionen 1973:1 848 och med avslag 

pfi propositionen 1973 :90 i motsvarandt: del antar följande 

lydelse av 4 kap. 7 § RF: 
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7 ' ; 

Riksdagsledamot eller - -
mnde. 

Ndr det -· - - (=utskottet)·-

115 

(=utskottet) - - · riksdagens mcdgi-

- sitt uppdrag. 

Beträffande beslutande folkomröstning i samband med vilande förslag till 

grundlagsändring (hemställan punkten F 15) 

15. Rescrration av herrar Larsson i Luttra (c), Hernelius (ml, Boo (c), 

Ahlmark (fp). Werner i Malmö (m), Fiskesjö (c) och f\folin (fp): 

Regeringens förslag till ny regcringsform öppnar inga nya möjligheter 

att hfoskjuta politiska sakfriigor till medborgarna för ett direkt och 

omedelbart sliillningstagandl'. För folkomröstning skäll även i forts::itt

ningen krävas m ajori t etsbesl ut i riksdagen. Resultatet av en eventuell 

folkomröstning blir enbart rådgivande. 

Även om den svenska folkstyrelsen självfallet även i framtiden i 

huvudsak skall förverkligas genom .:-tt representativt systl'm är det enligt 

vår uppfattning friin demokratisk synpunkt önskviirt att medborgarna i 

större utstriickning än hittills ges möjlighd att uttala sin mening i frågor 

av grundliiggande betydelse för samhiillslivd. 

1 grundlagarna fasWiggs de centrala principerna för statsskicket. I just 

dessa frågor är det diirför L'nligt v~lr mening siirskilt viktigt att beslut inte 

kan fattas utan folkmajoritetens stöd och gillande. I förslaget till ny 

regeringsform söker man pii samma :;Jtt som för niirvarande att garantera 

ddta genom att dt'! för grundlagsiindring fordras två riksdagsbeslut med 

val till riksdagen mellan besluten. lknna form för folklig kontroll av de 

konstitutionella besluten har dock påtagliga brister. Som framhålls i 

motion 1973:1878 pilwrkas medborgarnas partival i större utstriickning 

av partiernas sliillningstaganden i andra friigor än konkreta grundlagsfr[1-

gor. 

I motionerna 1973:1874 av herr Bohman m. fl. (m) och 197J:l878 av 

hcrrar riilldin (cl och Helen tfp) föresläs att en minoritet bestiicnde av 

1/3 av riksdagens ledamöter skall kunna föra ut ett som vilande antaget 

förslag till grundlagsiindring till folkomröstning i anslutning till följande 

riksdagsval. Folkomröstningen föreslt1s utformad som ett stiillningsta

g<inde j;i elkr nL'j - till det vilande grundlagsförsl;iget. Detta förfaller 

om fkrtalet av dem som deltagit i folkomröstningt'n sv;irar nej och om 

antakt nejröst..:r svarar mot mer än hälften av de röster som avgivits vid 

det samtidigt förrättade riksdagsvalet. I annat fall har den nyvalda 

riksdagen att i vanlig ordning fatta ett andra heslut i fragan. 

Förslagen i motionerna ger medborgarna möjlighet att oberoende av 

riksdagsvalet ta ställning till fodringar av ek grundl:iggande regler inom 

vilka den svenska demokrat in har att verka. Detta innebär ,·n viisentlig 

och från demokratisk synpunkt viktig förstärkning av skyddet mot 

grundlagsändringar utan stöd av en folkmajoritet. 

Vi hemstiiller 

att riksd<igen med bifall till motionen 1973:1878 och med 
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anledning av motionen 1973: 1874, båda såvitt nu är i fråga, 

samt med avslag på propositionen 1973 :90 i motsvarande del 

dels antar följande lydelse <iv 8 kap. 15 § RF: 

15 § 

Grundlag stiftas - - -- (=utskottet) - - -- antagna förslaget. 

Vilande beslut i grund/agsärende underställs fä/komröstning i samband 
med närmast följande ml till riksdagen, om minst en tredjedel a1' 
riksdagens ledamöter vid omröstning förenar sig därom. Vid ja/komröst

ningen äger de !'id mlet röstberättigade tillkännagiva hururida de 

instämmer i det !'ilande beslutet eller e( Beslutet [iir[a//er. om flertalet av 
dem som deltager i omröstningen, till antalet motsvarande minst hälften 

av antalet J1id valet a1'giJ1na och godkända röster, röstar mot beslutet. 
Ytterligare bestämmelser om fo/komrösllzing meddelas i riksdagsord

ningen och annan lag. 

dels antar en ny paragraf - 3 kap. 16 § RO -·· av följande lydelse: 

16 § 

Förslag om folkomröstning i grund lagsärende enligt 8 kap. I 5 §andra 

stycket regeringsformen får räckas gemensamt a~· minst en tiondel av 
riksdagens ledamöter inom femton dagar efter det afl riksdagen hes/utat 
att som 111"/ande antaga förslag 0111 ändring al' grundlag. 

Förslag om folkomröstning enligt fiirsta stycket skall ligga på 
kammarens hord till det andra sammanträde! efter det då förslaget 
framställdes och ställas under omröstning senast vid det därpil följande 
sammanträdet. 

dels antar en ny tilläggsbestämmelse 3.16.1 RO av följande lydelse: 

3.16. I 
Förslag som avses i 16 § a11/ämnas till talmannen och anmäles a11 denne 

i kammaren när det delats ut till riksdagens ledamöter. 

dels beslutar att 3 kap. 16-20 §§i det i bil. l intagna förslaget till RO 

numreras 17-21 §§. 

Beträffande statschefens funktioner m. m. (hemställan punkterna F 16-

F 18 och F 20) 

16. Reser11ation :.iv herrar lkrnelius (111) och Wcrm·r i ~fal mö (ml: 

Enligt vår uppfattning är det angclägl'l all den rent formella 

expedieringcn av statsmakternas viktigaste beslut ich politiseras. De bör 

med andra ord uppfattas som statsakter och icke som uttryck l'nhart för 

en politisk maktutövning. Mot dt'nna b<ikgrund får man se vårt förslag 

om statschefens medverkan vid promulgation av lagar och förordningar 

samt vid expedition av beslut av större vikt genom ati underteckna 

berörda dokument. Vi anser att inte bara trnditionL'lla skäl utan oeksii 

principiella överväganden talar mycket starkt för att denna uppgift bör 

anförtros åt det opolitiska statsöverhuvudet snarare än åt en politisk 
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ledare. Även om lagstiftningen till stora delar självfallet ger uttryck åt 

den i riksdagen förhärskande majoritelt'ns politiska uppfattning. skall den 

tillämpas i riittsstatlig ordning av opolitiska organ. Därom rader full 

l'nighet mellan partierna. Oet synes då, inte minst av psykologiska skiil, 

Eimpligt att viktigare statshandlingar formellt utgiir från den opolitiske 

statschefen. 

Ddta kan siivitt vi kan finna ske inom ramen för den träffade 

överenskommelsen (Ton: kov-kom prom issen). Att märka är att det i den 

av oss föreslagna lagtexten markeras att besluten är regeringens och att 

statschefens medverkan uteslutande är av formell karaktär. 

Betriiffan<.k frågan om vilka dokument som bör undertecknas av 

statsd1efen är det enligt vår mening Himpligt att särhiilla a ena sidan lagar, 

förordningar, displ'nsbeslut enligt I I kap. 12 ~ propositionen, beslut om 

niid och abolition ( 11 kap. 13 ~) samt vissa högre utnämningar - dvs. 

statsakter som antingen sker pä grund av riksdagens beslut eller 

bL'myndigande t'llcr i fråga 0111 vilken regeringl'n är ensam behörig - ii 
andra sidan lagförslag, som kan anses uttrycka de politiska makthavarnas 

strävanden och eventuellt inte vinner framgång i riksdagen, liksom 

nyvalsförordnande och vissa mer brådskande beslut. Av praktiska skäl 

torde överenskommelser med friimmande makter intl' böra medtagas. 

Endast i den förra av de biida niimnda grupperna av ärenden bör 

statsd1t'fen medverka. Särskild lag torde erfordras för att bestiimma vilka 

utniimningar som skall undertecknas av konungen. En rl·gcl bör finnas 

om alt expeditionerna vid fiirfall för konungen får undertecknas av 

statsministern. 

Som departcmentschcfen framhåller i propositionen (s. 173), har 

statsd1ekn enligt gällande folkrättsliga regler vissa funktioner, bl. a. att 

ackreditera och ta emot siindebud. Det synes följdriktigt att ratifikations

instrumcnt avsel'ndt' rikets överenskommelser med främmande makter 

ocks<I undertecknas av statschefen. 

Enligt V<ir mening iir det vidare otillfredsställ<.indc att friigan l'em som 

vid <'.Il viss tidpunkt iir rikets statschef inte besvaras genom en formell 

stats:1kt. Sf1 t. ex. iörcfalkr det orimligt inte minst med hänsyn till 

statschefens internationella uppgifter - att dd vid särskild konselj inte 

konstateras, när någon inträtt som riksföreståndare. Det synes heller ej 

lämpligt all r.:gning..:n utfärdar förordnande att vara statschd pii samma 

siitt som Lkn utfän!<Jr vilket vikariatsförordnandc som helst. Vi förcslar 

därför l'n hestiimmt'iSl' av innebörd att anmiilan vid siirskild konselj skall 

göras niir nitgon intriit t siisom statschef. Slutligen föreslår vi - förutom 

vissa n:dakt ionell<.1 iindringar en föreskrift om att protokoll alltid skall 

föras vid konselj. 

Med hfovisning till det anförda hemstiilkr vi 

att riksdagen m.:d bifall till motionen 1973:1X74. si1vitt nu iir i 

friiga, och med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de dt'l antar följande lydelse av 5 kap. 1-9 §§, 7 kap. 7 §och 

10 kap. 1 § RF: 
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5 kap. 

Statschefen hålles av statsministern underrä11ad om rikets angelägen

heter. När rikets angelägenheter pdfiJrdrar det sammanträder regeringen i 

konselj under statschefens ordförandeskap. Vid konselj föres protokoll. 

/,agar, förordningar, expeditioner al' de iiFriga regeringens bes/ur sum 

a1•ses i 11 kap. 13 och 14 §§denna regeringsform samt regeringens beslut 

om tillsättning av sddan statlig tjänst mro111 stadgas i siirskild lag skall fr!r 

att blim gällande 1111derskrims al' konungen med hckräftelse ar stats

ministern eller annan ledamot al' regeringen. 

Vid förfall fiJr konungen 11nderskril'e.1· de expedi1io11er som 1111 sagls a1• 

s 1 a tsm in is tern. 

3§ 

Som sta1schef- - - (=utskottet 2 §) - - - reser utrikes. 

-f. § 

5§ 

6 ' .\ 

)fr konungen - - -· (=utskotlet 3 §) ·- - - statschefens uppgifler. 

Uts!ocknar konungahuset. ·- - - (utskottet -f. .li) - - -· 1j11gojc111 dr. 

liar konungen -- (=utskottet 5 §) -· ha argatt. 

7 ' .\ 

Riksdagen kan utse någon att tjänstgöra som tillfiil!ig riksfijrestdndare 

när ingen med hchörighct e11/ig1 4 eller 5 ·'' kan tjänstgöra. 
Talmannen eller, 1•id J("irfall för honom. rice talman tjänstgör som 

tillfällig riksförestdndare, när ingen annan behiirig kan tjiinstgiJra. 

~· ' '· ,\ 

Konungen kan - (=utskottet 7 §) - - - som statscheI 

9 § 

Intriider nägon enligt hcstämmdsema i delta kapiicl sasom statschef: 

gär man genast anmälan diirum l'id särskild konselj. 
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7 kap. 

7 ~ ,\ 

119 

Furs/ag till riksdagen samt de expeditioner ar regeringens hes/ut sum 
icke jämlikt 5 kap. 2 § skall underskriras ar konungen skall för att bliva 
gällande skrims under a1• statsministern eller annan ledamot av regeringen 
pd dennas vägnar. Regeringen kan dock genom förordning fiireskril'a att 

tjänsteman i särskilda fall får underteckna expedition. 

10 kap. 

Öl'crcnskomme!se med · futskottet) - - a1· regeringen. 

Särskilt godkännande a1• sddan ifrcrensko111111d1"C skal/ underskriras ar 

sta tscht' fen. 

Beträffande utseende av statsminister (hemställan punkten F 21) 

17. R.escrration av herrar J\hlmark ( fp) och Mo lin (fp): 

Reglerna för utseende av statsminister är en utomordentligt viktig del 

av den nya grundlagen. Genom att huvudansvaret för regeringsbildningen 
i t'nlighet mt'd p:.ir\amentarismens principer överförs fran konungen till 

riksdagen blir formerna för fri1gans behandling i riksdagen av s:irskild 

hetydt'lse. Varken grundlagbercdningen ellt'r propositionen har :ignat 

någon ingaemk diskussion ~it de helt nya förslag som framläggs i detta 

avseende. Icke heller utskottet har gjort niigon L'gentlig analys av frågan. 
I motionen 1973:1863 av hnr Molin m.fl. (fp) pekas på tre 

grundläggande svagheter med den föreslagna ordningen. D.:n ger möjlig

het för en end:.i person, talmannen, att framtvinga nyv:.il gt'nom att till 

statsminister föreslii kandidater som icke kan vinna riksdagl·ns stöd. Den 
föreslagna ordningen möjliggör vidare all till statsminister kan utses en 

pnson som kkL' har stöd av flertalet av riksdagens ledamötL·r. En tredje 

svaghet rned de föreslagna reglerna ~ir att regeringsskiftet ickt' kan ske 

förriin .:irka tjugo dagar cftn L'l I val. 

I motionen I 973 :1863 framEiggs ett viil genomarbdat alternativt 

förslag för utSL't'ntk av statsminister. Vi ansluter oss till det. Viirt förslag 

utgar fr:ln att rt'geringshildningen skall initieras och ledas av riksdagens 

talman och inte av konungen, samt att dd slutliga beslutet om utseende 

av statsminister normalt skall fattas av riksdagen. Det syftar till att 

riksdagt'n utan ni1gra formella hinder skall gt's möjlighet att utSL' den 

statsminister som tkrtalel inom riksdagL·n önskar och till att r.:gnings

hildningsproeedtirt'n i siirskilda fall skall kunna starkt förkortas. 

R.:gt'ringshildningsproct'duren bör inledas m.:d att talmannen l'fter 

samråd med i\vriga talm:in liigger fram _ett förslag till statsminister för 

riksdagL'l1. DL'tta förslag skall givetvis ha för.:giitts av konsultationL'r av 

dt'l slag som i dag ingar i statschefrns förhneddser i samband med 
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utseende av ny statsminister. Detta förslag sbll därefter bli föremål för 
omröstning inom riksdagen, och för att den föreslagne kandidaten skall 
utses till statsminister krävs att han erhåller minst 175 röster (absolut 
majoritet), dvs. röster motsvarande mer än hälften av antalet ledamöter 
(I SO vid bifall till reservation nr 11). Om absolut majoritet icke uppnås, 
upprepas denna procedur ännu en gång, dvs. talmannen för fram förslag 
till statsminister och riksdagen röstar om den föreslagne kandidaten, 
varvid skall krävas minst J 7S (I SO) röster för att statminister skall utses. 
Om icke heller denna gång absolut majoritet uppnås i riksdagen övergår 

initiativrätten från talmannen till riksdagen själv. Ett minimum på en 
tolftedel av antalet riksdagsledamöter har då rätt att föra fram förslag till 

statsminiskr. Om endast ett namnförslag därvid framföres, sker omröst
ning i riksdagen, och för positivt beslut om att utse statsminister krävs 

minst I 7 S ( 150) röster. Om flera namnförslag föres fram, ställes samtliga 
dessa mot varandra i l~n omröstning i riksdagen, och om någon av de 

föreslagna då erhåller 175 ( 150) röster eller mer är denne vald till 

statsminister. Om icke heller i denna tredje omröstningsomgång stats
minister kunnat utses, shr en fjärde omröstning där dt't röstas endast om 

den eller clt: två som i den tredje omröstningen erhållit del högsta 
röstetalet. I denna fjärde omröstning förklaras den utsedd som erhilller de 
flesta rösterna. 

Dessutom bör en heslämmdse tillfogas om att talmannen när 

riksdagen inte är samlad bör ha rätt att - efter uttryckligt instämmande 
av samtliga vice talmän ·· med omedelbar verkan utse ny statsminister 

utan att avvakta riksdagens omröstning. Efter det att riksdagen samlats 

skall det omröstningsförforande som ovan angetts äga rum. Härigenom 
skapas möjligheter för att utse en ny statsminister i en situation d;i full 
enighet råder mellan de olika partierna om vem som skall tilltr~ida som 
statsminister, och där ett snabbt regeringsskifte är önskvärt av hänsyn till 
rikets intresse, t. ex. i vissa krissituationer. 

På grund av del anförda hemställer vi 
att riksdagen med bifall till motionen 1973 :1863 och med avslag 

på propositionen 1973 :90 i motsvarande del 

dels antar följande lydelse av 6 kap. 2--4 §§ RF: 

,., \' - .\ 

När statsminister skall utses, kallar wlma11nc11 företrädare for varje 

partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen ÖFer/ägger med !'ice 

talmännen och al'giver sedan förslag till riksdagen. 

Riksdagen skall senast på fjärde dagen hiire/ter, utan heredning i 

utskott, priira förslaget genom omröstning. Fiirslagct är antagel 0111 

mer iin hälften av riksdagens ledamöter röstar för förslaget. 
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Förkastar riksdagen talmannens förslag upprepas förfarandet enligt 

2 §. Antages ej heller nu talmannens JiOirslag skall i stället minst en 
tulftedel av riksdagens ledamöter gemensamt äga framlägga förslag till 

statsminister. Riistar här11id mer än hälften a~· ledamöterna för någon i 
denna ordning föreslagen är denne utsedd. I annat fall skall en slutlig 
omrristning äga rum heträjfande den eller de trå snm i den tredje 

omröstningen erhcillit flest röster. Där11id är den utsedd som erhdllit flest 

riister. 
Därest ingen kandidat fiircslås al' minst en tolftedel 1n· riksdagens 

ledamöter skall extra 11al till riksdagen fiirrättas inom tre månader. om ej 

ordinarie l'lll ändå skall hållas inom denna tid . 

.j ~ ,\ 

ifr riksdagen icke samlad äger talmannen efter instämmande al' 

samtliga ~·ice talmän utse statsminister. Så snart riksdagen samlats skall 
det i 2 §andra stycket och 3 §angivna förfarandet äga rum. 

dels beslutar alt 6 kap. 4- 10 § s i det i bil. 1 intagna förslaget till RF 

numrnas 5--11 §s. 

Beträffande behörighetskrav för statsråd (hemställan punkten F 22) 

18. R.e.H'rl'ation av herr Ahlmark (fp): 

Utskottet förcslftr alt ett statsrftd m{iste ha varit svensk medborgare i 

minst tio dr. Motsvarande krav ställs inte pil någon annan yrkesgrupp i 

samhiillet. Fr. o. m. den dag en person blir medborgare i Sverige har han 

eller hon rätt att bli landshövding, general och ÖB, riksdagsman, 

generaldirektör, statssekreterare i försvarsdepartementet, Si-\1'0-chd och 
allt annat. 

Men statsråd ska man alltsii. enligt utskottet, inte kunna bli förrän 

l'fter tio år. I praktikc·n spl'lar dl si.\dant stadgande inte någon större roll. 

Den som kommer in i regeringt•n har i regel dt'itagit i samhällsarbete i viirt 
land undL·r m~inga är. 

Betiinkligt iir därL'lllOl, som motionen 197 3 :1856 visar. att utskottet 

tycks tro att man med den regeln skaffar sig ett slags skydd mot 
utl:indska pf1tryckningar. Niir diktaturer i Europa under l 'JOO-tald 

tvingat fram samarbetsvilliga regningar i andra liinder har dd alltid varit 

gott om infödda quislingar som anmält sitt intresse. D<'t iir diirför en 

illusion att tro att I 0-[irsregt'in ger något ytterligare värn. Diiremot skapar 

man ht'it onödigt tvi\ grupper av svenska nll·dhorgare: de som enligt 

grundlagen for och dl' som inte för bli statsriid. 

Jag yrkar därför 

att riksdagen med bifall till motionen 1973 :1856 och med avslag 

på propositionen 1973:90 i motsvarande del antar följandt· 

lyddSl' av 6 kap. 9 § R F: 
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Statsråd Ji/r ickl' 11tii1·a all111ii11 eller enskild t/anst. !Ian Jiir ej heller 

inneha uppdrag eller utii1·a 1·erksu111het sum kan mhha förtroendet för 

h<illl)/11. 

Beträffande omröstningsregler för regeringen (hemställan punkten F 23) 

I 'I. R.cserl'ation av herrar Hernelius ( m ), Ahlmark ( fp), Werner i Malmö 
( m) <Kh \folin ( fp): 

Förslagcl till ny rL'gL·ringsform innebiir att beslulandt:riit(en flyttas 

friin Kungl. Maj :I i statsddd till rl'geringen i pll'num. Det blir då ocks<i 

nödviindigt all i )!rllndlag införa rL·gler om beslutsfattandL· inom 

regeringen. Som s;·iväl grundlagberedningen som departementsd1t:fen 
fr;imh;illit finns i princip tvi.i tiinkb;1ra viigar härför: 

I. Allmiin kollegial omriistning ml'd utslagsröst för statsministern. 
2. lkslutandl'rätten lagd hos statsminiskrn ensam. 
(;rundlaghL·redningen förordadt· för sin dd allmän omröstning, i första 

hand för ;1tt diirmed vinna anslutning till vanliga principer för besluts

fattande i föreningar od1 i offrntliga organ. I propositionen har 

L'mellcrtid denna besl:immelse tagits bort od1 dl'! finns i propositionen 
överhuvudtaget inga regler om hur man sbll handla vid oenighet inom 

regeringen. 

DL'l iir sjiilvfallet t'ndast i siillsynta fall som mt·ningsskiljaktighetcr 

inom rt'geringt'n iir sii djupgJelllk att de direkt rt'dovisas i bt'slutsfattan

det. \;är sJ intriiffar, iir det ;'1 andra sidan sannulikt att det oftast giillcr 
för rikL'h styrL·lsc· viisentliga fr~gor. Om st;itsminist<.:rn i ett siidant fall har 

t'n gentemot regeringen i övrigt avvikamk mening skulle dl konstitutio

nl'ilt oklart liige uppst<i genom att dd int<.: klart framgick vilken linje som 

skulle bli regl'ringens ht'slut. statsministt:rns eller övriga regl'ringslcda
mötns. Om L'Tl majoritet inom rt:gl'ringen t. ex. vill utfärda undantagstill
st;ind dkr utgL' li:\sl'nsumma till flyg.kapare 111L'dan statsministern motsiit

ter sig dl'lta, s:i blir ju resultatet att n:igol beslut inte kan fattas. D::i har 

avsaknaden av regler i VL'rklighden gett statsministern en vl'lorätt mot 

hela lkn övriga n:gningen. l::nligl vi1r mening iir det diirför nödviindigt att 

man i grundlag1:n har beslii111mclsn om hur man skall förfara dä Lid riidl'r 

dl'lade meningar inom rL:geringen. Avsaknaden av rqder leder eljest i 

rL:alitden till L'nsamriitt för statsministt:rn. 
(;rundt;:rnkarna bakom förslagen till nya grundlagar iir att ht'slutande

riittcn skall förläggas till d1: organ som fördriidL'r folket. I ingt't fall finns 

n:tgon bt·stii111111L'ISt' som gl'I" ..:xklusiv ht-slutandnätt i viktiga friigor till en 

L'nda pt'rson. Dt'tta är fr:immande för synsiiltl'I i fiirfattningsförslagL·n i 
iivrigt. Inte hL·lkr pii andra omr~ldL'll inom den svenska dc·111okratin finns 
rdgra s~idana besLimmelscr. Inom 1. L'X. inlrL·sseorganisation1:rna och 

k<1111111unt'rna rattas sty1"c·lsdwslut..:n gL·nom vanlig omröstning. Enligt v[1r 

mening tinns inga biirand..: skäl för alt inte lkssa principer skall gälla 
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ocksil den svenska regt'ringt'n. !\tt ge• statsministern l'nsam bcslut;mJc·

rätten i alla de viktiga iirenden som ankommer på regeringe·n kan allts~i 

inte komma i fråga. CrundlagbL'redningL~ns förslag till omröstningsreglcr 

inom regeringen bör därför som framhiillits i motionerna 1973 :1850 och 

l 973 :1874 införas i regningsformL·n. 

Vi yrkar med hänvisning till det ovan anförda 

att riksdagen med anledning av motionerna 1973:1850 och 

1973 :1874 såvitt nu är i fråga ocl1 med avslag på propositio

nen 19 7 3 :90 i motsvarande· del dds i 7 kap. RF efter 4 § 

antar en ny 5 § av följande lydelse•: 

Vppas 11id regcri11gssa111111a11triide skilda 111eni11gar i niigur ärende, jilr 
ärc11dt'f ej argöras såvida icke mer iin häl/ren av starsråtlc11är11ärvara11de. 

Sum bes/ur skall. 0111 0111r1)srning begäres. dc11 mening gälla rnrum 
flertalet av de närvarande sratsrdde11 förenar .1·ig eller, vid lika rösrcrnl. 

den 111eni11g som starsmi11ister11 biträder. 

dels beslutar att 7 kap. 5-8 § § i det bil. I intagna förslaget till R F 

numreras 6-9 § §. 

Beträffande delegering av viss beslutanderätt rörande indirekta skatter 
(hc~111sUill;m punkten F 26) 

20. Rc.H'ITatiun av herrar 11.:rnelius (111) och Wn111:r i :Vlalmö (rn): 

Grundlagbcredningen fört'slog att riksdagen skulle~ kunna i lag be

myndiga regeringen att genom förordning i frilga om vissa indirekta 

skatlL'r bestämma eller :indra sk:1t1csatser L'ller heslut;i ;.iit lagen skall 

börja eller upphöra att gälla. S;ldan förordning skullt' inom viss tid 

undt'rst~illas riksdagen för prövning. Mot förslJgel reserwradc sig mo

derata samlingspartiets od1 folkpartiets förctr:idare i beredningen. I 

propositionen har i st:illet f(ircslagits en lösning som innebär att niir 

riksdagen e•j är samlad finans- och skattl'Lllskot!L'n sbll kunna genom 

lag på riksdagens vägnar fatta s;1dant beslut. 

Vi finner att principiL'lla sLil best:i111t talar mot att riksdagens 

hl'skattningsmakt i nt1gon form delegt:ras under frc:dsförh:\llandt·n. Dd 

fiir ankomma p[t re•gcringen att pLrne·r;1 vcrksamhl'lc·n s;I att n;"tgot 

dL·legationsbchov t'.i uppkomnlL'r. lntriidn l'tt oförutst'l.t t'örhallande av 

hl'tyde,lse bör riksdagen inkallas. Det kan ickl' rimligt'n göras giillandc: att 

inkallande· av riksdage'n för att ta st:illning till L'lt br:idskanLk skatte

ändringsfi.irslag skulle förorsaka niimnvärt siiirre tidsutdr:ikt L'lkr ol;igen

hetl'r i iivrigt iin motsvarande inkallandl' av enbart dl'SS finans- 0L'l1 

skatteutskott. Dt'n öppn;.i riksdagsdl'batt SO!ll i dl'l förr;1 ralil't kan 

komma till sLmd utgör enligt viir mc·ning ett viisl'ntligt led i dl'l 

förfarnnde som enligt svensk lag odi praxis ;insetts hör;i giilla vid 

ändringar i 111..:dborgarnas beskattning. Skarrelagstiftningt:n har av ;'\lckr 

ansetts vara c~n riksdagens angl'iiigt'nhl'l. Det finns ingen anlt:dning att 

ändra hiirp:i. 
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6. ' .I 

'.'vteJ hänvisning till det anförJa h.:mstälkr vi 

· ;1tt riksdagL'll med bifall till motionen 1973:1874 såvitt nu art 

fr5ga och med avslag pa propositionen 1973 :90 i motsvaran

de dd antar följa!llk lydelse av 8 kap. 6 § RF: 

Si·enska jiilkcts r"i" att sig sjJ/p heskatla kan, sdl'ill arscr skatt till 

staten, utiil'a.1· endast al' riksdagen. 

Beträffande uttalande om skattefullmakter (hemstiillan punkt F 27) 

21. Rcscrl'atiu11 av herrar J\.hlmark (fp) och Molin ( fp): 

Vi anser att JL'I styckL' i utskottds yttrande pä s. 58 som börjar med 

ordl'l "Budget utredningen·· L>d1 slutar med ord.:n ""avstyrk.:r motionsyr

kandet" bort ersättas av text med följande lydelse: 

Det iir .:n central princip i dr författning att riitten att b.:slut;.i om 

skal tn liggL·r hos riksdagen. Denna rätt m;iste viirnas nu och i framtiden. 

J\.v detta skiil skulle Lkn lösning som majorikten i grundlagbercdningcn 

föreslog att delegna denna riitl till regeringen - ha varit oantagbar. 

UtskotlL'I har diiremot kunnat ansluta sig till propositionens förslag om 

tidsbegriinsade skattefullmakter i vissa avseenden <Kh inom vissa ramar 

till finans- <:>ch skattt·utskottcn. (;enorn denna lösning ligger riitlen att 
besluta om skal lL'r kvar inom riksd:igen. 

M Lltionen 197 3: I X 7'1 ant ydn tankL·gi1 ngar som p:i minnL·r om förslagL'I 

fr;in grundlaglwrt·dningL'ns majorikl. Det tycks som om motioniirerna vill 

ge rq;eringen fullmakt att besluta nm föriindringar av hl. a. de indirl'kta 

skatterna. lk kritiserar dd förslag som utskotkt nu anslutit sig till. lkt 

iir vissnligen sant att budgdutredningen ([<i 1970:64). som tillkallades 

I ')h'J l'i.ir att förl'la <:n bred iiversyn över <kl statliga budgetsystemet. 

enligt sina Jirt·kl iv har till uppgift att pröva vilka för;indringar som bör 

vidtas för att budgl'IL'll skall bli dl sil effrklivt instrurnL·nt sorn möjligt i 

stahilisL·ringspolitikt•n. l3udgct11!redningen har i sitt rernissyt trandL' int:igit 

en viilvillig h;\llning till grundlaghL·reLlningL'llS förslag om skattdullrnak

tcr. Det blir diirernnt, t>nligt utskottds mening, stii fullt klart att L'n 

framtiJa effektivisering ;1v stabilisL·ringspolitikt:n inlc' far imlL'hiira att 

rättL'll att besluta om t. L'X. lllL'rv:irdi.:skattL·n tas bort fr:in riksdagen eller 

av riksdagL'll valt org;1n. Sbttefullmakler till regeringen av det slag som 

;mtyds i motionL'n 1973:1879 skulle riskera att urholka folkrL·presenta

tion,·ns sliillning 0L'11 hcfogL·nhctcr. Utskottl'I avstyrkl'r J;irför mol ionsyr

kandi.:t. 
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Beträffande lagradet och dess granskning ( hl'mstiillan punktL·n I' 29) 

22. Re.1·cn•atio11 av hL·rrar Larsson i Luttra (c), lkrnelius (ml, Boo (L'l, 

Ahlmark (fpl, Werner i Malmö (m ), Fiskesjö (c) och Mol in (fp): 

Utskottet har anslutit sig till regeringsförslaget att beslut om lagriids
g.ranskning. iiwn framdell's skall fattas frän fall till fall (vara fakultativt). 

[n utvidgning har visserligen skett i förh[11lande till grundlagbcrcdningens 

förslag därigcnom att iiven L'n riksdag.sminoritel bcrl'l ts miijlighl'I att 

inhiim ta yttrande fri111 lagriidet. Vi finner den föreslagna riittcn för 

utskottsminoritet alt inhiimta lagrildets yttrande utgöra en viisl'ntlig 

fiirbiiltring i förh:illande till grund lagberedningens förslag under den 

självklara förutsiittningen att utskot tsm:ijoritell'n i:ndast i undantagsfall 

under i.tberopande av lidssLil hindrar en siidan remiss. Vi anser emellertid 

trots detta inte <Jtt rL·geringsförslaget är tillräckligt fri1n rättssiiknhl'ls

synpunkt. Enligt vJr mening är det av följande skiil nödviindigt at l 

[iterinföra niigon form av obligatorisk lagrädsgranskning. 

Utskottet har vid sin granskning av statsrädl'ns iimbetsutövning och 
n:geringsiirendi:nas handi:iggning, avseende iiren 1971 och 1972 ( K U 

1972:26 och ll!73:20), iiven undersökt omfattningen och inriklningi:n av 
remisserna till lagriidd sedan grundlagsiindringen om avsbffonde av den 

obligatoriska lagriidsgranskningen trädde i kraft den 17 februari 1971. 

Dessa unclnsökningar har visat, alt lagradsremisserna succL·ssivt minskat 
frän l'lt 60-tal 1970 till L'irka 30 1971 och 15 1972. Den unckr 197 3 

företagna undersökningl'n gav vidare vid handen alt i 14 :1v de I 5 under 

ar 197 2 till riksdagen avlämnack proposilionl'rna som granskats av 

lagri!det hade lagri'tdL·ts yttr:inde föranktt Kungl. Maj:t att vidta ändringar 

i dL' ursprungliga förslagl'n. 

Vid r~missbehandlingcn av grundlagberi:dningcns hl'tiinkalllk slöddcs 

förslagel a t l in It! å tl'ri n föra den obliga I oriska lagr:idsgra nsk ni ngcn ut
tryck I igen av trå rcmissinstanser tRA od1 ka111111arrättl'n i (;ölc'horgl 

s<.1111! av dl regeringsråd OL"h L'n minoritet av ett landstings förvallnings

utskotl. Däremot uttalade sig fjorto11 rcmissinst:1nser till f'örmiin fiir 
~ilt'rinförandl'l av en obligatorisk lagddsgranskning. 

Enligt vilr mening utgiir granskningc~n i lagradl't t'tl vidga! skydd för 

riittssiikt'rht'lsinlresset och för enlll'tliglll't, konsekvens och klarhet i 
riiltssyskmL·I. (;~110111 att lagri1dsgranskningc·n L'nligt stadgad praxis är 

hl'gränsad lill lagförsl<Jgcns juridiska sida mL·dan lkras allmiinna poliliska 

grunder iir en sak ull'slulandc för regering och riksd:1g kan några 

principiella inviindningar utifoin parla111entarisk synpunkt inlc riklas mol 

ct t sysll'm med obligatorisk lagriidsgranskning. 

I friiga om lagriickts uppgifter finner vi dl'I naturligt, att ohlig;tlorisk 

lagrädsgranskning i prim·ip förL~skrivs for del centrala lagomri.Jdd sådant 

dl'lt:1 hl'stiimts i X kap. 2 od1 3 ~~ RF. Undantag bn dclck gör:is för 

lagförslag av mindre ingripandL· arl. I första hand l:inkcr vi hiirvid p<t 
lagändringsförslag av mindr<: vikt. l\kn iivL·n förslag till ny lagstif'lning kan 

i undan lagsfall vara siidanl alt lagrildl'ls yttrandL· framsl:lf' som uhchövligl. 
lkt syn<:s vidare av prakl iska skäl vara nödvändigt att liimna skattelagar

na utanför dl'! obligatoriska omriidct. 
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Sjiilvfalkt avser vari förslag om obligatorisk 1:1gri1dsgranskning <'ndast 
vad som i kknisk mening iir att anSL' som lagar. FörL·skrifrL·r som enligt 

8 kap. 7 ~ R F k:in ht•slulas av rcgeringL'll dll'r riksdagens bemyndig:rnde i 
lag skall siikdes inte om fot tas av obligatorict. 

/i.vL'JJ fr:lg:m 0111 lagr:idcls sammansättnin)! anser vi bör upp111iirks:1m

mas_ Fiir niirvara11Lk ulser högsta domslolt·n ol'11 regeringsriitl<'n sjiih·a 

bland si11:1 mcdkrnmar i dL' fksla fall dem S{)lll skall ingii i lagrådt'l. Vid 

en allmän grundlagsänJring, JJ. domsmaktL'll :ivcn formcllt skil.i<'s fr:in 

regningsmakkn, si1som nu fiirc·sli1s. bör OL'ksii sammansätlningen av 

bgr<idel bli en s:1k som de b:[da hiigsta instanserna sjiilv;i hör ha alt 

avgöra. RiksdagL'n far stadga niirmart: därom i 1<1g. 1 grundlag.:n torde var:i 

till fyllest :1tt ange att medkmmar :1v lagr~tdL·t utses av högsta domstokn 

och rc·gcringsriitll'n. I dt·n siirskilda J:1gen k:in SL·dan föreskrivas hur m~nga 

av m.:dkmmarna i lagr:idL·t som tillika skall vara kdamötL'r av envar av de 

båda högsta in st ansern:1. 

l'ii grund av dc:t anförda 11.:msläller vi 

att riksdagen lll<'d ankdning :1v motionerna 1973 :I «>74 och 

1973:1878, hi1da siivitl nu är i rdga, od1 med avslag pii 

propositionen 1973:90 i motsv:1randL' dl'I antar följande 

Jydl'ls.: av 8 kap. 18 ~ RF: 

Fiir att arg<' .1·11ra11de iil'<'r lagji:irslag skall finnas cl/ lagnid. l.agrddct 

skall _1•1tra sig iircr iagfi-irslag i ä11111c so111 angires i :: och 3 ·''·'' i delta 
kapitd, dock 111ed 1111da11rag Jiir lagf/irslag med fureskrij/cr om skatt ... lr 

/i1gji.irslaget ar ri11ga 1•ikt hchiira ej lagrridcr höras. Y1tra11dc a1· lagrcldet 

inhii1111as <Il' r<'gcringcn . ... f1.·e11 riksdagsulskoll frJr inhämta _1·t1randc a1· 

lagrader e11/igt i·ad s"111 11är111ar<' a11gi1·cs i riksdagsord11i11gc11. 

l.agrudcts 111cdlc111111ar utses a1· hiigsta dnmst"le11 och regai11g.1Täl/e11. 

När111arc bntä111111!'/scr om lagrddct meddelas i lag. 

Rt:träffandc närmare angivande 

t llL·mst :illan punk tt·n 1: 34) 

grundlag av domstolsorganisationen 

13. /frsara1io11 av hnr:ir lknlt'lius tm) uch Wnnc·r i M:Jimi'• (111): 

R.q!L'ringsförslagc·t inncldlkr i 11 kap. 1. ~ R.1· till skillnad fr:in 

grundlag.beredningens förslag ingL'II uppriikninl,! av JL· all111iinna dom

stol:1rn<1 och dL· allmiinna förvaltningsdnmstolarna. UtskL1ttd liar i dl'tta 

h:insL·t·ndl' godtagit regningsl'örsl<1µL'l. l:nliµt var mening :ir det L'll1L'lkrtid 

angt:liigl'l att ett för mc·dhnrgarnas r:iilssiiknhl't sii viisL'ntligl inslaµ i 
sam hiillsskickl'l som domstolarn:1s instansnrdning förankras i grundlagt'll. 

Delt:1 IL'r sig s:i myckl'l mna p:ikallat snm den L'Illla hesliimmdSL'n om 

r:itt till fullföl.id som fiirL'kllmmc·r i rq;ningsformen iir stadga11Lkt all riitt 

att r:1 lalan pri.iv:1d i hii)!Sta instans bn bcgriinsas gL·no111 lag. Uppriik

nilll,!L'll av dn111stol:1r innc·hiir med andra ord dl'l L'nda - ljt vara indirL·kt:1 
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- skyddet för fullföljdsrätten. På grund av det anförda hemställer vi 

att riksdagen med bifall till motionen 1973 :1874 såvitt nu är i 
fraga och med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de del antar följande lydelse av I I kap. I s första stycket 

RF: 

Högsta domstolen, hoPriitterna och tingsrätterna iir all111ii11na dom

stolar. Regeringsrätten och kammarräl/ema är allmänna f örraltnings

domstolar. Ilögsta domstolen och regeri11gsrätten dömer i sista instans. 

Rätten att få mål prömt a1• hiigsta domstolen och regeringsrätten kan 

begränsas ge11om lag. 

Beträffande kravet på ordinarie domare i domstol (hemställan punkten 

F 35) 

24. Resen•atio11 av herrar Hernelius (m) och Werner i Malmö (m): 

Utskotkt (s. 69) har biträtt den i 11 kap. l § tredje stycket Rr 

föreslagna regeln om att undantag skall kunna göras genom lag från 

kravet på att i varje domstol skall finnas ordinarie domare. Vi kan inte 

ansluta oss härtill. Undantaget skall enligt ordalydelsen gälla för 

"domstol som har inrättats för handHiggning av en viss bestämd grupp 

eller vissa bestämda grupper av mal". Denna generella formulering 

innebär att grundlagen inte ställer några som helst hinder mot upprättan

de av vilka specialdomstolar som helst utan ordinarie domare. Utskottl'l 

har i sin motivering uttalat att det knappast kan komma i friiga att göra 

domstolsbegreppet beroende av om i domstolen finns någon ordinarie 

domare eller ej. Som exempel pa specialdomstolar som avses med 

undantagsregeln har departementschefen PL'kat på arbl'tsdomstolen, 

marknadsdomstolen och mellankommunala skatterätkn. Vi vill emot 
detta framhålla att - sf1som även gruncllaghcredningen p[1pekat - fr[1gan 

om vad som utgör en domstol inte kan besvaras endast med hänsyn till 

Jess beteckning. Vi menar, att Jet striingt taget endast är kravet p{1 

förekomslen av ordinarie clornarL' som i den nya regeringsformen klart 

skiljer domstolar från andra organ. En såd~m åtskillnad för betydelse när 

eld gäller att bestämma de olika myndigheternas kompetens. Regler 

härom förekommer i l l kap. 3 s Rr. där det stadgas att endast domstol 

får utan särskilt lagstöd avgöra rättstvist mellan enskilda samt att 

medborgarna har ditt att fä vissa myndighetsingripanden prövade av 

Jomstol. Dessa regkr crforuras bl. a. för att uppfylla tk krav som 

Europarådskonventionen ställer. 

Det i 11 kap. 1 § tredje stycket RF stadgadL' undantagd från kravet 

på ordinarie domare medför att rättskipningsuppgifter enligt l l kap. 3 s 
kan anförtros organ som inte har nagon ordinarie domare. Detta skulle 

kunna innebära ett åsiuos1ittande av t:::uropad1dskonventionen. som 

kräver oavhängighet hos domstolen. Vi motsätter oss Jiirför den 

föreslagna undantagsregeln i 11 kap. I § tredje styckd. Av de myndig-
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heter som exemplifierats av departementschefen synes endast arbets

domstolen ha sådana uppgifter som avses i 11 kap. 3 §. Det ter sig då 

riktigäst att uttryckligen göm undantag för denna domstol, vars betydelse 
f. ö. är sådan ätt det är rimligt att den omnämns i grundlag. 

På grund av dd anförda hemställer vi 

att riksdägen med bifall till motionen 1973:1874 såvitt nu är i 
fråga och med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de del antar följande lydelse av 11 kap. I § tredje stycket 
RF: 

I högsta domstolen och regeringsrättcn får endast den tjänstgöra 
såsom ledamot som har utnämnts till ordinarie domare i domstolen. Vid 

annan domstol skall finnas ordinarie domare. Arhetsdomstolen får 

besättas med domare förordnade endast för l'iss tid. 

Beträffande rätt till domstolsprövning vissa fall (hemställan punkten 

F 36) 

25. Resen'ation äV herrar Hernelius (m) och Werner i Mälmö (rn): 

Utskottet (s. 70) lrnr änslutit sig till propositionens utformning av 
11 kap. 3 § andra stycket Rr. Regeringen här där gjort ävsteg från den 

regel som grundlägberedningen föreslog i I 0 käp. 6 § ändra stycket RF, 

nämligen att icke blott frihetsberövande i anledning av brott eller 
misstanke om brott utan också bötesstraff, konfiskätion och annan sådän 

särskild rättsverkan äv gärning skall kunna föras under domstols 

prövning. Departem1::ntschefen hänvisar till gällande regler om strafföre
läggande och föreläggande av ordningsbot. Sedan föreläggande godkänts 

här det enligt gällande rätt laga kraft såsom domstols dom. Enligt vår 

uppfattning motiverar dessa speciellä fall inte ett generellt ävsteg från den 
av grundlagbcredningen föreslagna lösningen. Med den formulering 

propositionen fått kan även mycket kännbarn ekonomiska påföljder helt 

undandras domstolsprövning. Vi föreslår att de fall departementschefen 
avser regler:Js genom ett undantagsstadgande i ett tredje stycke, som 

fogas till 11 kap. 3 § RF, och att i övrigt grundlagberedningens text 
bibehålls. Pi'1 grund av det anförda hemställer vi 

i \" . ,\ 

att riksdagen med bifall till motionen 1973 :1874 sfivitt nu är i 
fråga och med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de dd antar följande lydelse av 11 kap. 3 § RF: 

Rätts/Pist mellan - - (utskottet) - - än domstol. 
liar annan myndighet än domstol berö1,at någon fi"i/1eten eller ådömt 

honom straff eller konji"skation för ett hrott eller bestämt annan sådan 
särskild rättsl'erkan av en gärning, skall den hesl11tet rör kunna få saken 
prömJ a11 domstol utan oskäligt dröjsmål. Detsamma gäller om sPcnsk 
medborgare av annan anledning än hrott blivit omhändertagen tvångs1,is. 
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Med prifrning al' domstol likställes i sistnämnda fall µrö1,ning av nämnd, 

0111 nämndens sam 111ansä/lning är bestämd i lag O<'h ordf1:ira11den i 

nämnden skall Para eller ha l'arir ordinarie domare. 

Vad i andra stycket stadgas skall ej utgöra hinder mot att bötesstraff, 

konfiskation eller annan sådan särskild räl/srerkan a1' gärning, som 
fi)re/agts någon al' annan myndighet än domstol och fri1•illigt godtagits av 

den berörde, genom lag tillägges rä11si•erkan som domswls lagakraft1•11n1w 
avgi5rande. 

Beträffande hefordringsgrunder vid tillsättande av stailig tjänst ( hemstäl

lan punkkn f 40) 

26. Rescrl'([tion av herrar lkrnclius (ml. Norrby 

WL'rner i Malmö (ml och Molin (fp): 

Akcrsherga (fp), 

Utskottet har (s. 72) anslutit sig till propositionen i vad avser reglerna 

i 11 kap. 9 ~ RF om grunderna för tillsättning av statlig tjänst. I stiilkt 

för de traditionella hefordringsgrunderna förtjänst och skicklighet har 

genom wgcringsförslagct införts orden "sakligu grunder, såsom förtjiinst 

OL'h skicklighet". Grund lagberedningen hadL· i det ta hänseende enhälligt 

bel1:illit ek hiivdvunna befordringsgrunderna i nu gällande regeringsform, 

varvid dock hänsyn tagits till de s. k. transportspärrarn::i. Som skiil till den 

föreslugna ändringen i förhållande till grundlaghnedningens förslag 

iibcropar depurtemcntschefen arbetsmarknadspolitiska och lokaliserings

politiska hänsyn och föresl[ir att även andra sakligu grunder kan få vägas 

in i hediimningL'n. 

Vi vill för vår del bestämt avvisa varje uppluckring av de hiivclvunna 

beforJringsgrundcrna förtjiinst och skicklighet. De arbetsmark nadspolitis

ka och lokaliseringspolitiska skiilen har. som erfarenheten visar, kunnat 

tillgodoses inom ramen för nu giillandc l1L'stämml'lscr. Risk finns för att 

genom propositionens förslag andra hedömningsgrunder kommer att 

tillåtas p[1vcrka utnämningarna. För tjänste- och ämbetsmännen ~ir det ett 

primärt intresse att så ink sker mt'n även samhället i övrigt har intresse av 

at! förtjiinst och skicklighet alltfort blir utslagsgivande vid tillsiittning av 

tjänster. 

P[1 grund av det anförda hL·mstälkr vi 

utt riksdagen med bifall till motionen 1973:1874 s[1vitt nu är i 

friiga och med avslag pt1 propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de del antar följandL· lydelse av 11 kap. 9 ~andra stycket Rf: 

Vid rillsiittning a1• sådan tjänst skall av.1·ccnde fästas enbart rid 

J('irtjänst och skicklighet. Om inskränkning i rätten fijr den som innehar 

en tjänst att crhtllla annan likartad tjänst gäller dock md som fiireskrivcs 

särskilt. 

9 R iksdaKl'll 19 73. 4 sam/. Nr 26 
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Beträffande permutationsrätten (hemställan punkten F 41) 

27. Rescrm1ion av herrar Hcrnelius (m) och Werner i Malmö (ml: 

Till skillnad frirn gnmdi:Jgberedningens förslag innehaller regeringsför

slaget (I I kap. 1 2 § R F) ett stadgande om reg(•ringrns dispensrätt. Vi 

delar deparkmentschefcns uppfattning att dispensrätten bör grundas p;J 

en uttrycklig föreskrift i regeringsformen. Regeringsförslaget upptar 

emellertid inte - siisom grundlagbcredningens förslag gjorde - nagon 

bestiimmelsc om regeringens s. k. pL·rmutationsriitt. Vi kan inte finna att 

det förh~11landct att institutet numera regleras i lag (permutationslagen 
197 2 :205) skulle göra en grundlagsbestiimmclse om instit ult't övernödig. 

Tvärtom är det angeläget att i grundlag fastslii förutsättningarna för 

pcrmutationsrätkns tilliimpning. Eljest skulle ju dessa kunna ändras 

genom vanlig lag. 

Det bör tilliiggas att permutationsriittcn redan nu ger regeringen 

vidsträckta befogenhetn OL'h att det är i hög grad önskvärt med ett skydd 

i grundlag för medborgarnas dispositionsdtt i de fall det hiir giilkr. 

Grundlagbert>dningen, som i denna fråga var enhällig. var dessutom viil 

medveten om den lagstiftning som förbereddes. 

P.J grund av det anförda hemställt>r vi 

att riksdagen med bifall till motionen 1973:1874 såvitt nu är i 

fråga och med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de del antar följande lydelse av 11 kap. 12 ~ andra stycket 

RF: 

Regeringen äger medgiva ändring i rad som har föreskrii'its i 

testamente, donationshrn', stiftclseurk1111d eller annan sddan handling, 
om föreskriften ej längre kan tillämpas eller eljest synnerliga skäl till 

ändring fiireligger. 

Beträffande tiden för lagtima riksmötes början (hcmstiillan punkten 

F 11 I 

28. Resamtion av herrar Ahlmark (fp) och Ylolin (fp) vilka ansell att 

tredje stycket i specialmotiveringen om 3 kap. 5 ~ RF (s. 62 i utskottets 

betänkande) bort ha följande lydelse: 

En av svagheterna med propositionens förslag iir att ett regeringsskifte 

icke kan ske förriin ca 20 dagar efter ett val. I en krissituation kan det 

vara av väsentlig bt'lydelse att ett regeringsskifte kan ske praktiskt taget 

omedelbart efter valet. I n.:scrvationen nr 17 har redovisats hur en sådan 

ordning skulle kunna förenas med parlamentariska grundprinciper för 

rcgeringsbildningen. På grund härav anser utskottet det icke erforderligt 

med en särskild regel om att talmannen skall kunna kalla in nyvald 

riksdag till tidigare tidpunkt. Med hänsyn till det anförda avstyrker 

utskottet motiont'n 1973:1786. 
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Beträffande riksmötets öppnande (hemställan punkkn F 45) 

29. Reserration av herrar H.:rnelius (m) OL'h Wernn i Malmö (m): 

Riksdagens högtidliga öppnande har för allmänheten blivit ett inslag 

av stor betydelse. Det gäller inte bara dem som ffttt tillfälle att direkt 

bevista högtidsakten utan i än högre grad andrn som via TV med stort 

intresse följer den värdiga och högtidliga ceremonin. 
Vi finner det motiverat att riksdagens högtidliga öppnande även i 

framtiden och inom ramen för den nya författningen f:lr bL·stå i ungefär 

samma former som nu. 
De nuvarandl' lokakrna, Slottskyrbn - för den föregående guds

tjänsten vilken för m<lnga utgör en synnerligen värdefull och uppskattad 

inledning till årets riksdagsarbele - och Rikssakn bör kunna få utnyttjas 

av riksdagen även i fram tiden. 

ML'd hänvisning till del anförda hemst1ilkr vi 

att riksdagen med anledning av motionen 1973:542 uttalar att 
riksdagens högtidliga öppnande även i framtiden må kunna 

äga rum utanför riksdagshuset. 

30. Särskilt yttrande av herrar Nelander (fp) och Boo (c): 

Riksdagens öppnandl' i rikssalen har hittills varit inramat av en 

högtidlighet och föregåtts av t'n gudstjänst i slottskapdkt, där Konungen 

varit närvarande. 

I försbgd till ny riksdagsordning nämnl'S ingenting om formerna för 

riksmötets öppnande. 

I I kap. 6 § R 0 heter det: "Lagtima riksmöte öppnas vid ett särskilt 

sammanträde med kamman:n senast p<I riksmötets tredje dag. Statschefen 

förklarar diirvid på talmannens hernsliillan riksmötet öppnat · 

Enligt vdr nH:ning iir det önskviirt -,- OL'h det torde även vara vad 

majoritden av svenska folket önskar - att så mycket som möjligt 

bl'hillks av den fcstivitas som nu inramar del högtidliga öppnandl't. Våra 

massm1.:dia. !. 1.:x. radio och TY, ägnar ju också riksdagsöppnandet stor 

uppmärksamhet, vilkl't iiven i fortsättningen torde ske. 

1-'.n högtidsgudstjiinst i stil mt:d d~n som nu försigg[1r i slottskapellet 

bör ocks[1 anordnas, antingen i tktta t'ller i annat kyrkorum. 

Enligt dl't angivna lagrummet skall det ankomma på talmannen att 

d!t'r samri1d med vice talrniinnl'n faststiilla ordningen för öppningssarn

mantriidet, som sålunda enligt v[ir mening bör ges en så högtidlig form 

som ansti.\r öppnandet av ett riksmöte. 

Beträffande debatt vid tidsbegränsning av kammardebatt (hemställan 

punkten F 47) 

31. Rescn•ation av herrar Boo (cl, Ahlrnark (fp), Werner i Malmö (rn), 

Schött (ml och Y.1olin (fp): 

I förslaget till RO 2 kap. 14 § andra stycket har intagits ett förhud 
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mot överläggning i kammaren inför ett ifrågasatt beslut om begränsning i 

yttranderätten. Det måste rent principiellt verka stötande all förslag till 

avgörande i en fråga föreliigges kammaren utan rätt till föregående 

överläggning. Möjlighet bör finnas för inlägg om högst två minuter. Det 

kan förutsättas all en sådan möjlighet sällan kommer att utnyttjas. Med 

hänvisning till det anförda hemställer vi 

14 § 

att riksdagen med anledning av motionen 197 3 :1860 såvitt nu är 

i fråga och med avslag pii propositionen 197 3 :90 i motsvaran

de del antar följande lylklsc av 2 kap. 14 §RO: 

Riksdagen kan - - (=utsko{(et) - 1111derlå1i1 det. 
Begränsning i yllranderä{(en som sägs i första stycket kan på fiirslag 

av talmannen beslutas också särskilt i samband med ifrerläggningen i J'iss 
fråga. 

Vid tillämpningen - - - (=lllskollet) - -- - denna paragraf. Utan 

hinder al' Pad sålunda stadgats skall dock gälla all 1•id ii1·erläggning om 
hes/111 som aPses i andra stycket rarie talare f/ir göra endast el/ inlägg om 

högst två minuter. 

Beträffande taletid för icke förhandsanmäld talare (hemställan punkten 

F 49) 

32. Reserwaion av herrar Ahlmark (fp) och Malin (fp): 

I riksdagsordningen 2 kap. 14 § förcslftr utskottet att debattbegränsan

de regler skall kunna göra skillnad mellan dem som förhandsanmält sig 

inför en debatt och dem som inte gjort dl'!. I tilliiggsbestämmclse 2.14.1 
stadgas att den, som har underlåtit att förhandsanmäla sig, regelmässigt 

skall begränsa sig till sex minuter, om inte talmannen finner skäl alt 

medge utsträckt tid. 

Vi har förståelse för syftet med denna regel: att stimulera till anmiilan 

på talarlistan i förväg. Men vi tror att den föreslagna regeln ofta kommer 

att innehiira alt riksdagsmiin anmäler sig "för siikerhets skull" för att ink 

riskera 6-minutersgränsen. Det kan ju vara sv[irt att i förväg vela vad 

andra talare kommer att siiga. I m[mga fall kan det också vara svårt att 

tidigt dagen före en debatt hinna läsa igenom utskottshetfokandcn som 

just bordlagts och ta stiillning till om man finner ett anförande 

nödvändigt. Anmälan av talare "för säknhds skull" kan göra det svårare 

och inte lättare att planera dehatliden. Regeln kan d[1 komma att 

motverka sitt syfte. 

Vidare kan riksdagsman som inte förhandsanmält sig uts;ittas för 

utförlig kritik fdn annan, förhandsanmäld talares sida och behöva mer iin 

6 minuter för att svara. Dd är oliimpligt att införa rl'gler som i t. ex. 

sådana lägen tvingar talmannen att avgöra om icke-förhandsanmiild talarl' 

skall få utsträckt tid. Vi ansluter oss här till motionen 1973:1860, som 

argumenterar för automatiskt verkande regler och bl. a. därför avvisar 
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förslaget om begränsning av tak.tiden för icke-förhandsanmälda talare. 
Tilläggsbestämmelsen 2.14.1 bör därför enligt v[ir mening begränsa sig 

till en uppmaning till talare att i förväg anteckna sig samt formerna för 
detta. Sista meningen, som gäller tidsbegränsningen, bör utgå. 

Vi yrkar därför 
att riksdagen med bifall till motionen 1973:1860 såvitt nu är i 

fråga och med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvaran
de del antar följande lydelse av tilläggsbestämmclscn 2.14.1 
andra stycket RO: 

Talmannen kan vid första bordläggningen av ett utskuttsbetiinkande 

anmoda dem som önskar ytlra sig niir ärendet skall argöras alt anmäla sig 
enligt f1)rsta stycket och därvid angfra den tid som de beräknar för sina 

anföranden. Talmannens anmodan antecknas på föredragnings/i.Ha som 

upptager betänkandet. 

Beträffande talmanskonferensens rätt att tillsätta utredningar (hemställan 

punkten F 53) 

33. Reservation av harar /\hlmark (fp) och Molin (fp): 

[)e offentliga utredningarna är ett centralt inslag i den demokratiska 
beslutsprocessen i vårt land. Beslutanderätten i fråga om offentliga 
utredningar bör t första hand åvila regeringen. Di:t är emellertid enligt vår 
mening också värdefullt att riksdagen under vissa förutsättningar själv 
kan besluta om utredningar. På senare tid har riksdagen fattat beslut om 
och själv tillsatt utredningar bl. a. i fråga om JO-ämbetets framtida 
utformning och om riksdagens informationsproblcm. 

För att icke i onödan begriinsa riksdagens möjligheter att själv tillsätta 
utredningar bör därför tilläggsbestiimmelscn till RO 3.8.2 utformas så att 
riksdagen kan besluta att talmanskonfcrcnsen på riksdagens uppdrag får 
tillsätta u !redning. 

Med hänvisning till det anförda hemställer vi 
att riksdagen med bifall till motionen 1973 :1849 och med avslag 

på propositionen 197 3 :90 i motsvarande del an tar följande 
lydelse av tilläggsbestärnmelsen 3.8.2 första stycket RO: 

Talmanskonferensen får 11äcka förslag hos riksdagen i fråga sum gäller 
riksdagsarbetets bedrivande. På uppdrag al' riksdagen äger talmanskonfe
rensen dessutom ti!lsälta utredning. Förslag av sådan utredning kan a11 
talmanskonferensen framläggas f1)r riksdagen. 

Beträffande utskottssammanträde under kammarplenum (hemställan 
punkten F 55) 

34. Reservation av herrar Hernelius (m), Boo (c), Ahlmark (fp), 

Pettersson i Örebro (c), Werner i Malmö (m), Fiskesjö (c) och Norrby i 
Akersberga (fp): 
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Till skillnad fr[m vau som för niirvarande giiller enligt riksdagsstadgan 

innebär föreliggande förslag till RO att utskott skall kunna sammanträda 

samtidigt med kammaren. Förutsiittningar är att förhandlingen i kamma

ren avser annat fo ärendets avgörande eller val och att utskottet i förviig 

ha·r medgivit sammantriidets hållande genom enhälligt beslut. 

Vi kan inte biträda den föreslagna iindringen. Det iir en viktig princip 

att riksdagsledamot kan delta i kammararbetet utan att hindras av annat 

riksdagsarbete. Vad saken i praktiken gäller är, om utskott skall kunna 

sammanträda samtidigt som intcrpellationsdebatt eller frågestund pågår i 

kammaren. Villkoret om enhälligt beslut i förväg ger inte någon garanti 

för att ledamöterna utan hinder av utskottsarbetet niirhclst de önskar kan 

deltaga i eller följa debatterna om frfigor och interpellationer, vilka ofta 

är av stort allmänpolitiskt intresse. Det kant. ex. vara svårt för en enskild 

utskottsledamot att stå emot önskemål om att medge ett utskottssam

manträdc, som sammanfaller med kammarplenum. Man kan även tänka 

sig att medgivande har liimnats vid ett sammanträde, i vilket en suppleant 

deltog, men att den ordinarie utskottslcdamoten iir av annan uppfattning. 

Det kan vidare någon gfog visa sig sviirt att förutse vilka spörsmt1l som 

skall besvaras vid det ifdgavarandc kammarsammantriidet. Slutligen kan 

tidsförskjutningar medföra att en · spörsmålsdebatt infaller vid annan 

tidpunkt än den planerade. 

På grund av det anförda hemställer vi 

4.11.2 

att riksdagen med anledning av motionen 1973:1888 och med 

avslag på propositionen 197 3 :90 i motsvarande del antar 

följande lydelse av tilläggsbestiimmelse 4.11.2 RO: 

Utskott får ej sammanträda samtidigt med kammaren. 

Beträffande offentliga utfrågningar i utskott (hemställan punkten F 56) 

35. Resen•ation av herrar Hernelius (m), Ahlmark (fp), Werner i Malmö 

(m) och Molin (fp): 

Offentliga utfrågningar i riksdagens utskott skulle kunna berika 

riksdagens arbete och den offentliga debatten. Ofta samlar utskott in ny 

och värdefull information bl. a. genom utfrågningar av experter, statsråd, 

företrädare för organisationer och andra. Med hjälp av muntligheten och 

frågeformen kan man då fä fram information som annars skulle utebli. 

Det är beklagligt att sådana utfrågningar, enligt propositionens förslag 

endast kan ske inom stiingda dörrar. Regeringen och grundlagbered

ningens majoritet har inte lyckats motivera sekretessen. Påst[1endet att 

"offentliga utskottssammantriiden skulle försvaga allmänhetens intresse 

för kammardebatten" är ogrundat. Enligt vår mening kommer i stiillet 

allmänhetens intresse för riksdag oeh politik att öka om viktiga 

utfrågningar i riksdagen kan ske offentligt. Därmed stiger också intresset 

för kammardebatten i ärendet. 
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Vad gäller motiveringen i övrigt för rätt till offentliga utskoltsutfråg

ningar kan vi hiinvisa till motionerna 1973 :238, 197 3 :1841 och 
1973:1874. 

Vi hl~mställer 

12 § 

att riksdagen med bifall till motionerna 1973:238, 1973:1841 
och 1973:1874, den sistnämnda såvitt nu är i fråga, och med 

avslag på propositionen I 973 :90 i motsvar::inde del antar 

följande lydelst' av 4 kap. 12 §RO: 

Utskott skall - - (=11tsko11et) - - är nän•arande. 
Sammanträde för inhämtande av upplysningar eller yl/randen som 

säges i 10 § skall dock J'ara offentligt, därest detta begärs al' minst en 
tredjedel al' ledamöterna i utskottet. 

Beträffande omröstningsreglerna i riksdagen (hemstiillan punkten F 57) 

36. Reservation av herrar Ahlmark (fp) och Molin (fp): 

Inom grund lagberedningen övervägdes olika modeller för voteringsord

ningen inom riksdagen. Beredningen övervägde därvid bl. a. att ersätta 

eliminationsmetoden med den s. k. seriemetoden. 
Viu votering enligt seriemetoden stiills proposition på samtliga förslag 

i tur och oruning. Om Jet första förslaget erhåller fler ja- iin nejröster Jwr 

detta antagits och samtliga ätcrstäende alternativ har därmed fallit. Om 

förslaget uäremot stannar i minoritet. är det definitivt förkastat och nästa 

alternativ tas upp till omröstning. Enligt eliminationsrnctoden ställs de 

olika förslagen i den förberedande omgången mot varandra och elimine

ras i tur och ordning tills endast två förslag [1terstår i slutomgången. 

Enligt v[1r mening iir det väsentligaste kravet på voteringsmetoden i 

riksuagen att Lien säkerställer att det fattade beslutet överensstämmer 
meu riksdagsmajoritetens önskan. Som bl. a. grundlagberedningens spe

cialundersökningar angående olika voteringsmetoder visade lämnar elimi

nationsmetoden stora möjligheter till taktiska manövrer i utskott och 

kammare vilka kan leda till all det förslag som häst motsvarar riksdagens 

mening slås ut vid votering om kontraproposition. Med seriemetoden blir 

varje omröstning avgörande vilket medför att en grupp ll'damöter aldrig 

av taktiska skäl kan fälla ett majoritetsförslag genom att temporärt rösta 

fram ett förslag som befinner sig liigrc på den t'gna preferensskalan. Vid 

en avviigning mellan olika votcringsmetoder måste enligt v:'!r mening 

seriemetodens ovan angivna fördelar tillm~itas avgi.irandt: vikt. Som ett 

ytterligare skiil för den i motiorwn fört'slagna övergången till denna 

voteringsmetod kan anföras all d~irrnt'U heslutsordningen i den svenska 

riksdagen bringas i b~ittrc övert'nsstiirnmelse med vad som tilliimpas i de 

ncsta europeiska parlament och i l::uropariidel. 

1 vårt förslag till lagtext förutsätts att talmannen beslutar i vilken 

oruning yttranuena tas upp till omröstning. Vi förutsätter att liksom i 

andra parlament där seriemetout'n tillämpas en fast praxis i detta 
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avseende kommer att utvecklas. 

5§ 

Med hfovisning till det anförda hemställer vi 

att riksdagen med bifall till motionen 1973:1867 och med avslag 

på propositionen 197 3 :90 i motsvarande del antar följande 

lydelse av 5 kap. 5 och 6 s s RO: 

När ärende a1·göres genom omröstning, ställes proposition pd yrkande 

som talmannen bestämml'r. Antages yrkandet, är Jet riksdagens beslut. 

Förkastas yrkandet och f6re!igger endast ett ytterligare yrkande. är detta 

riksdagens beslut. Fiireligger n•d eller j7era ytterligare yrkanden, stiiller 

talmannen proposition pä ett a1· dessa. Därefter j;)rfares i enlighet med 

Pad som har sagts tidigare i denna paragraf till dess något tll' yrkandena 

har hlirit riksdagens beslut. 
Omröstning göres iippct. Talmannen tillkännagirer hur omriistningen 

utfallit och befäster beslutet med klubbs/ag. 

6 ~ ,) 

>fr rösterna lika delade i omröstning, ställer talmannen proposition på 

förslag om återjårrisning a1• ärendet till utskotlet . .-frendet skall 

återfön•isas om minst hälften aP de röstande ji)renar sig härom. Hes/11tas 

ej Jterji)n·i.rning, a1·giir lot1cn om yrkandet är antaget eller ji"irkastat. 

hftcr återförrisning upptages Jrendet på nytt i sin helhet till 

a11giira11Jc i kammaren. Uppstår dän·id citcr lika röstetal, skall luttning 
genast äga rum. 

Beträffande kvinnlig tronföljd (hemställan punkten F 61; jfr reservali1m 

nr 40) 

37. Rcscrrntion av ht:rrar Hernelius (m) och Wernt:r i Malmö (ml: 

I regeringsförslaget föreslas ingen ändring av nuvarande lronföljds

rc·gler. Detta innebiir att iiven i fortsättningc·n endast manliga d!L'rkom

mande skall ha arvsrätt till tronen, s. k. agnatisk tronföljd. Kvinnliga 

medlemmar :iv konungahuset är s~liunda uteslutna och succ..:ssionen 

övergftr på stamfaderns av den Bernadotteska iitten manliga brösiarvingar 

om s:idana finns. Om manliga bröstarvingar till den Bc·rnadotteska 

dynastins grundare saknas anSL'S konungahuset utslocknat. 

Samhiillsutvecklingcn i Sverige liksom i flera andra länder har medfört 

att kvinnor blivit jämställda med miin då dd gäller ofkntliga värv. 

Kvinnlig tronföljd förL·kommer i dag i sex av Europas nio monarkit:r. För 

Sveriges vidkommande kan vi inte· finna nagon som hdst anledning alt 

utesluta kvinnor när det giiller arvsrätt till tronen. 

I enlighet med principen om de bi:ida könens lika rätt även på 

statschcfsnivii föreslär vi införandet av full kognatisk tronföljd. varvid 

tronföljarens ålder - ink kön - är utslagsgivande. 

Med hänvisning till dd anförda hc·mstiiller vi 

att riksdagen ml'd anledning av propositionen l 973 :90 i 

motsvarande del och med bifall till motionen 1973:1873 
antar följande förslag till iindring i SO: 



KU 1973:26 137 

.i' /. Då ha11s k1111gl. höghets. kro11prins Johan Baplisl 111/ii redan 

i11gång11a iik1c11skap med manlig bröstan•i11ge l'älsignal är, och ii1111u 

jimndeles ka11 l'älsignat mrda. skall cjierträda hans ku11gl. hiighel i 

regeri11ge11 ha11s ku11gl. höghels j{)rs1jädde son, och efter honom de1111c 

senares manliga efierko111 mande. i den ordning de ät/ens lwrndman i rii// 

nedstiga11dc led 11ärmas1 äro. 

Denna arrsordni11g gäller Li// och med hans kungl. höghet Kronprinse11 

Carl Gus1a;: 

f 2. Vid Konungs eller Dro1111ing.1· död ih'ergår tronen 1i/l den 

horlgångnes iildS!a barn oavsell kön. l'arefler succcssionsräl/ fijljer jår 

de11ncs jår.1·t fiidda barn i e111iglze1 med de11 lineala arvsfdljdc11. l'arl'id det 

älds/a hamc1 uch dess ai·komma har ji)re/riidl! framfiir syskon och dessas 

aJ1ko111111a. 

0111 Konu11g eller Drotlning saknar an•sberiilligadc efterkommande 

iirergår 1ro11en sålunda till älds/a syskon och dess arko111111a eflcr sa111111a 

princip. 

De1111a a1T.1·ordning gii/lcr ji-1/n hans kungl. hiighel Kronpri11s Carl 

Gustaf\' tronhc.1·1igni11g. 

§ 3. (Denna paragraf utgår) 

§ ./. /J1.)r Konung i Srerigc, u1an att lämna briistarringar, men hans 

ef1crlämnade Dro1t11i11g sig i rälsignal 1i/ls1iJnd hefinner. Ji1/lgijrc en 

riksf6res1åndarc s/a/schefcns uppgifier !i/Is vidare, på säll och med 

rillkur 5 kap. 4 fal' regeringsjiJmien fijrcskrii·er . 

. ~ 5. Säsom i regeringsformens ö1·agdngshcstämmdH'r punkten 9 

s/yckc1 6 stadgas skall Konung alltid vara al' de11 rena emnge/iska läran 

.1·ddan som den. uti den oförändrade Augshurgiska hekännc/scn sam/ 

Uppsala mötes heslz11 av är 1593 anlagen och /iirklarad iir, a/11sii skola 

pri11sar och prinsessor a1: del kungliga huse/ uppfödas i samma lära och 

inu111 rike/. Den av kungl. familjen. som ej sig fil/ samma /tira hekä1111er, 

l'are ji·ån all succcssionsrä// u1csl111e11. 

f 6. l'rins eller prinsessa a1• del kungl. huse/ må rj gif!a sig med 

mindre Ko11u11ge11. srda11 regcri11ge11s tankar i11hämtats, därlill lämnal sill 

sam1_1·1·ke. Ska del ä11dock /Ia1·e ha11 eller hon fiirvcrka1 ni'// fil/ rike/ /iir 

sig. bam och cftcrkom mandc. 

§ 8. l'rins eller pri11scssa ai: ku11gl. sre11ska /11tSL'/ må ej 11/an 

Ko11ungens och Riksdagens samtycke blim rcgera11dc S1a1siiFer/Iuvud 

/iver utländsk s/at, mrc sig genom ml. arv eller giflc. Ska an1111rlunda, 

mre ha11 eller hon och hans eller hennes efterkommande ej hcriilligadc 

all fä .1·1U"ccdera 1ill .H'l'nska 1ro11e11. 

Beträffande talmans valpcriod 

3X. Re.1·en•a1ion av hnrar Ahlmark (fp) och Molin (fp): 

lkt nya grundlagst'örslag.d inndiär i fkra avset•ndl'n en förstiirkt 
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ställning för talmannen. Detta gäller framför allt, som påvisats i 

reservationen nr I 7, i fråga om utseende av statsminister. Det är mot den 

bakgrunden inte rimligt att förlänga talmannens mandatperiod jämfört 

med vad som nu gäller. Då ickt' heller i övrigt några bärande argument 

framförts för denna ändring. bör mandatpt'rioden för talman och vice 

talman liksom nu vara ett år. 

2§ 

Med hänvisning till det ovan anförda hemställer vi 

att riksdagen med avslag på propositionen 197 3 :90 i motsv;mrn

de del 

dels antar följande lydelse av 4 kap. 2 § RF: 

Riksdagen utser inom sig för Parje riksmöte en talman samt en förste. 
en andre oc/1 en tredie i:ice talman. 

dels antar följande lydelse av 8 kap. I §första styckt'l RO: 

Val al' talman samt a11 förste, andre och tredje 11ice talman förrättas 
vid första sammanträdet med kammaren under riksmötet. Talmännen 
väljes Par för sig i 1111 nämnd ordning. 

Beträffande utredning rörande övergång till vårval (hemställan punkten 

I 3) 

39. Rcsen1atio11 av herrar Larsson i Luttra (c). Hernelius (m), Boo fe). 

Ahlmark (fp). Wt'rner i Malmö (m), Fiskesjö (c) och Molin (fp): 

1 1 kap. I § RO stadgas att ordinarie val till riksdagen skall hållas i 

september. Många fördelar skulle enligt vår mening vinnas om de 

allmänna valen i stället ägde rum på våren. Valrördsen skulle kunna föras 

i omedelbar anslutning till ett intensivt skedt' i riksdagsarbctet. V:iljarnas 

och partiarbetarnas intresse för de politiska frågorna iir då stort och det 

är lättare att aktualisera frågornas innebörd för väljarna än efter flera 

månaders stiltje som nu. Det skulle därmed sannolikt bli möjligt att 

förkorta valrörelsen utan att minska dess effektivitet. 

Vi delar utskottets uppfattning att vårvalsfrågan står i nära samband 

med tiden för budgetårets förläggning och riksdagens budgetarbete. Det 

är sannolikt svårt att förlägga vakn till våren och behålla dt'l nuvarande 

budgetåret. Flera skäl talar emellertid för en omläggning av budgetåret så 

att det kommer att sammanfalla med det nuvarande kalenderåret. 

Med hänsyn till att vissa ;JV de komplikationer som samm:mhänger 

med vårval hittills inte kunnat helt klarläggas anser vi att frågan om en 

övergång till vårval och en därmed eventuellt sammanhängande ändring 

av budgctårl't bör bli föremål för visst ytterligare utredningsarbete. 

På grund av det anförda hemstiiller vi 
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att riksdagen med trnledning av motionen I ':>73 :1874 och med 
bifall till motionen 1973:1878, båda såvitt nu iir i fråga, hos 

Kungl. Maj :t begär att fr:1gan om övergång till vårval göres 

till föremål för ytterligare utredning. 

Beträffande utredning rörande kvinnlig tronföljd (hrn1ställan punkten 

I 4; jfr reservation nr 371 

40. Reservation av herrar Larsson Luttra (c), Nelander (fp), Boo (c), 

Fiskesjö (c) och Molin (fpl: 

I regcringsförslaget föreslt1s ingen :indring :iv nuvarande tronföljdsreg

ler. Detta innebär att även i forts:ittningen endast manliga efterkom
mande skall ha arvsrätt till tronen. Vi anser att det inte finns något 

godtagbart skäl att utestänga kvinnliga medlemmar av kungahuset från 
tronföljd och föreslår. därför att sedan erforderlig utredning gjorts förslag 

läggs fram för riksdagen om kvinnlig tronföljd. 
Vi hemställer 

att riksdagen med bifall till motiol1en 1973:1878. såvitt nu är i 
fdga, hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag till 

sådan ändring av tronföljdsregkrna att kvinnor och män blir 
jämställda i fråga om tronföljden, dock utan rubbning :iv nu

varande tronföljares rätt. 

Beträffande övergång till skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval 

(hemställan punkten l 2) 

41. Reserl'lltion av herrar Ahlmark (fp) och Molin (fp): 

Den gemensamma valdagen är ett hot mot en vital, kommunal 
demokrati. De lokala frågorna riskerar att komma i bakgrunden och i 

varje val dränkas av den rikspolitiska informationen. Undersökningar 
efter 1970 års val visade att en överväldigande majoritet av väljarna inte 

kunde ange en enda kommunal dehattfd\ga. En försvinnande liten del av 

väljarkåren hade röstat på olika partier i riksdagsval och kommunalval. 
Den rikspolitiska bedömningen bestämmer uppenbarligen också det 
kommunalpolitiska ställningstagandet. 

Detta är mycket oroande eftersom kommunerna i dag svarar för 
utomordentligt viktiga uppgifter i samhället. På senare 5r har landsting 
och kommuner fått sina arbetsuppgifter och sina andelar av den 
offentliga sektorn kraftigt vidgade. Samtidigt m:'.\ste man som en följd av 

kommunsammanslagningarna vidta radikala åtgärder för att vidga kontak
terna mellan väljare och valda ute i kommunerna. 

Då är det nödvändigt att de lokala frågorna får möjlighet att mer 1in 
hittills tränga fram till medborgarna i valrörelserna. Riksdagsval och 
kommunalval bör därför hållas vid olika tillfällen. En utredning bör 
tillsättas för att studera olika modeller för skilda valdagar för riksdagsval 
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och kommunalval. En av dessa modeller bn vara den lösning som 

skisseras i motion 1973:1861 av herr Ahlmark m. fl. (fp). Men också 

andra konstruktioner kan givetvis tänkas. 

Den utredning som föreslås i motionen bör snarast möjligt utarbeta. 

sådana olika modeller som sedan förs ut till allmän diskussion. Mi\let bör 

vara att dl första beslut om övergång till skilda valdagar ska kunna fattas 

före 1976 års val i syfte att längre fram öka väljarnas möjlighet att 

utkriiva ansvar av de kommunala förtroendemännen och därmed fördjupa 

den kommunala demokratin. 

Vi föreslär därför 

att riksdagen med anledning av motionen 1973:1861 hos Kungl. 

Maj:t hemst:iller att en utredning ges i uppdrag att utarbcla 

olika modelin för öwrgfog till skilda valdagar för riksdagsval 

och kommunalval, varvid bl. a. de i motionL'n skisserade 

alternativen överväges. 

42. Särskilt y11ra11de av herrar Larsson i Luttra (c), Hernelius (m), Boo 

(c), Werner i M~ilmö (m) och Fiskesjö (c): 

Vi delar dm åsikten att de kommunala frågorna inte bör få komma i 

skymundan i valrörelsen. Erfarenheten från 1970 års val visar att den 

gt'nll!nsamma valdagen innebär bdydandc risker hiirför. Vi anser emeller

tid alt endast ett val utgör e.\t alltför litet underlag för att st:illa frågan 

hiirom undt·r en förnyad utredning. Konsekvensnna av den gelllL'llSamma 

valdagen för den kommunala demokratin mi\sk oi:ksi\ komma att 

behandlas inom utredningen om den kommurrnla demokratin. Vi är 

därför inte i dag beredda <itt ta ordningen med samtidiga val till riksdagen 

och de kommunala församlingarn<i under omprövning. 

Beträffande utredning om valkretsindelning och personmomentet i val

sättet 

43. Särskilt yttrande av bnr Ablm:irk (fp): 

Dd är riktigt och viktigt att utgtrngspunkten för utredningen om 

personmomt:ntet i valsättet skall vara ett riksproporlionellt system. 

Konstitutionsutskottet avvisar diirmed (ses. 23) de tankar som förs fram 

i motionen 1973: 1 >S90 av herrar Svensson i Eskilstuna (s) och ( ~add (s). I 

motionen kriivs visserligen inte "nu" ett nytt valsiitt; saken skall först 

utredas. Men den polemiserar mot riksproportionalitckn. "Dt:t vore 

olycklig! om själva valsättcts utformning främjar en utveckling mot niigot 

av en permanentning av minoritetsparlamentarismen, dvs. elt läge präglat 

av att regeringarna saknar egen maJoritet i riksdagL~n." 

Utskottets kansli har i s:imverkan med riksdagens upplysningstjiinst 

riiknat ut hur de nio senaste valen (fdn 1956 och frarn~lt) skulle ha 

utfallit med dagens enbmnrnrsystL'lll od1 valsätt. Det bär är resultatet: 
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Mandat i riksdagen 

Fp+c+m s Vpk 

1956 176 156 18 

1958 (juni) 182 166 2 
1958(scptl 178 170 2 
1960 167 167 16 

1962 166 183 

1964 163 169 18 

1966 176 15 I 23 

1968 165 185 0 

1970 170 163 17 

Man finner all de icke-socialistiska partierna vid fyra tillfällen hade 

fått majoritet i riksdagen - I 956. juni och september 1958 och 1966. 

Socialdemokraterna hade fött egen majoritd i två val - 1962 och 1968. 

Kommunisterna hadc blivit tungan pil vägen tre gångi:r - 1960, 1964 och 

1970. 

I sex al' de senaste nio valen hade man alltsa kunnat bilda 

majoriletsregL'ring av socialdemokraterna ensamma eller de icke-socialis

tiska partierna tillsammans. t En koalition rnellan socialdemokraterna och 

nägot eller n:'tgra av de andra particrn:1 hade kunnat ge majoritetsregc

ringar ännu oftare.} Därmed ~ir dd klart att dd nuvarande vals~iltet med 

riksproportionalitet inte innchiir "niigot av en permancntning av minori

tetsparlamentarismcn''. vilket herrar Svensson i Eskilstuna och (;add 

piistår i sin motion. 
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Bilaga 1 

Propositionens förslag till ny regeringsform med av utskottet föreslagna 
ändringar 

1 Förslag till 
Regeringsform 

1 kap. STATSSKICKETS (;RUNDER 

1 §I 

All offL'ntlig makt. i Sverigl' utgår fr[m folket. 

Den svenskJ folkstyrdsen bygger pil fri ilsik tshildning och p[1 allrnfo 

och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett reprl'Sentativt och parlatnl'n

tariskt statsskil'k och genom kommunal självstyrelse. 

DL'n offentliga mak ten utövas under lagarna. 

Regeri ngsformcn, successionsordningen och I ryck friht'!sförordningcn 

är rikets grundlagar. 

Riksdagen är folkt'ts friimsta fördrädare. 

Riksdagen/stiftar lag, hl'Slutar um skatt till statl'n och bestämmn hur 

statl'ns medel skall användas. Riksdagen granskar rikets slyrelsl' och 

förvaltning. 

Konungen :ir rikl'ls statschef. 

5 §' 

Rt'geringen styr rikl't. Dl·n är ansvarig inför riksdagl'n. 

I riket finns prim:irkommuner och landstingskommuncr. Bcslutande

räl ten i kommunern:J utövas av valda församlingar. 

Kommunnna får laga ut skatt för skötseln av sina uppgifter. 

1 I propusit iorll'ns förslag har I red je styckl' t följande lydelse: "Dl'n offrnt liga 
makten utövas under lagarna. Regeringsformen. SllL'Cl'."ionsmdningcn nch tryckfri
hetsförordningen ~ir rikets grundlagar." 
2 Ny paragraf. l.ytklscn motsvaras i prnpositioncns förslag av I ~ trcdit stycket 
andra meningen. Se not I. 
J !'>·lotsvaras av 2 ~ i propositionens förslag. 
4 \1otsvaras av 3 ~i propositiom·ns förslag. 
s Motsvaras av 4 ~ i prupositionc·ns förslag. 
6 Motsvaras av 5 ~ i proposiliollL'm förslag. p1opusitiunl'ns förslag har första 
stycket första ml'ningen följande lydelse': "I rikd finns prim:irk<Hnmunl'r od1 
sekundärkonun u ner." 
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7 §I 

För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltning

en statliga och kommunala förvaltningsmyndighcter. 

8 §2 

Domstolar och förvaltningsmyndigheter skall i sin verksamhet iakttaga 

saklighet och opartiskhet. De får ej utan rättsligt stöd särbehandla någon 

på grund av hans personliga förhållanden. såsom tro, äskådning, ras, 
hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning eller 
förmögenhet. 

2 kap. GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER :i 

1 § 

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
1. yttrande- och tryckfrihet: frihet att i tal, skrift cller bild eller på 

annat sätt meddela uppgifter och fram föra åsikter, 
2. rätt till information: riitt att inhämta och mottaga uppgifter och 

upplysningar. 

3. mötcsfrihct: frihet att anordna och att deltaga i n1ötcn. 

4. dcmonstrationsrät t: rätt att ensam eller i grupp framföra åsikter pä 
allmän plats, 

5. föreningsfrihct: frihet att sammansluta sig med andra till förening, 

6. religionsfrihet: frihet att sammansluta sig mr.cl ~nrlrn till trossam
fund och att utöva sin religion, 

7. rörelsefrihet: frihet att röra sig inom riket och att lämna riket. 

I Motsvaras av 6 § i propositionens förslag. 
2 Motsvaras av 7 § i propositionens förslag. 
3 I propositionens förslag har 2 kap. fyra paragrafer av följande lydelse: 

"I § 

Samhället skall verka för rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna. 
Varje medborgare bör ha rätt till utbildning. arbete och social trygghet. 

Arbdstagare bör genom lag eller avtal vara tillförsäkrad inflytande över 
ledningen och fördelnin)tcn av arbetet och andra fdgor som berör honom nära i 
hans anstälininµ. Han bör genom lag vara skyddad mot uppsägning som iir sakligt 
ogrundad. 

Lnskild hör vara tillför<ikrad ersiittning enligt µrumkr som bestämmes i lag för 
det fall att hans egendom tages i anspdk genom expropriation elkr annat sådant 
förfogandL'. 



KU 1973:26 144 

2 § 

Varje medborgare är skyddad mot att myndighet tvingar honom att 
tillhöra förening eller trossamfund eller att ge sina åsikter till känna. 

3 § 

Varje medborgare iir skyddad mot att myndighet utsiittcr honom för 
kroppsvisitation eller annat påtvingat kroppsligt ingrepp, för husr:rnn
sakan, för intrång i hans brev-, post- eller tekförbindclser dlcr för hemlig 
avlyssning. 

4 § 

Beträffande tryckfriheten och rätten att taga del av allmiin handling 

gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen. Föreskrifter som 
i övrigt närmare utformar de fri- och rättigheter och det skydd som avses 

i I --3 § § beslutas i den ordning som föreskrives i 8 kap. 

5 § 

Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgi
vare äger rätt att vidtaga fackliga stridsi1tgärder, om annat ej följer av lag 

eller avtal. 

3 (forts. fr:in före)!. sida) 

4 § 

Varje medborgare skall gentemot det allmiinna vara tillförsiikrad 
1. yttrande- och tryckfrihet: frihd att i tal, skrift clk•r bild eller pii annat sätt 

meddela uppgifter och framföra !isiktcr, 
2. rätt till information: riilt att inhämta od1 mottaga uppgifter och upplys

ningar, 
3. mötcsfrihet: frihet att anordna oc:h att deltaga i möten, 
4. dcmonstrationsrätt: rätt att ensam elkr i grupp framföra åsikter p<I allmiin 

plats, 
5. föreningsfrihct: frihet alt sammansluta sig med andra till förening, 
6. religionsfrihet: frihet alt sammansluta sig med andra till trossamfund och att 

ut öva sin religion, 
7. rörclsd"rihct: frihi:t att röra sig inom riki:t och att liimna riket. 
Varjl' medborgare skall skyddas mot att myndighet tvingar honom att tillhöra 

förening c•lkr trossamfund eller alt ge' sina :lsiktcr till känna. Han skall ncksft 
skyddas mot att myndiµhct utsiittcr honom för kroppsvisitation eller annat 
påtvinµat kroppsligt ingrepp, för husrannsakan, for intriing i hans brev-. post- c•ller 
telefi.irllimklser eller för hcmlil,! avlyssning. 

Det niinnare innehalli:t i de fri- och riittiglll'tc'r och det skydd i övrigt som avses i 
första och anilra styckena angivcs i den ordning som forc.\krives i 8 kap. lkträ1Tan1k 
tryckfriheten och riitten att taga del av allmiin handling giilkr va<l som iir förc•skrivet 
i tryckfrihetsförordningen.·· 
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3 kup. RIKSDAGEN 

Riksdagt'n utses g<'nom fria, hemliga och direkta val. 

Riksdagen hestär av en kammare rnt'cl trchundrafyrtionio ledamöter. 

För ledamöterna skall finnas t'rsättare. 

Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är 

bosatt i riket. Om rösträtt för svensk medborgare som ej är bosatt i riket 

finns bestämmelser i l:.ig. Den som icke har uppnått aderton års ålder 

senast pii vuldagen t'llcr som är omyndigförklarad av domstol har ej 

rösträtt. 

rriigan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgiircs p[l 

grundval av en fört· vakt uppr3ttad röstlängd. 

3 ~ 

Ordinarie val till riksdagen förrättas vart trL·dje år. 

RL·geringcn far förordna om extra val till riksdugen mellan ordinarie 

val. Extra val hålles inom tre mänader efter förordnandet. 

Efter val till riksdagen far regeringt'n icke förordna om extra val förrän 

tre miurnder har förflutit frän dt·n nyvalda riksdagens första samman

träde. Ej heller får regeringen förordna om extra val under tid då dess 

ll'damötL'r, l'fter dl'! att samtliga har entledigats. uppehåller sina befatt

ningar i avbidan pc1 att ny rl'gning skall tilltriida. 

Bestiimmelser om extra val i visst fäll finns i 6 kap. 3 ~-

Nyvald riksda);( samlas pii fo:mtonde dagL'n efter valdagen, dock tidigast 

pii tjiirde dagen efter det att valets utgång har kungjorts. 

Varje val gäller för tiden från dd alt den nyvalda riksdagen har samlats 

till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. Denna tid är 

riksdagens valperiod. 

För val till riksdagen iir riket indelat i valkretsar. 

Mandaten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta valkretsmandat 

och trettionio utjämningsmandat. 

De fast;.i valkrl'tsmandaten fördelas mellan valkrl'lsarna pä grundval av 

JO Riksdag<'ll f'J73. 4 sa111/. Nr :!(1 
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en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje 

valkrets och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes 

för tre år i sänder. 

7 s 
Mandaten fördelas mellan partier. Med parti avses varje sammanslut

ning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning. 

Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är 

berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre 

röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten 

valkrets, där partiet har fått minst tolv procent av rösterna. 

De fasta valkretsmandaten fördelas för varje valkrets proportionellt 

mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen. 

U [jämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av 

alla mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som 

har tillfallit parti med mindre än fyra procent av rösterna, blir proportio

nell mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. 
Har parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera 

mandat än som motsvarar den proportionella representationen i riks

dagen för partiet, bortses vid fördelningen av utjämningsmandaten från 

partiet och de fasta valkrdsmandat det har erhållit. St•dan utjämnings

mandaten har fördelats mellan partierna, tillföres de valkretsar. 
Vid mandatfördelningen mellan partierna användes uddatalsmt'loden 

med första divisorn jämkad till 1,4. 

För varje mandat som ett parti har erhållit utses en riksdagsledamot 

sa 111 t ersätta rc för honom. 

10 ~ 

Endast den som uppfyllt•r villkoren för rösträtt och som är myndig kan 
vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot. 

11 ~ 

Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen utsedd valpröv

ningsnämnd. Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag 

utan hinder av att valet har överklagats. Ändras vakt, intager ny ll'damot 

sin plats så snart ändringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger 

motsvarande tillämpning på ersättare. 

Valprövningsnämnden består av ord förande. som skall vara eller ha 
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varit ordinarie domare och som ej får tillhöra riksdagen, och sex andra 

ledamöter. Ledamöterna väljes efter varje ordinarie val, så snart valet har 

vunnit Jaga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. 

Ordföranden väljes särskilt. Nämndens beslut får ej överklagas. 

17 s - ~ 

Ytterligare bt:stämmelser i de ämnt:n som an gives i 2-11 § § samt om 

utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddl'ias i riksdagsordning

cn t'lkr annan Jag. 

4 kap. RlKSDAGSARBETET 

Riksdagen sammanträder till riksmöte årligen. Riksmöte hålles i 

Stockholm, om icke riksdagen eller talmannen bestämmer annat av 

hänsyn till riksdagens säkerhet eller frihet. 

2 § 

Riksdagen utser inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, 

en andre och t'n tredje vice talman. 

Regeringen och varje riksdagslo:damot får i enlighet med vad som 

närmare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan 

komma under riksdagens prövning, om ej annat är best:imt i denna 

r..:geri ngsform. 

Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott, 

dl finansutskott och ett skatteutskott, t'nligt bestämmelser i riksdagsord

ningt·n. Ärende som väckes av regningen eller riksdagsledamot beredes 

före avgörandd av utskott. om ej annat är bestämt i denna regeringsform. 

N:ir 3rendc skall avgöras i kammart>n, får varje riksdagsledamot och 

varje statsri\d yttra sig i enlighet med vad som närmare angives 

riksdagsordningen. Bl·stämmelser om j:iv finns i riksdagsordningen. 

Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den mening 

varom mer än h3lften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt 

angives i denna regeringsform eller, betr3ffande frågor som hör till 
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förfarandt'l i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Om 

förfarandet vid lika röstetal finns bestämmelser i riksdagsordningen. 

6 § 

Riksdagsledamot och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan 

hinder av tjänsteuppgift eller annan sådan förpliktdse som åligger 

honom. 

7 s 
Riksdagsledamot eller ersättare får icke lämna sitt uppdrag utan 

riksdagens medgivande. 

När dd finns anledning till det, skall valprövningsnämnden självmant 

pröva om ledamot eller ersättare är behörig enligt 3 kap. I 0 s. Den som 

förklaras oht'hörig är därmed skild från sitt uppdrag. 

Ledamot elkr ersättare fflr i annat fall än som avses i andra styc·ket 

skiljas frän uppdraget endast om han genom brott har visat sig uppenbar

ligen olämplig för uppdraget. Beslut h;irom fattas av domstol. 

Ingen far väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag ~om 

riksdagsledamot eller beröva honom friheten elkr hindra honom att resa 
inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av 

uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom lwslut om vilkt'l 

minst ft.:m sjiittedelar av de röstande har förenat sig. 

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i 

Jag om gripande, anh[tllande eller hiiktning tillämpas endast om han 

erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller friiga är om brott för 

vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. 

Undt'r tiu då riksdagsledamot är riksdagens talman eller tillhör rege

ringen utövas hans uppdrag som riksdagsledamot av ersättare. Riksdagen 

kan i riksdagsordningen fört•skriva att ersättare skall träda i riksdagsleda

mots ställe när denne är ledig. 
BestJmmelserna i 6 s och 8 § första stycket om skydd för utövandet 

av uppdrag som riksdagsledamot giiller iivt.:n talmannen och hans uppdrag. 

För ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot giiller bcst1im

melserna om ledamot. 

10 ~ 

Yttt::rligare bestämmelser om riksdagsarbt·tet meddelas i riksdagsord

ningen. 
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5 kap. STATSCHEFEN 

Statschefen hf1lles av statsministern underrättad om rikets angdägenht:

kr. N~ir så erfordras sammanträder regt:ringen i konsdj under statsche

fens ordförandeskap. 

2 § 

Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och 

har fyllt tjugofem år. Han får icke samtidigt vara statsråd t'llt:r utöva 

uppdrag såsom talman eller riksdagsledamot. 

Statschefrn skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes. 

3 § 

Är konungen av sjukdom, utrikes resa eller annan orsak hindrad att 

fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av 

konungahuset. som ej är hindrad, för att såsom tillfällig riksföreståndare 

fullgöra statschefens uppgifter. 

4 § 

Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksfört:ståndart: att 

fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt t:n 

vice riksföreståndart:. 

Detsamma gäller. om konungen dör dler avgf1r och tronföljaren ännu 

ej har fyllt tjugofem år. 

5 s 
Har konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att 

fullgöra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem, skall regeringen 

anmäla det till riksdagt:n. Riksdagen bestämmer, om konungen skall anses 

ha avgått. 

Riksdagen kan utse någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra 

som tillfällig riksföreståndare när ingen med behöright'l enligt 3 eller 4 9 
kan tjänstgöra. 

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör efter 

regeringens förordnandt· som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan 

behörig kan tjänstgöra. 

I I proposiliunl'ns förslag har andra meningen följande lydelse: "När det behövs 
sammantr:ider regeringen i konselj under sta"chefcns ordförJndcskap." 
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Konungen kan ej åtalas för sina gärningar. Riksföreståndare kan ej 

åtalas för sina gärningar som statschef. 

6 kap. REGERINGEN 

§ 

Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. 

Statsministt'rn utses i den ordning som angives i 2-4 §§.Statsministern 

tillsätter övriga statsråd. 

2 § 

När statsminister skall utses, kallar talmannen fört'trädare för varje 

partigrupp inom riksdagen till sarnritd. Talmannen överliiggcr med vice 

talmännen och avgiver sedan förslag till riksdagen. 

Riksdagen skall senast på (lärde dagen härefter, utan beredning i 

utskott, pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av 

riksdagens ledamöter mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det 

godkänt. 

Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt enligt 2 s. Har 

riksdagen fyra gangt:r förkastat talmannens förslag, skall förfaranJt'l för 

utseende av statsminister avbrytas och återupptagas först sedan val till 

riksdagen har hållits. Om ej ordinarie val ändå skall hällas inom tre 

mänader, skall extra val förrättas inom samma tid. 

4 § 

:'l/iir riksJagen har godkänt förslag om ny statsminister, anmäler denne 

så snart det kan ske de av honom utsedda statsråden för riksdagen. 

Därefter äger regeringsskifte rum vid o:n särskild konselj inför statschefen 

eller, vid förfall för denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till 

konseljen. 

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens 

vägnar. 

Förklarar riksdagen att statsministern eller annat statsriid iL"ke ätnjuter 

riksdagL'ns förtroende, skall talmannen entlediga stalsdckt. Kan rege

ringen förordna om extra val till riksdagen, skall dock beslut om 

1 I propositionens förslag har andra meningen följande lyddsc: "Ej heller kan 
riksförcsttmdarc åtalas för sina g:imingar som statschef." 
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entledigande ej meddelas om regeringen inom t•n vecka fri\n rnisstroende
förklaringcn förordnar om extra val. 

Statsdd skall entledigas om han begär det, statsministern av 

talmannen och annat statsråd av statsministt:rn. Statsministern får även i 

annat fall entlediga annat statsråd. 

7. s 
Om statsministern entledigas eller dör, skall talmannen entlediga 

övriga stats räd. 

Har rt'gcringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina 

befattningar till dess ny regering har tillträtt. Har annat statsråd än 

statsministern entledigats på egen begäran, uppehåller han sin befattning 

till dess efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det. 

Endast den för vara statsråd som är svensk medborgare sedan minst tio 

år. 

Statsråd ftir icke utöva allmän eller enskild tj~inst. Han för ej 

heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet 

för honom. 

10 s 
Vid förfall för talmannen övertager vice talman de uppgifter som enligt 

cktta kapitel ankommer på talmannen. 

7 kap. RHa'.RINGS/\RBETET 

För herL·dning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I 

d1.:tta ingär depar!l:'ment för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen förde

lar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland slalsrildt•n 

d1cfrr för dL•partt'menlen. 

Vid hnedningcn av regerings~irt'Illkn skall hehiivliga upplysningar och 

yrtrandl'n inh~imtas fr~in berörda myndigheter. I dL·n omfattning som 

behövs skall tillfalle Eimnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. 

1 I propositionens försb)! har paragrafen följ;mdc lydelse: "Statsråd skall cnllcdigas, 
om han hc.gcir det. Statsministern entlediga' av talmannen och annat statsråd av 
statsministern. Statsministern f;ir iiven i annat fall entlediga annat .,tat.,riid." 
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3 § 

152 

Regl'ringsärenden avgöres av rl'geringen vid regeringssamrn<rnträde. 

Regeringsär,·nden som gäller verkställighet inom försvarsmaktrn av för

fattningar eller särskilda regeringsbeslut kan doek, i den omfattning som 

angives i lag, under statsminiskrns överinseende avgöras av chefen för det 

departement till vilket ärendena hör. 

4 § 

Statsministern kallar övriga statsråd till regeringssammanträde oeh iir 

ordförande vid sammanträdet. Minst fem statsråd skall deltaga i rcgc

ringssam man t riide. 

' 

Departementscht:f är vid regeringssammanträde föredragande i ärende 

som hör till hans departement. Statsministern kan dock förordna att 

ärende dler grupp av ärenden, som hör till visst departement, skall 

föredragas av annat statsråd än deparkmentschefen. 

6 ~ 

Vid rcgeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening skall 

antecknas i protokollet. 

7 § 

Författningar, förslag till riksdagen och andra expeditioner av regering

ens beslut skall för att bliva gällande skrivas under av statsministern l'ller 

annat statsrad på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom 

förordning föreskriva alt tjänsteman i särskilda fall får skriva under 

expedition. 

Statsministern kan utse ett av de övriga statsrf1den att i egrnskap av 

ställföreträdare vid förfall för statsministern fullgöra hans uppg,ifter. liar 

statsministern ej utsett ställföretriidare eller har oeksi1 denne förfall. öwr

tages statsministerns uppgifter i stället av det av de tjänstgörande 

statsr<lden som har varit statsr{1d längst tid. Om tvä eller flera har varit 

statsråd lika länge, har den äldste av dem förctr~ide. 

1 I propositionens förslag har andra oc.:h tredje meningarna följande lydelse: "Har 
statsministern ej utsett ställföreträdare l'llcr har också denne förfall. överlag.:s 
statsministerns uppgifter i stiill.:t av det av de tjiinstgörande statsräden som har 
tillhört regeringen fangst tid. Om två eller llcra statsriid har tillhört regeringen lika 
liing.:, har den iildst~ av dem företräde." 
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8 kap. LAGAR OCH ANDRA FÖRESKRIFTER 

1 §I 

153 

Lag eller annan föreskrift får ej innebJra <J tt dödsstraff skall kunna 
f1dömas. 

Lag eller annan föreskrift får ej innebiira att svensk medborgare skall 

kunna landsförvisas eller eljest hindras att återvända till riket eller att 

svensk medborgare som är bosatt i riket skall kunna berövas sitt 

ml'dborgarskap i annat fall än då han är eller samtidigt blir medborgare i 

annan stat. 

Lag t'ller annan föreskrift får ej innebära att straff eller annan 

brottspäföljd skall kunna ädömas för gärning som icke var belagd med 

brottsp:iföljd, när den förövades, eller att sviirare brot tspt1följd skall 

kunna iidömas för gärningen iin den som var föreskriwn d[1. Vad nu sagts 

om brottspiiföljd gäller även förverkande eller annan särskild riit tsverkan 

av brott. 

Enskild skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestäm

mes i lag för det fall att hans egendom tages i anspråk genom 

expropriation eller annat sådant förfogande. 

f:öreskrifter om enskildas pnsonliga ställning samt om deras personliga 

od1 ekonumisb förhållanden inbördes meddelas genom lag. 

Sådana föreskrifter är hlanJ andra: 

1. föreskrifter om swnsk t medborgarskap, 

2. föreskrifter om rätt till släktnamn, om äktenskap och föräldraskap, 
om arv och testamente samt om familjcförldllanden i övrigt, 

3. föri:skriflt'r om rätt till föst och lös .;irendom, om avtal samt om 

holair. föreningar, samfälligheter od1 stift.;lsn. 

3 ~2 

1:ört•skrifter om förhiillandd mellan t'nskilda och 1.kt allmiinna, som 

gälkr äliiriranden för .;nskilda eller i övrigt avser ingr.;pp i enskildas 

pi:rsonliga t'lkr t'konomiska förhällanJen, mt'ddelas genom lag. 

Siidana fört•skriftn iir bland andra föreskrifter so11J bq~ränsar Lk fri

och riittighcter och det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 1 - 3 § ~ 

tillkommer SVl'nsk medhorgare, föreskrifter om hrott och rättsverkan av 

brott, föreskrifter om skall till staten samt föreskrifter om rekvisition 

och annat siidant förfogande. 

I I propo,ition<'m för,lag har paragrakn följande lydelse: "I.ag l'llcr annan 
föreskrift for ej innebära att sven'k medhorgan: skall kunna landsförvisas eller att 
svensk medhorgan; som är bosatt i riket skall kunna hl'rövas sitt medborgarskap i 
annat fall än dii han iir <'ller samtidigt blir medborgare i annan stat. 

Lag eller annan föreskrift for .;j innebära att straff eller annan hrottsp~lföljd skall 
kunna fidömas för gärning som icke var belagd med hrot tspäfoljd. niir den 
förövades. eller att SVitrarl' hn>tlsp;°tföljd skall kunna iJdÖnWs för giirnin.'(L'n iin den 
som var fön:skriVL'n dii. Vad nu sagts 0111 hrottspiiföfjd giiller iiven förverkande clil'r 
annan särskild rättsverkan av brott." 
2 I prnposiiionl'll föreslils i andra styl"ket "2 kap. 4 ~"i stiilkt l"in "2 kap. 1-J ~~". 
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FörL'Skriftcr om dugivamk folkomröstning i hela riket meuuelas 

genom lag. 

5 8 

Grunderna för iinuringar i rikets indelning i kommuner samt grundt'rna 

för kommunernas organisation och verksamhetsformer och rör den 

kommunala beskattningt'n besUimmes i lag. 1 lag meduelas ueksä före

skrifter om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras åligganuen. 

Under tid uå riks~1ött: ej pågår kan finans- och skatteutskotten, eftn 

bemyndigande i lag om annan skatt :in skatt p~I inkomst. förmögenhet, 

arv eller gåva, pa förslag av n:geringen bestämma om skaltt'satsen t'lll'I' 

besluta att skatt som avses i lagen skall bö1ja dler upphöra att utgii. 

B.:rnyndigandt' kan innefatta rätt att göra skillnad mellan olika slag av 

vc.:rksamh<:t och oliku delar av riket. Finans- och skal teutskotten utövar 

sin beslutanderätt vid gemensamt sammanträde. Beslut fattas på riks

dagens viignar gerwm lag. 

L1g som finans- od1 skatteutskotten har beslutat med stöd av första 

stycket skull av regeringen underställas riksdagL'n inom en manau fdn 

början av närmast följande riksmöte. RiksdagL'n prövar lagen inom en 

månad härefter. 

Utan hinder av 3 eller 5 ~ kan regeringen efter bemyndigande i lag 

genom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om föreskrif

terna avser nftgot av följande iimncn: 

1. skylld för liv, personlig säkerhet eller hälsa, 

1. utlännings vistelse i riket. 
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillg:\ngar, 'tillverk-

ning, kommunikationer, kreditgivning eller niiringsverksamhct. 

4. jakt. fiske eller natm- och miljöv[1rd, 

5. trafik cilcr ordningen på allmfo plats, 

'-'· untkrvisning 0L'11 ulhilclning. 
Utan hindt'I' av 3 \i kan regeringen efter bemyndigande: i lag genom 

förordning mnldela föreskriftn om förbud att röja sådant som niigon har 

erfarit i allmiin tjiinst eller unckr utövande av tjiinslt'plikt. 

Bemyndigande som avs.:s i denna paragraf medför ej r~itt att meddda 

föreskrifter som i annat hänseende än som angiv.:s i anura stycket 

begränsar nagon av de fri- OL'h r~it ti)!heter eller Jet skydd i Övrigt SOm 

enligt 1 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare. S[iuanl bemyndigan

de medför ej heller rätt att meddela föreskrifter om annan riiltsvcrkan av 

brott än böter. Riksdagl'n kan i lag, som innl'häller bemyndigande med 

stöd av denna paragraf. föreskriva även annan riitbv.:rkan :in böti:r för 

I I propositio1wn for,"lii~ i trl,dje '1ycket fiir,ta mcnin)!en "1 kap. 4 ~,,i ,1;ilk1 l'i•r 

"~kap. I-~~~". 
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överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av ht•myndi

gandd. 

Utan hinder av 2. 3 eller ~ ~ kan regeringl'n et'ter bemyndigande i lag 

gt•nom förordning meddela föreskrifter om anstånd med att fullgöra 

förplik tl' !se. 

Ul•m hinder av 3 s kan regeringen t'fter bemyndigande i lag genom 

förordning meddela förL'skriftn om tull på införsel av vara. 

RL'gL~ringen din kommun kan efter riksdagens bemyndigandl' meddela 

s[1dana föreskrifter om avgifter. som p~t grund av 3 § annars skall 

meddelas av riksdagen. 

10 § 1 

Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives i 7 s 
första sty<.:ket eller 9 s genom förordning beslämma att föreskrift i lagen 

skall börja eller upphöra att lillämpas. Detta gföer även om föreskriften 

begränsar niigon av de fri- och rättigheter eller det skydd i övrigt som 

enligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare. 

11 s 
Bemyndigar riksdagen enligt denna regeringsform regningen att med

dela föreskrifter i visst ämne. kan riksdagen därvid mt•dgiva all regeringt•n 

överl~\ter {1t förvaltningsmyndighet eller kommun att mt•1.hkla best:immel

ser i ~imnet. 1 fall som nu sagts kan riksdagen också uppdraga 'It 
förvaltningsmyndighet under riksdagen att meddela s:ictana bt'stiimmelser. 

12 ~ 

Föreskrifter som rq!eringen har nlt'ddelat med stöd av bemyndigande 

som avses i tknna regeringsform skall underställas riksdagen för prövning, 

om riksdagen bestämmer det. 

13 § 

Regeringen fC1r utöver vad som följer av 7-10 s~ genom förordning 

besluta 

I. föreskrifter om verkställighet av lag, 

2. föreskrifter som ej enligt grnfldlag skall meddelas av riksdagen. 

Rt'geringen får ej pii grund av första stycket ht'sluta föreskrifll.'r som 

avser riksdagen eller dess myndigheter. Den Uir ej hellt'r p[t grund av 

bestämmelsen i första stycket 2 besluta fört•skrit'ter snm avso.:r den 

kommunala heskattning.:n. 

Regeringen tjr i förordning som avses i fiirsta stycke! övn!(Jta iit 

undo.:rurdnad myndight•t alt meddela bestämmelser i ämnet. 

I I pmpo,itiont:n före'l~is i andra ml'ningcn "2 kap. 4 ~ .. i stiillct för "2 kap. 
1-J ~~ ... 
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Bd1örighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej 

hinder för riksdagen att genom lag meddt'la föreskrifter i samma ämne. 

Crundlag stiftas genom två likalydande beslut. DL'! andra beslutet får 

ej fattas, förr:in det efter det första beslutet har hällits val till riksdagen i 

hela riket och d.:n nyvalda riksdagen har samlats. Riksdagen får icke 

såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av grundlag, som iir 

oförenligt med annat vilande grund lagsförslag. utan att samtidigt förkasta 

det först antagna förslaget. 

16 ~ 

Riksdagsordningt•n stiftas p[t samma sätt som grundlag. Den kan ocksil 

stif1<1s genom t•ndast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande 

oeh mer än hälften av riksdagens kdamötn förenar sig om beslutet. 

Tilläggsl1l'stämrnelse i riksdagsordningL'n beslutas dock i samma ordning 

som lag i allmänhet. 

I 7 s 
L1g far ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I fräga um iindring 

eller upphävande av grundlag elln av riksdagsurdningen ägn 15 och 

16 ~~motsvarande tillämpning. 

För att avgL' yttrande till regeringen över lagförslag skall finnas ett 

lagräd. vari ingär domare i hiigsta domstolen och n.:geringsrätten. Awn 

riksdagsutskott fiir inhiimta yttrande fdn lagriidd enligt vad som niirma

re angives i riksdagsordningen. Närmare bestämmelser om lagriidet med

delas i lag. 

Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmiil. L1g med 

sådana föreskrifter om riksdagen dkr dess myndigheter som ej skall 

intagas i grundlag eller riksdagsordningt•n kan dock utfärdas av riksdagen. 

I.agar och förordningar skall kungöras sä snart det kan ske. 

9 kap. 1:1NANSMAKTF:'>I 

Om r;iurn att besluta om skatter oeh avgifter 1ill staten finns 

bestiimmelser i 8 kap. 

I I llr<.>posiliunL'lh forsla!! har p"r:1gr:1kn foljandc lydcl,c: '"Om ribdagen' riirt all 
besluta 0111 skatter och av)!ifter till staten fi111i- hL'stiimnlL'isL·r i 8 kap.'" 
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Statens medel får icke användas pfr annat s:itt :in riksdagt'n har 

bestämt. 

Om användningen av statsmedel för skilda behov bestämmer riksdagen 

genom budgetregkring enligt 3-5 s~. Riksdagen får dock bestiimma att 

medel tages i anspräk i annan ordning. 

Riksdagen företager budgetreglering för niirmast följande budgetår 

t'ller, om särskilda skäl föranleder dd, för annan budgetperiod. Riks

dagen bestämmer diirvid till vilka hdopp statsinkomsterna skall beräknas 

och anvisar anslag till angivna ändamål. BL·sluten härom upptages i t'.n 

statsbudget. 

Riksdagen kan bL,sluta att s:irskilt anslag pä statsbudgeten skall utgå 

för annan lid än budget perioden. 

Vid budgetreglering enligt denna p:1ragraf skall riksdagen beakta 

behovl'l under krig. krigsfara eller andra utomord<:ntliga förhållanden av 

medel för rikl'ls försvar. 

Kan budgd regkring <:nligt 3 s icke avslutas före budgetpt·riodens 

början, bl:'stämmer riksdagen eller, om riksmöte ej p;lgår, finansutskottt'l 

i den omfattning som behövs om anslag för tiden till d<:ss budgetregle

ringen för pcriotkn slutföres. 

För löpamk budgeUir kan riksdagen pä ti!Higgsbudgel göra ny beriik

ning av statsinkomstn samt ändra anslag och anvisa nya anslag. 

Rt,geringen avgiva förslag till statshudgd till riksdagen. 

7 ~ 

Riksdagen kan i samband mt'd budgetregkring din annars besluta 

riktlinjL·r för viss statsvi:rksamhet för längrt' tid iin ansl:ig till verksam

heten avser. 

Statens medel och dt'ss övriga lillgiingar stär till regl'l"ingens disposi

tion. Vad nu s:igrs g:ilkr dock icke tillgtingar som iir ;1vsecld:i för riksdagen 

eller dess myndighL,tl'I" eller som i lag har avsatts till siirskild fiirv:iltning. 
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Riksdagen fastställn i den omfattning som bd1övs grunder för förvalt

ningt'n av stakns egendom oeh förfngandd över den. Riksdagen kan 

cl:irvid föreskriva att atgärd av visst slag ej för vidtagas utan riksdagens 

tillst{111d. 

I 0 ~ 

Regeringen !"är icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller i 

övrigt ikliida stakn ekonomisk förpliktelse. 

Under riksdagen skall finnas myndighet mL'd uppgift att i enlighd med 

riksdagens bemyndigande taga upp oL'.11 förvalta lån till staten. Niirmare 

hestiimmelser härom meddelas i lag. 

11 ~ 

En inom riksdagen utsedd lönL·delegation öve.rlägger i förhandlings

frilgor rörande anställningsvillkor, som skall gälla för stall'ns arbetstagare 

eller i övrigt tillhör riksdagens prövning, med statsriid som regt•ringen 

bestämmer_ Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess mynclig

hetn övnliigger lönedekgationen doek i stället med den som riksdagen 

hestiimrner. Lönedelegationen ftir på riksdagens viignar godkänna avtal i 

s{1dan fråga eller, om frågan har undantagits från avtal, förslag till 

n.:gkring av den. Vad nu sagts giiller ej om riksdagen för visst fall har 

beslutat annat. 

:\iirmare bestiimnwlser om lönecldegationens sarnmansiittning med

Jelas i riksdagsordningen. 

12 ~ 

Riksbanken iir myndighet under riksdagen. 

Riksbanken förvaltas av sju fullmäktigt'. Ln av dessa oeh en suppleant 

för honom förordnas av regeringen för tre iir i siinder. Övriga sex v:iljes •IV 

riksdagen. DL'll fullmiiktig som regeringen har förordnat :ir ordförande. 

I-Ian far ej uUiva annat uppdrag elkr inneha tjiinst inom riksbankens 

ledninµ. Bestiimmelser om riksdagens val av fullmäktigL'. om riksbankens 

1<.:dning i övrigt samt 0111 dess verksamhet meddelas i riksdagsordningcn 

od1 ann:m lag. 

1:ullmiiktig som riksdagen vägrar ansvarsfri hel iir diirmed skild t"ran sitt 

uppdrag. Reg,:ringcn kan •lterkalla förordnandt'! för orJJ"i:\randen t'ller för 

tknnes suppk:rnt. 

Lndast riksbanhn har riitl att utgiva sedlar. Bt·stiimmelser om pen

ning- och ht:Lilningsviist'.ndet mcddt:las i övrigt genom lag. 
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10 kap. FÖRllALLANDET TILL A\IDRA STATER 

Överenskommelst' med annan stat eller med mellanfolklig organisation 

ingås av regeringen. 

Rl'geringen får ej inga för riket bindande internationell övt'rt'.nskom

mdse utan att riksdagen har godkänt denna, om öwrenskommdsen 

förutsiitter att lag ändras eller upphiives elkr alt ny Jag stiftas eller om 

den i övrigt gäller iirnne i vilket riksdagen skall besluta. 

Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det 

riksdagsbeslut som förutsiittes, skall samma ordning iakttagas vid godkän

nandet av öven:nskommdsen. 

Rt•gcringen far t'.i heller i annat fall än som avses i första stycket ingå 

för rikt'! bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har 

godkänt denna, om överenskommelsen iir av störrl~ vikt. Regeringt'l1 kan 

doek underlilta att inhämtä riksd<.1gens godkännandt' av överenskommt'l

scn, om rikl:ts intresse kräver det. I sådänt fall skall regeringen i stället 

överliigga 11lt'd utrikt·snämnden innan öven:nskomrnelsen ingås. 

Rt'geringt•n far uppdraga iit förvaltningsmyndight'l ;itt ingå internalio

nell överl'llskommdse i fdga där öven:nskommdsen ej kräver riksdagens 

l'iler utrik<·sniirnndens medwrkan. 

Bt·st:immclserna i 1-3 ~~ iigt•r motsvarandt· tillämpning på åtagande av 

internationell förpliktl'lse för rikt'l i ;innan form iin överenskommelse 

samt pi1 uppsiigning av inlt:rnationcll övercnskommelst• eller förpliktelse. 

Bt·slutandniitl som enlig! tfrnna regeringsform tillkommer riksuagen, 

regt•ringt•n dkr annat i rcgt'ringsformen angivd organ oeh ej avser fraga 

om stilbndc. :indring dkr upph~ivande av grundlag kan i begränsad 

omfattning öwrliitas till mellanfolklig organisation för frt•Jligt sarnarhett·. 

till vilkl'n riket är eller skall bliva anslutt'l. elln lill mellanfolklig domstol. 

Om såd:1n öwrlalelst· ht·slut<.1r riksd:igen i den ordning som är föreskriven 

för stiftande av grundlag t'llcr. om bt'slut i s~idan ordning ej kan avvaktas, 

. . . 

I I propositiom·ns förslag har amlra stycket följande lydelse: "Riittskipnings- eller 
förvaltningsuppg:ift bn. i annat fall iin som avses i första styckrl. övcrlålas till 
annan stat. till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller internationell 
inriil lning eller .samfällighet, om riksdagen fi.1rordnar om det genom cl I beslut. 
varom minst tre t]iirdc.:dclar av de röstande förenar sig. eller genom beslut i den 
ordning som giiller for stift ande av grundlag .. " 
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genom ett heslut varom minst ft•m sjnttedt'lar av de röstande- och minst 

tre (j:inkdelar av kdamöterna förenar sig. 

Riittskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regerings

form tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen 

angivet organ kan överlåtas till annan stat, till mellanfolklig organisation 

eller till u!liindsk eller internationell inriittning eller samfällighet, om 

riksdagen förordnar om det genom ett beslut, varom minst tre tjiirdedclar 

av de röstande förenar sig, eller genom beslut i den ordning som gälkr för 

stiftande av grundlag. 

Regeringen skall fortlöpande hålla utrikt·sniimlllkn underriittad om de 

utrikc·spolitiska förhållanden, som kan rn betydelse för riket, och övnläg

ga med n:imnden om dessa s;) ofta det erfordras. I alla utrikcsiirenden av 

större vikt skall regeringen fört' avgörande'! överliigga med nämnden, om 

dt'l kan ske. 

7 s ~ 

Utrikesnämnden hcsL1r av talmannen samt nio andra lcdamökr, som 

riksdagen viiljn inom sig. N:irmare hestämmelser om utrikesnämndens 

sammansättning meddelas i riksdagsordningcn. 

Utrikesnämnden sammantriicler pt1 kallc'lse av regeringen. Regeringen iir 

skyldig att sammankalla niimndcn om mins! fyra av n:imnckns kdamöter 

beg:ir övcrliiggning i viss fdga. Ordt"i"irandc vid s~1mmantr:ide med n:imn

dt·n :ir slatscftden clkr, om han har förLtll, slatsministern. 

Ledamot av utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till 

niimnlkn skall visa varsamhet i fdga om meddelanden rill andra om vad 

han har erfarit i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig 

tyst naclsplikt. 

Chl'f,·n för dl~t dcp:.irtement till vilket utrikes:irendena hör skall h[tllas 

underrätt:.id, när fräga som är av betydelse för förh:'tllandet till annan stat 

dkr till nfrllanfolklig organisation uppkommer hos annan statlig myndig

lwt. 

Rl'gcringcn fiir insätta rikets försv:.irsnwkt elkr del därav i strid för att 

möta v:ipnat angrepp mot riht. Svensk väpnad styrka far i övrigt insiiltas 

i strid elkr sändas till ann:.it land endast om 

I. riksdagl'.11 medgiver dl'!, 

2. dd :ir mt·dgivl'l i lag som angiver förutsättningarna för i1tgärdl:r1, 

3. skyldi)'.ilet att vidtaga iitg:irdcn föl.in av inkrnationcll över~nskom-

1 l propositionen för,·slas i första 1111.:nin~en "behövs" i sl~iller for "erfordras". 
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melse eller förpliktl'lse som har godkänts av riksdagen. 

förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrL'PP mot riki:t, 

kke givas utan riksd:1gens medgivandt'. 

Regeringen for bL·myndiga försvarsmakten att använda viild i enlighet 

med internationell rätt och St'dviinja för att hindra kränkning av rikets 

territorium i fred elkr under krig mellan främmande stater. 

11 kap. Ri\.TTSKlPNll\G OCH FÖRVALTNING 

Högsta clornstokn :ir högsta allmänna domstol od1 regcringsr:itten 

högsta förvaltningsdomstol. Riitten att ftt m~I prövat av högsta clomstokn 

eller regeringsrättcn kan bcgriinsas genom Jag. 1 högsta domstolen och 

rcgningsriittl?n Or endast den tjänstgöra s;°1som ledamot SOlll har Ut

niimnts till ordinarie· domare· i domstolen. 

Ann:m domstol än högsta domstolen eller regeringsriitten inriittas med 

stöd av lag. Domstol Lir iekt: inr:ittas för redan beg[mgen gärning och ej 

hel kr för viss tvist eller i övrigt för visst miil. 

Vid domstol som avses i andr:1 stycket skall finnas ordinarie domar<'. 1 
fråga om domstol som har indttats för handEiggning av en viss bcst:imd 

grupp .:-lin viss:1 bL>Sliimda gruppL'r av m[il f:1r dock i lag göras undantag 

hiirifr[1n. 

Ingen myndighet, ej helkr riksdagen. Lir bestämma, hur domstol sbll 

döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tilliimpa 

rättsregel i s:irskilt fall. 

Riittstvist mellan enskilda ri\r icke utan stöd av lag avgöras av annan 

myndighet iin domstol. 

Har annan myndighet iin domstol berövat n[1gon friheten med anled

ning av hrott eller misstanke om brott, skall elen beslutet rör kunna rn 
saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsm:ll. Detsamma giiller om 

svensk medborgare av annan anledning iin nu sagts har blivit omhiinder

tagen tv~ingsvis. Med prövning av domstol likställes i sistniimncla fall 

prövning av niimnd, om niimndens sammansiittning iir bestiimd i lag och 

ordfriranclen i n:imnden skall vara l'ller ha varit orclinariL' domare. 

4 § 

Om domstolarnas rJttskipningsuppgifter, om huvuddragen av deras 

organisation och om rtittegiingen föreskrives i lag. 

11 l?iksdagl'/I l 'J 73. 4 sam/. Nr :!fi 
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5 § 

Den som har utnfornts till ordinarie clonrnrc får skiljas fr:Jn tjiinstcn 

endast 

I. om han genom brott l'ller grovt eller upprepat i\sidosäUande av 

tjiinsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjfosten, 

2. om han har uppnått gällande pt:nsions;llder eller annars enligt lag iir 

skyldig att avgå med pension. 

Har ordinarie domare skilts från tjänsten genom bt:slu t av ;rnnan 

myndighet iin domstol, skall han kunna piikalla domstols prövning av 

beslutet. Detsamma giilkr bl'slut varigenom ordinarie domare har av

stängts fri1n utövning av sin tjfost eller :!lagts att undcrg{1 liibrundersök

ning. 

Om det påkallas av organisatoriska skäl, för den som har utniimnts till 

ordinarie domare förflyttas till annan jiimställd domartjänst. 

6 § 

Under regeringen lyder justitiekanslern, riks[1klagaren, de centrala 

ämbetsverken och liinsstyrclserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet 

lyder under regeringen. om myndigheten ej t'nligt cknna rl'gcringsform 

eller annan lag iir myndighet under riksdagen. 

Förvaltningsuppgift kan anförtros :it kommun. 

Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag. förening. samfällighet 

eller stiftelse. Innefattar uppgiftl'n myndighctsutövning, skall lkt ske 

genom lag. 

7 § 

Ingen myndighet. ej h<'ilcr riksdagen dkr kommuns bc:slutande organ, 

får bestämma. hur förvaltningsmyndighet skall i siirskilt. fall besluta i 

ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller 

som rör tillämpning av lag. 

8 § 

Riittskipnings- eller förvaltningsuppgift får ej fullgöras av riksdagen i 

vidare miin iin som följer av grundlag eller riksdagsordningen. 

9 § 

Tjiinst vid domstol eller vid förv<iltningsmyndight·t som lyder under 

regeringen tillsiittes av regeringen l'ller av myndighet som regeringen 

bestämmer. 

Vid tillsiittning av statlig tjiinst skall avseende fiist:1s t•ndast vid sakliga 

grunder, siisom förtjiinst o..:h skicklighet. 

Endast den som iir svensk medborgare får inneha eller utöva domar

tjänst, ämbete som lydn omedelbart under regeringen, tj:inst eller 

uppdrag si1som chef för myndighet som lyder omedelbart under riks-
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dagen eller regeringen eller siisom ledamot av sådan myndighet eller dess 

styrelse, tjfost i regeringskansliet n:irmast under statsri'tcl eller tjiinst 

såsom svenskt sJndebud. ii.wn i annat fall for endast den som :ir svt'nsk 

medborgare inneha tjiinst elln uppdrag, 01i1 tjiinsten eller uppdraget 

tillsättes genom val av riksdagen. I övrigt f3r krav pil svenskt medhorg~ir

skap för behörighet att inneha eller utöva tjiinst eller uppdrag hos staten 

eller kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som 

angives i lag. 

10 § 

Grundläggande bestämmelser om statstjiinstemiinnens rättsstiillning i 

andra hänseenden iin som beröres i denna regeringsform meddelas i lag. 

11 § 

Resning i avgjort ~i rende s:.imt äterstiillande av försutten tid beviljas av 

regeringsriitten n:ir fr;"1ga är om ärende för vilket regeringen, förvaltnings

domstol ellt'r förvaltningsmynclighet är högsta instans samt i annat fall av 

högsta clomstoil'n. Niirmare bcstiimmelser h:irom kan meddcbs i lag. 

12 § 

Regeringen fiir medgiva uncl:.intag från föreskrift i förordning eller från 

best:immclsc som h:.ir meddelats med stöd av beslut av regeringen, om ej 

annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag. 

13 § 

Rl'geringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller 

annan sådan rättsverkan av brott samt eftergiva eller mildra annat liknan

de av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person elln egen

dom. 
~iir synnerliga skiil föreligger, far fl'gcringcn förordna att vidare 

åtgärd för alt utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall ~iga rum. 

12 kap. KONTROLLMAKTEN 

I § 

Konstitutionsutskottet skall granska statsr[1dens tjänsteutövning och 

regerings:irendenas hand!Jggning. Utskottet har rätt att för det ta ändam:ll 

utfil protokollen över beslut i rcgeringsärenden och de handlingar som 

hör till dessa ärenden. Varje annat utskott och varje riksdagsledamot fär 

hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsdds tjänsteut

övning eller handläggningen av rcgeringsärende. 
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2 § 

Det il ligger konstitutionsutskottet att när sbl föreligger till det, dock 

minst en g:'ing nm t1ret, meddela riksdagen vad utskottl!I vid sin gransk

ning har funnit förtjiina uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning 

diirav göra framstiillning till regeringen. 

3 § 

Den som iir eller har v<1rit statsriid får fällas till ansvar för brott i 

utövningen av statsriidstjiinslen endast om han diirigenom grov! har 

åsidosatt sin tjänsteplikt . .\tal beslut.is av konstitulionsutsk()itd och 

prövas av högsta domstolen. 

4 § 

Riksdagen kan avgiva förklaring, att stalsri\d icke t1lnju!t'r riksdagens 

förtroendl'. För sitdan förklaring, misstroendeförklaring. fordras att rnn 

än hiilfll'n av riksdagl'ns ledamöter förenar sig diirom. 

Yrkande om misstroendcförk la ring u pptagcs till prövning endast om 

det viickes av minst en l iondcl av riksdagens ledamöter. Det upptages icke 

till prövning undl'r tiden fdn det att ordinarie val har iigl rum eller beslut 

om extra val har meddelats till dess elen genom vakt utsedda riksdagen 

samlas. Yrkande avsel'nde statsråd som efter att ha entledigats uppehJller 

sin befattning enligt 6 kap. 8 ~ Lir ej i nagot fall upptagas till prövning. 

Yrkande om misstroendeförklaring skall icke beredas i utskott. 

5 § 

Riksdagsledamot fär, enligt besUirn mclser i riksdagsordningen. fr:1 m

stiilla interpell:llion eller fråga till statsriid i angl'liigenht'! som ang!1r 

dennes tjiinsteutövning. 

6 § 

Riksdagen viiljcr en eller flera ombudsmiin att i enlighet med instruk

tion som riksdagen beslutar utöva tillsyn över tilliimpningcn i offentlig 

verksamhet av lagar och andra fiirfattningar. Ombudsman f:h föra lalan 

i de fall som angives i instruktionen. 

Ombudsman fiir niirvara vid domstols eller förvaltningsmyndight'ls 

överliiggningar och har tillg[mg till myndighetens protokoll od1 hand

lingar. Domstol och förvaltningsmyndighct s;1111t tjiinsteman hos staten 

eller kommun skall tillhand;igå ombudsman med de upplysningar och 

yttranden han bcgiir. S[1dan skyldighet åligger iiven annan, om han stiir 

under ombudsmans tillsyn. Allmiin :1klagan: skall p;i lwg~ran bitriida 

ombudsman. 

Niirmarc bestiimmdser om ombudsman finns i riksdagsordningen. 

7 ~ 

Riksdagen väljer inom sig r~visorer atl granska den statliga verksam

heten. Riksdagen kan besluta att revisorernas granskning skall omfatta 
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ocks[1 annan verksamhet. Riksdagen fastst:iller instruktion för reviso

rerna. 

Revisorerna fiir enligt bestiimmelser i lag infordra handlingar, uppgifter 

och yttrnnden som behövs för granskningen. 

Niirmare bestiimmelser om rt·vison:rna finns i riksdagsordningen. 

Atal för brott i utövningen ;1v tjiinst som kdamot av högsta domstolen 

eller rl'geringsdttt•n dckes i högsta domstolen av riksdagens ombudsman 

ell..:r justitiekanslern. 

l lögsta domstokn prövar ocksii om ledamot av högsta domstolen eller 

rcgeringsrätt..:n enligt vad därom är föreskrivet skall skiljas eller avstängas 

fdn sin tjiinst eller vara skyldig att underg[1 Uikarundersökning. Talan 

viickcs av riksdagens ombudsman elkr justitiekanslern. 

13 kap. KRIG OCH KRIGSfARA 

Kommer rikL't i krig eller krigsfara och p~1gi\r icke riksmöte, skall 

regeringen eller talmannen kalla till riksmöte. Den som utfärdar kallelsen 

kan besluta all riksdagen skall sammantriida pt1 annan ort iin Stockholm. 

P~igiir riksmöte, kan riksdagen elkr talmannen besluta 0111 sammantrii

desort. 

Ar riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall en inom tiksdagcn utsedd 

krigsd..:legation träda i riksdagens stiille, om förhi\llandena kriiver det. 

Om riket i:ir i krig, m..:ddelas förordnande att krigsdelegationen skall 

träda i riksdagens stiilk av utrikt·sniimndens ledamöter enligt niirmare 

lxstiimrnetser i riksdagsordningen. lnn;m förordnamk meddt'las skall 

sanH:id ske 111ed stats111inistern. 0111 det iir möjligt. Hindras niimndens 

ledamöter av krigsförhiillandena att sammantriida. meddc•las förordn;111-

dc't av rcgeringc•n. Om rikc·t iir i 0111edelbar krigsfara. 111eddelas förord

nandt• som nu sagts av utrikc·sniimndens kcbml.\tcr i förening med 

statsministern. För förnrdnanclc• fordras diirvid att slatsministnn och sex 

av niimmkns ledamöter iir ens'" 
Krigsdelegationen och regeringen kan i samri\d eller var för sig besluta 

att riksdagen skall iitertaga sina hefogcnhetl'r. 

Krigsdclegationens sammansiittning hl'st:immes i riksdagsordningen. 

!lkdan krigsdelegationen iir i riksd;1gens st:ille utövar den de befogen

heter som annars tillkommer riksdag..:n. Krig.~clelegationen L°tr dock ej 

fatta ht•slut pii ocku1wrat område. lkn fiir ej heller fatta hL'slut som avs..:s 

i I I § första stycket första punkten eller andra eller fiärde stycket. 

Krigsdckgationen bcslutar sjiilv 0111 formerna för sin verksamhet. 
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Ar riket i krig och kan till följd diirav regeringen icke fullgöra sina 

uppgifter, kan riksdagen besLimma om bildande av regering och om 

rl'gcringens arbetsformer. 

5 § 

Är riket i krig od1 kan till följd därav varken riksdagen eller 

krigsdelegationen fullgöra sina uppgifter, skall regL·ringen handha dessa i 

den miin elen finner det behövligt för att skydda riket och slutföra krigl'l. 

Rt•geringen far l'j pii grund av första stycket stifta, iinJra t•ller upphäva 

grundlag, riksdagsordningcn eller l;ig om val till riksdagen. 

6 § 

Är rikd i krig eller krigsfara eller dder s[1dana utomordentliga 

förhilllanden som :ir föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har 

befunnit sig, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom 

förordning meddela sJdana föreskrifter i visst :imne som enligt grundlag 

annars skall meddelas genom lag. Erfordnis det iiven i annat fall med 

h:insyn till försvarsberedskapen, kan regeringen med stöd av bemyndi

gande i lag genom förordning best:imma att i lag meddelad föreskrift om 

rekvisition eller annat s:hlant förfogande skall börja eller upphöra att 

tilliimpas. 

I lag med bemyndigande som avses i första stycket skall noga angivas 

under vilka förutsiittningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigande 

medför ej riilt att stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen 

eller lag om val till riksdagl'n. 

7 §I 

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av 

riksdagens bemyndigande beslut:i att uppgift, som enligt grundlag ankom

mer p[1 regeringen, skall fullgör:is av annan myndighet. S:idant bemyn

diganclL' för icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fr~ga :ir 

endast om bt•slut att lag i visst :imnc skall börja till:impas. 

Under krig, krigsfara eller andra av krig förankdda utomordentliga 

förldllanden för med avsl'ende på domstol för avdelning :iv försvars

makten göras undantag fdn föreskriften i 11 kap. 1 § att vid domstol 

skall finnJs ordinarie domare. 

8 § 

Regeringen fär ingi\ överenskommelse om vapenstillestfod utan att 

inhämt:i riksdagens godLinnande och utan att rådgöra med utrikesn~imn

den, om uppskov med överenskommelsen skulle innebiira fara för riket. 

I I propositionens förslag har första stycket andra meningen fiiljande lydelse: 
"Sildant bc111yndigandc för icke omfatta befogcnhct enligt 5 eller 6 §i detta kapitel, 
0111 ej fråga ;ir endast 0111 b..:slut att lag i visst :imnc skall börja till~i111pas." 
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Pä ockuperat område får ej fattas beslut som innebär stiftande, 

ändring eller upphävande av grundlag, riksdag;ordningen, lag om val till 

riksdagen eller lag om högmåls brott, brott mot rikets säkerhet, ämbets

brott, brott av krigsmän, sabotage, upplopp, uppvigling eller samhällsfar

lig ryktesspridning. 

På ockuperat område får icke något offentligt organ meddela beslut 

eller vidtaga åtgärd som ålägger någon rikets medborgare att lämna 

ockupationsmakten sådant bistånd som denna icke får kräva enligt 

folkrättens regler. 

Intet ärende får avgöras av riksdagen på ockuperat område, såvida icke 

minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltager i avgörandet. 

10 § 

Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på 

annan ort än regeringen, skall han anses hindrad att fullgöra sina 

uppgifter som statschef. 

11 § 

Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av 

riksdagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie val skall hållas, kan riksdagen 

besluta att uppskjuta valet. Sådant beslut skall omprövas inom ett år och 

därefter med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir 

gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter förenar 

sig om det. 

Är riket till någon del ockuperat, när val skall hållas, beslutar riksdagen 

de jämkningar av reglerna i 3 kap. som är påkallade. Undantag får dock ej 

göras från 3 kap. 1 § första stycket, 2 §, 6 § första stycket och 7 -11 § §. 
Vad som sägs i 3 kap. 6 § första stycket, 7 § andra stycket och 8 § andra 

stycket om riket skall i stället gälla den del av riket för vilken val skall 

hå!las. Minst en tiondel av alla mandaten skall vara utjämningsmandat. 

Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på föreskriven 

tid. skall hållas s3 snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har 

upphört. Det [!ligger regeringen och talmannen att i samrf1d eller var för 

sig se till att de åtgärder som behövs härför blir vidtagna. 

Har ordinarie val till följd av denmi par<igraf hltllits på <innan tid än när 

del annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för därnäst 

följande ordinarie val till den månad under tredje eller fjärde året 

efter det först n:imnda valet, då ordinarie val skall hållas enligt riksdags

ordningen. 

ÖVERGAN(;SBESTÄMMELSER 

1. (;enom denna regeringsform upphäves den äldre regeringsformen. 

Den äldre regeringsformen skall dock med nedan angivna undantag 

I l propositionens förslag har tredje stycket följande lydelse: "Intet ärende får 
avgöras i riksdagens namn på ockuperat område, såvida icke minst tre fjärdedelar av 
ledamöterna deltager i avgörandet." 
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tillämpas i sLillet för den nya regeringsformen till utgången av det år 

under vilket riksdagen slutligt antager denna samt, i de fall som angives 

nedan, även diirefter. 

2. 1 De föreskrifter i den äldre regeringsformen angående konungens 

ställning och befogenheter som angives umkr 4 skall, sa lfogc Gustaf VI 
Adolf är konung, tillämpas i stället för motsvarande föreskrifter i denna 

regeringsform. Under samma tid skall i övrigt vad i denna regeringsform 

eller, om ej annat siirskilt angives, i annan författning föreskrives om 

regeringen i stiillet gälla Konungen i statsrådet och vad i denna regerings

form föreskrives om statschefen i stället gälla Konungen. 

Utan hinder av bestämmelsen i 3 kap. I § i denna regaingsform skall 

riksdagen best:i av trehundrafemtio ledamöter intill utgfö1gen av löpande 

valperiod. Bestämmelserna om rösträtt i 3 kap~ 2 §i denna regeringsform 

skall börja tillämp:Js i samband med att röstlängd upprättas året efter det 

under vilket riksdagen slutligt antager regeringsformen. 

Skall nytt val till riksdagen hållas före den tidpunkt df1 denna 

regeringsfnrm enligt I skall börja tillämpas, skall bestiimmelserna i 3 kap. 

orn antakt ledamöter i riksdagen och om ersättare för dem, om tid för 

.:xtra val, om tiden för nyvald riksdags första sammanträde, om den 

nyvalda riksdagens valperiod, om fördelning av mandaten mellan valkrets

ar och mdlan partier, om riksdagsledamots behörighet och om överkla

gande av val till riksdagen samt motsvarande bestämmelser i annan lag 

tillämpas. Efter sådant val skall även bestämmelserna i 4 kap. 7 § om 
prövning av riksdagsledamots eller ersättares behörighet och bestämmel

serna i 4 kap. 9 § om ersättare för riksdagsledamot äga tillämpning. 

Riksdagen skall, sil snart denna regeringsform har fält kraft av 

grundlag, välja ledamöter i valprövningsnämnden samt, enligt vad som 

föreskrives därom i den nya riksdagsordningen, ersättare för dem. 
Bestämmelserna i 8 kap. 16 och I 7 § § i denna regeringsform skall 

tillämpas i fråga om den nya riksdagsordningcn, så snart denna regerings

form har fMt kraft av grundlag. 

För domstol i vilken endast en ordinarie tjänst som domarL' finns 

inrättad, då denna regeringsform träder i tilliimpning, skall bestämmelsen 

i 11 kap. l § tredje stycket första punkten tillämpas först sedan påg;lende 

ändringar i domkrctsindelningen har genomförts i vad de berör dom

stolen. 

3. Ordinarie val till riksdagen enligt 3 kap. 3 § i denna regcring;form 

skall äga rum på tid under år 1976, som bestämmes i riksdag.~ordningcn. 

Den valperiod för riksdagens ledamöter som pågår, när denna rege

ringsform får kraft av grundlag, upphör när den närmast därefter valda 

riksdagen har samlats. 

4. Bestämmelsen i 2 första stycket skall omfatta följancle föreskrifter i 

den äldre regeringsformen: l och 3 §§,bestämmelsen i 4 !i att Konungen 

I I propositionens förslag finns i tredje styckets för,ta mening orden "od1 prövning 
därav" omedelbart efter orden "om riksdagsledamots hl'11örighct"'. Vidare har 
styckets sista mening följandc lydelse: ''Efter siidant val skall även bestiimmelscrna i 
4 kap. 9 §om ersättare för riksdagsledamot äga tillämpning." 
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skall utn:imna ett statsråd, 5 § tredje stycket första punkten, bestämmel

sen i 6 § första stycket att statsrådet skall best[! av cheferna för 

departementen samt statsråd utan departement, 6 § andra och tredje 

styckena, 7 och 8 § §, 9 § första stycket första punkten, 14, 15, 38, 39 

och 40 §§, 42 § andra stycket, 43, 91 och 92 §§samt bestiimmelsen i 

108 § första stycket första punkten om förordnande om nytt val. 

Bestämmelsen i 2 första stycket skall vidare omfatta 9 § andra stycket 

i den :ildre regeringsformen, varvid hfovisningen till 106 och 107 §§skall 

gälla 12 kap. 3 och 4 §§ i denna regeringsform, samt 35 s i den äldre 

regeringsformen, varvid hänvisningen till 107 § skall gälla 12 kap. 4 § i 

denna regeringsform. 

5. L!nder den i 2 första stycket angivna tiden kan finnas en av 

Konungen utsedd ställföreträdare för statsministern med de uppgifter, 

som angives i 7 kap. 8 § i denna regeringsform. 

6. 1 Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet utan hinder 

av att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid 

tillämpning av denna regeringsform. Bemyndigande, som har beslutats av 

Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam, får 

utnyttjas även efter den under I angivna tidpunkten, tills riksdagen 

best1immer annorlunda. 

Bestämmelserna i 8 kap. 17 § i denna regeringsform skall gälla i fråga 

om 1ildre författning, som har tillkommit genom beslut av Konungen och 

riksdagen gemensamt eller genom beslut av riksdagen ensam. 

7. Bestämmelser i äldre lag eller annan författning om Konungen eller 

Kungl. Maj :t skall efter utgången av den i 2 första stycket angivna 

tiden gJlla rcgningcn, såvida det icke följer av författning eller i övrigt 

framg1ir av omstiindighctcrna alt konungen personligen, högsta dom

stolen, rcgcringsriitten t'ller kammarriitt iisyftas. 

Föreskrift som enligt äldre lag eller annan författning skall beslutas av 

Konungen och riksdagen gemensamt skall i stället beslutas genom lag. 

8. Förekommer i lag eller annan författning hiinvisning till eller avses 

diir eljest föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna regerings

form, till:impas i stället den nya hestämmelsen. 

9. 2 Ombud för svenska kyrkan sammanträder till allmänt kyrkomöte 

enligt vad som är s1irskilt föreskrivet. 

Till priistcrlig bdattning inom svenska kyrkan f:1r ej annan utn~irnnas 

iin den so111 bckiinner kyrkans l:ira. Medför ann:1n befattning skyldighet 

:1tt undervisa i kristendom elll'r fl:<llngisk vetenskap, skall tagas den 

hiinsyn till de sökandes trosiisk:idning som diirav kan päkallas. Befatt

ning~'11avare. som e.i tillhör svl'nska kyrkan, Lir icke ddtaga i avgörande av 

I I propositiorn:ns forsla)! har andra stycket följande lydelse: "Bestämmelserna i 8 
kap. 17 ~ i denna regeringsform skall )!iilla i fr:!ga om iildre författning. som. vid 
till:impnin!( av denna rc'gcringsfurm. skulle ha beslutats genom lag, eller som har 
tillkommit genom beslut av Konung.1•n och riksdagen g.e111ensaml eller genom beslut 
av riksdagen ensam." 
2 I proposilio1wns förslag anges i femte stycket "I kap. S ~"i stiilkt för "I kap. 
6 ~". 
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mål elkr iircncle, som angår kyrkans religionsvård eller religionsundervis

ning, utövning av präsUimbetet, befordring eller ämbetsansvar inom 

kyrkan. ;\l~ir sådant ärende avgöres av regeringen, skall dock hinder som 

nu sagts iL'ke gälla för annan än föredraganden. 

Till iirkebiskop eller biskop utnämner regeringen en av de tre som har 

föreslagits i den ordning som kyrkolag föreskriver. Om tillsättning av 

prästerliga tjänster i församlingarna och den rätt som därvid tillkommer 

regeringen och församlingarna föreskrives i kyrkolag. 

Utan hinder av vad tknna regeringsform föreskriver om att lag stiftas, 

ändras dlcr upphäves av riksdagen skall i fråga om kyrkolag gälla, att 

sådan lag stiftas, iindras eller upphäves av regeringen gemensamt med 

riksdagen; dock att diirvid erfordras samtycke jiimväl av allmänt kyrko

möte. Har av riksdagen antaget förslag angående kyrkolag ej utfärdats 

snm lag före niirmast följande lagtima riksmötes början, är förslaget 

förfallet. 

Vad i denna regeringsform föreskrives om primärkommuner skall, med 

undantag av I kap. 6 § första stycket andra punkten, äga motsvarande 

till:impning i fråga om kyrkliga kommuner. 

Gl·nom denna regeringsform göres ej ändring i vad som hittills har gällt 

enligt 2 § i den äldre regeringsformen. 

Dt'f. forna prästeståndets privilegier, förmåner, rättigheter och friheter 

skall fortfarande giilla, om de ej har ägt oskiljaktigt sammanhang med den 

ståndet förut tillkommande representationsr:itten och således upphört 

med denna. )\ndring eller upphävande av dessa privilegier, förmåner, 

riittigheter och friheter får ej ske på annat sätt än genom regeringens och 

riksdagens sammanstämmande beslut och med bifall av allmänt kyrko

möte. 
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Propositionens förslag till ny riksdagsordning med av utskottet föreslagna 
ändringar 

2 Fiirslag till 
Riksdagsordning 

1 kap. RIKSMÖTEN 

§ 

Ordinarie val till riksdagen h~tllt·s i september. Om tid för extra val iir 

föreskriv.:! i 3 kap. 4 ~ och 6 kap. 3 § regeringsformen. 

2 § 

RiksJagen samlas efter riksdagsval till lagtima riksmöte på tid som 

angives i 3 kap. 5 § regeringsformen. 

Riksdagen skall varje år, då ordinarie riksJagsval icke hE1lks, samlas till 

lagtima riksmöte på dag i september dler oktober som riksdagen har 

bestämt vid närmast föregiienJe laglima riksmöte. Har tillkännagivande 

om extra val gjorts före den fastställda dagen och har icke riksdagen med 

anledning av valet samlats till riksmöte senast i juli, skall dock riksmöte 

enligt detta stycke ej inledas. 

Tilläggsbestäm melse 

1.2.1 

Talmanskonforensen avgiver förslag till riksdagen om dag dä lagtima 

riksmöte skall börja under år niir ordinarie riksdagsval irke h[1lles. 

Riksdagen samlas till urtima riksmöte, om rL·geringen eller talmannen 

förordnar diirom. 

Talmannen iir skyldig att utlysa urtima riksmöte, om minst l'tthundra

femton av riksdagens ledamöter begär det och anger skäl för bt'gäran. 

Riksmötet inkdes då inom tjugo d<igar fr[rn det att begäran framställdes. 

Kallelse till urtima riksmöte skall kungöras i allndnna tidningarna 

senast dagen före riksmötets början. 

Lagtima riksmöte som har inletts under augusti, St'ptemhn dler 

oktober skall avslutas SL'nast den 31 maj följande :ir. Riksd:1gen kan om 

synnerliga skäl föreligger förliinga riksmötet, dock liingst till orh med den 

IS juni. Annat riksmök pågår sa länge riksdagen finner det nödviindigt. 

Riksmöte avslutas senast när nästa lagtima riksmött' skall börja. 

Har regeringen förordnat om extra val, kan den under :iterstoden av 
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valperioden besluta att avbryta riksmöte. Riksmött'l skall avslutas ome

delb<Jrt efter det alt beslutet har tillkännagivits vid samrnantr:idL' med 

kammaren. 

Ti I läggs bes tii mmelse 

1.4.1 

Talmanskonfrn:nsen yttrar sig till riksclagl'n övi;r frtiga um förl:ingning 

till dag efter den 31 maj av riksmöte som har inletts unckr augusti, 

september dler oktober. 

Vid försla sammanträdl!t ml'd kammarl'll under riksmöte föredrages 

berlit!L'lse av riksdagens valprövningsn:imnd om granskning av bi;vis om 

val av ledamöter uch L'rsättare. BerJttelst! om granskning av bevis som 

inkOllllllL'r Ulllkr rikSlllÖte föredrages srt Snart dd kan Ske. 
Vid första samn1antriidd anst:ilks upprop. Dlirefter väljes talman och 

vice talmän i fall som angives i 8 kap. I §. 

Tilliiggshestäm melse 

l.5. I 

K;1mmarens första sammanträde under ett riksmöte börjar klockan 11. 

Kammarkanslil't skall om möjligt, skriftligen elln telegrafiskt, under

rlit 1 a riksdagsll'damö\\:rna om tidpunkten för det första sammantrlidet. 

L1glima riks111iite öppnas vid t'lt särskilt sam1~1antr:icle rnl'd kammarl'n 

sc:n;1st p:1 riksmötets Ln;dje dag. Statsl'i1dL·n förklarar dlirvid p[1 1;tl111a11-

nens hL'lllstiillan riksmöld öppnat. Vid förfall för statschdl'll förklarar 

t~tlrnannc:n riksmötl'l öppnai. Vid s;1111111anl.rjdl'l ;1vgiVL'r sl;tlsrninistnn 

rL'gcringsfi.irklaring. om icke slirskilda skiil fiirankdn ;11rnat. Tal111anne11 

L1ststiilkr dll'r sa111rt1d med viCL' talmlinnL'll ordningen för dl'lla sarn111~111-

tr:itk. 

Tilläggsbe.1· t äm melse 

I . <>. I 

S;1m111;1111riidet för riksmötets öppnande ägn rum klockan 14 den 

första dagen undn riks111iill'l, 0111 iL:kc talm;rnnen best:in1rnl'r annan 

tidpunkt. 

TalmannL·n din, i hans stiille. vic(· tJlman ledn riksdagL"ns arhdl'. 

Tal111anskonfrrl'11Sl'n övnlJgger 0111 :ilgiiruer som ka11 frärnjJ planmiis

,ighl'l i riksdagens arbl·te. 
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Talmanskonferensen h.:står av talmannen. vice talmännen, en förctrii
c.larc för varje partigrupp i riksdagen som motsvarar parti med minst fyra 

pro.:ent av röslt'rna i hela riket vid senaslt' val till riksdagen, utskottens 

ordförande samt vice ordföranden i riksdagens förvaltningsstyreise. Parti

gruppnnas fön:triid~ire tillsiitts vid början ~IV varje lagtima riksmöte för 

tiden till dess n:ista lagtima riksmöte börjar. Di: utses med motsvarande 

tillämpning av det förfarande som angivcs i 7 kap. 12 s första stycket. 

Tilliiggsbest ii m melser 

1.7. I 

Talmanskonfrrenscn sammantr:idcr p[1 kallelse av talmannen. 

1.7.2 1 

Vid förfall för ordförandL·n i utskott intriider vin: ordföranden i hans 
st:ilk. Suppleanter för partigrupp.:rnas fiiretriidare behöver i:j utses. 

T;ilmanskonfcn.:nscn s;imm;rnlräder inom stiingda dörrar. Vill konfo

rcnsi:n inhLimta upplysningar av niigon som ej tillhör konfercnsi:n. fi\r 
den kalla honom till sammanträde. Kammarsekreteraren och direktören 

för förvaltningskontoret för delt;iga i konferensens överläggningar. 

1.7.3 

Vid konfrrenst:ns sammanträden föres protokoll. Underriitll.'!se om 

konferensens beslut tillst:illi.:s dem som besluten avser. 

Riksdagskdarnot kan efter prövning i:rhillla ledighet fr[111 sitt uppdrag. 

Beviljas ledamot ledighcl för t•n lid av minst en m;lnad, skall hans 

uppdrag undi:r den tid han iir ledig utövas av l'rsättare. 

Tilläggsbestiim melse 

1.8.1 

Ansiikan <:>111 kdighet frän uppdrag som riksdagsledamot skall innehiilla 
dl' sLil varp~'\ ansiikan gru:1das. Ansökan skall avse ledighet under viss tid. 

A1.1sökan prövas av tal111an1w1i. om ckn giilln kdighct under kortart' tid 
{in en 111:inad. uch av riksd;ig,~n 0111 den g{iller för liingr.: lid. 

Niir ers:ittarl' skall intriida p:1 grund av föreskrift i r,~gc~ringsform~n eller 

X~ i Lkll;1 kapi1,·I. skall talmanm·n k:illa ers:i11;iren till tjiinslgöring. 

1 I proposilinnl'ns förslag har andr;1 stycke I andra meningen följandi: lydels,~: ""Vill 
konferensen inh;i111la upplysninµar av nii)!Oll som ej tillhör konferensen, far 
konferensen kalla hunu111 till sammantr;ide." 
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Talmannc·n skall diirvid iak1tag;1 den ordning mellan ersiittarna som har 

bes1ii111ts enligt lag om val till riksdagen. Om siirskilda skiil föranleder eld, 

rt1r dock t;t!m;111nen frt1ngi1 elen s[Jiunda besliimda ordningen. 

Tilläggsbestäm melse 

1.9.1 

Ersättare som skall utöva uppdrag som riksdagsledamot skall erhfilla 

skriftligt bevis hiirom. Beviset skall angiva vilken ledamot som ersättaren 

träder i srnlkt för od1 tiden för förordnandets början och slut. Bevis om 

slutdagen kan utfiirdas särskilt. 

Talmannen skall för kammaren tillkiinnagiva när ersiittare träder i 

ledamots sUilk od1 när ledamot {1tert<iger sin pl<its. 

2 kap. KAMMARSAMMANTRÄDEN 

Talmannen leckr kammarens sammantriiden. Han fiir vid övnliiggning i 

ämne som iir uppt;1gct p[1 föredr<igningslistan i1:ke yttra sig i sakfr~1gan. 

Vid förfall för talmannen leder vice talman sammanträde. Har samtliga 

vice talmän förhinckr, ledes sammanträdet av den av de niirvarande 

ledamöterna som liingsl tid har varit ledamot av riksdagen. Om tva eller 

flera har tillhört riksdagen lika länge, har den äldste <iv dl'm före.träde. 

Detsamma skall giill;J, innan talman och vice lalmiin har valts. 

Vad som L"nligl 1 § giiller om bcgriinsning i talmannens yttranderätt 

skall tilliimpas ocksii p[i annan som leder sammanträde med kammaren. 

3 s 
För varje ledamot skall finnas särskild plats i plenisalen. 

Tilläggshestämmelse 

2.3.l 

Ledamöterna tagl'f plals i plenisalen valkrt!tsvis. Särskilda platser skall 

finnas för t;tlmanncn 0L"l1 vil'l· talmännen samt för statsriidcn. 

Sammantr;idl' 1m·d kamman·n lir offentligt. Dock kan sammanträde 

hällas inom stiingcla dörrar, om det piikallas av hiinsyn till rikets siikerhct 

1 I prupositionl'n fön.~sliis i första sty-:kut andra mcningl'n ordet "frjmmandc" i 
sliillct för "annan". 
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eller i övrigt till förhfäandet till annan stat eller mellanfolklig organisa

tion. Därom beslutar riksdagen. Skall regeringen vid sammantriicle lämna 

riksdagen meddelande, kan iiven rt'gcringen förordna om stiingda dörrar. 

Ledamot elln tjänsteman i riksdagcn får ej obehörigcn yppa vad som 

har förekommit vid sammantriide inom stängda dörrar. Riksdagcn kan 

dock besluta att för särskilt fall ht'lt eller delvis upphäva tystnadsplikll'n. 

Tilläggsbestäm melse 

2.4.1 

I plenisalen skall finnas särskilda platser för åhörare. Ahörare som 

uppträder störande kan genast utvisas. Om oordning uppstår bland 

t1hörare, kan talmannen utvisa samtliga :1!1örart'. 

5 § 

Upptagning från offt'ntligt kJmmarsammanträde för sändning i 

radio ellcr television far iiga rum efter överenskommelse med talmanskon

ferensen. 

6 § 

Kallelse till annat samm:mträck iin som avses i I kap. 5 eller 6 § 

utfärdas av talmannen. Kallelsen skall ansliis i riksdagens lokaler senast 

klockan 18 dagen före sarnm:111triidl'I och minst (jorton timmar i förviig. 

Om synnerlig:1 skiil föreliggn. far bllelsen chxk anslås senare. l sådant 

fall för samrnantr:iclet h:111as endast om rnL·r iin hälften 3v riksdagens 

leda möter med giver det. 

Tilläggs bes tä mm cl ser 

2.6.I 

Kallelse till sammanträde bör om möjligt införas i en eller flera 

daglig:.i tidningar. Avse~ :.ilt sammanträde skall fortsiitta efter klockJn I<), 

skall talmannen före kl(xkan 16 sam1rn111triicksdagen undt•rrätta kam111a

ren muntligen och genom ansl:.ig. 

2.6.2 

När val skall förriittas, angives detta siirskil! i kallelsen. 

7 § 

Talmannen skall till v;irje sammanträde liita uppriitta föredragningslista 

över alla pii kammarens bord vilande ärenden. Undantag för göras för 

iirende som antages bli beh;rndlat inom stiingda dörrar. Vid sammanträdet 
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skall talmannen fö1wlraga ärendena i elen ordning vari de har tagits upp 

på fön:dragningslistan. Med ärende jämställes val som skall förrättas vid 

sammanträdet. 

Tilläggs bes tii 111 me/ser 

2.7. I 

Förslag till ny statsminister eller yrkande om misstrocndeförkLiring 

förc'S upp som första punkt p?1 föredragningslislan. I övrigt tages ;irendcna 

upp i följande <)rdning. <>rn icke' talmannen hcst:irnmn annat: 

I. val, 

2. propositinnn samt skrivelser fr[m rc,gcringL'll med redogörelse för 

viss verksamhl'l, 

3. förslag l>t:h rcdngörelsn friin andra riksdagsorgan än utskott, 

4. motioner, 

:'\. utskuttshet:inbnden den ordning utskotten angives i tilläggsbe-

stiimnwlse 4.2. J. 

2.7.2 

För var.it· :irende gön;:> anteckning om bordläggning. Har utskott 

hcmst:illt att ärL·nde skall ~1vgöras efter L"ndast en bordliiggning, anmärkes 

det S:irskilt. 

2.7.3 

Om anteckning pii förcdragningslistan för särskilda fall förc,skrives 

tilliiggshcstiimnll'lserna 2.10.1, 2.14.1, 3.6.1, 6.1.1, 6.1.2 och 6.2.2. 

2.7.4 

fiirL· varjL: sammanträde anslås föredragningslistan i plenisakn och på 

dt• övriga pl:1tscr som talmannen hestiimm~r. Den skall dessutom Lklas ut 

till lcdamiitcrna och till utskotten. Fön:dragningslistan och tillhiiranck 

h<111dlingar skall finnas tillg:ingliga i bmmarkanslict. 

Beslut att sammantriide skall avslutas eller att uppch(tll skall göras 1 

piigi1endc: sammantriidc: fat tas av kammarl'n utan föreg<il:nde öwrliigg

ning. 

Tal111:111nL'n sliillcr prnpositinn till beslut. finncr han yrk<rnde strida 

mol grundl:1g L'llcr mot riksdagsurclningl·n. skall han, med angivande av 

sbl. v:igra propnsilinn. lkgiir kammaren :ind:'1 prupnsitinn. skall talman-
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nen hänvisa frf1gan till konstitutionsutskottet för avgörande. Proposition 

för ej vägras p{1 vad utskottet har förklarat icke strida mot grundlag eller 

mot denna riksdagwrdning. 

10 § 

Vid sammanträde får varje ledamot och varje statsråd, med de 

undantag denna riksdagsordning föreskriver, fritt yttra sig i alla fdgor 

som iir under behandling och 0111 laglighetcn av allt som tilldr:tgL'r sig vid 

sam man t rii det. 

Statschekn kan avgiva ämbetsförklaring inför kammaren. 

Talmannen kan efter samråd med de av partigrupperna utsedda 

ledamöterna i talmanskonferensen besluta att debatt utan samband med 

annan handläggning får äga rum vid sammanträde med kammaren. Sådan 

debatt får begränsas till att avse särskilt ämne eller delas in i avsnitt efter 

ämne. 

Tilläggsbestämmelse 

2.10.1 

Meddelande om debatt enligt 1 0 s tredje stycket skall lagas upp på 

föredragningslistan till det sammanträde då debatten skall äga rum. 

Ingen får vid sammanträde deltaga i behandlingen av ärende som 

personligen rör honom eller någon honom närst[1ende. Statsråd får dock 

deltaga i överläggningen i ärende angående hans tjänsteutövning. 

12 ~ 

Ingen fär vid sammanträde uttala sig otillbörligt om annan eller 

begagna personligen förol:impande uttryck eller i övrigt i ord eller 

handling uppträda på säl t som strider mot god ordning. Den som har 

ordet skall begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas. 

Bryter någon mot vad som föreskrives i första stycket och r:ittar han 

sig ej eftn talmannens erinran, får talmannen taga från honom ordet för 

pågående överl:iggning. 

13 s 
Talmannen skall samriida med de av partigrupperna utsedda ledamöter

na i talmanskonfcrcnsen om uppliiggningen av kammarens överläggningar. 

1 I propositionens förslag har första meningen följande lydelse: "Ingen får vid 
sammantriidc deltaga i behandlingen av iircndc som rör honom eller någon honom 
niirslilL'lllk personligen." 

12 RiksJagl'11 /1)73. 4 sam/. Nr26 
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14 § 

Riksdagen kan i tilläggsbestiimmelse till denna riksdagsordning föreskri

va begränsning av antalet anföranden som en talare får h(1lla under överEigg

ningen i en fråga och av tiden för varje anförande. Oiirvid får skillnad 

göras mellan olika kategorier av talare, såsom statsråd och förctriidare för 

majoritet eller minoritet i utskott eller för partigrupp, samt mellan talare 

som har efterkommit anmodan av talmannen om förhandsanmälan inför 

en överläggning och talare som har underlåtit det. 

Begränsning i yttranderätten som sägs i första stycket kan på förslag av 

talmannen beslutas också särskilt i samband med överläggningen i viss 

fråga. Beslutet fattas utan föregående överläggning. 

Vid tillämpningen av denna paragraf skall alltid iak !tagas alt envar som 

vill yttra sig i en fråga tHirvid får tala i sex minuter. lbtt till bemötande 

och genmäle som avses i 15 § andra stycket föreligger oberoende av vad 

som kan ha bestämts enligt denna paragraf. 

Tilläggsbestämmelser 

2.14.1 

Den som önskar ordet vid överläggning i kammaren bör såvitt möjligt 

göra anmälan därom till kammarkansliet senast dagen före det samman

träde då överläggningen skall inledas. 

Talmannen kan vid första bordläggningen av ett utskottsbetänkande 

anmoda dem som önskar yttra sig när ärendet skall avgöras att anmäla sig 

enligt första stycket och därvid angiva den tid som de beräknar för sina 

anföranden. Talmannens anmodan antecknas på föredragningslista, 

som upptager betänkandet. Anförande från den som har underlåtit 

förhandsanmälan får ej överstiga sex minuter. om icke talmannen finnn 

skäl att medgiva längre tid. 

2.14.2 

Anförande i särskilt anordnad debatt utan sam band med annan 

handläggning får icke överstiga femton minuter eller, beträffande anfö

rande från statsråd eller en särskilt utsedd företrädare för varje parti

grupp, trettio minuter. 

Partigrupp skall till talmannen anmäla företrädare som sägs i första 

stycket. 

15 § 

Talmannen bestämmer ordningen mellan dem som före överläggningen 

i en viss fraga har anmält att de vill yttra sig. De som begär ordet under 

överläggningen yttrar sig i den ordning de har anmält sig. 

Statsråd för utan hinder av vad som sägs i första stycket göra kortare 

inlägg för att bemöta annan talare. Med talmannens medgivande kan 

ledamot oberoende av talarordningen få ordet för genmäle till annan 

talare. 
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Tilläggsbestämmelser 

2.15.1 1 
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Oberoende av talarordningen kan talmannen lämna ordet till ledamot 

för genmäle som innehåller upplysning eller rättelse med anledning av 

föregående talares anförande eller bemötande av angrepp från dennes 

sida. Tiden för genmäle får ej överstiga tre minuter, om ej talmannen av 

särskilda skäl medgiver utsträckning till sex minuter. Varje talare kan få 

avgiva två genmälen på samma huvudanförande. 

2.15.2 

Oberoende av talarordningen får ledamot under överläggningen en 

fråga instämma med föregående talare utan att angiva skäl. 

2.15.3 

Särskilt inlägg från statsråd till bemötande av annan talare får ej 

överstiga tio minuter. Har talmannen redan beviljat ledamot rätt till 

genmäle, får denne yttra sig före statsrådet. 

2.15.4 

Den som yttrar sig skall tala från talarstolen eller från sin plats 

plenisalen. 

16 §2 

Vid sammanträde föres fullständigt protokoll. Ingen får tala utanför 

protokollet. Vid justering av protokoll får beslut ej ändras. 

Kammarens protokoll samt de handlingar som anses böra ingå i 

bihanget till detta protokoll skall utgivas av trycket, om de ej enligt vad 

som föreskrives särskilt skall hållas hemliga. 

Tilläggsbestämmelser 

2.16.1 

Yttrande vid sammanträde skall upptecknas och utan dröjsmål göras 

tillgängligt på kammarkansliet. Har talaren ej gjort anmärkning mot 

uppteckningen senast klockan 12 den femte vardagen efter sammanträ

det, anses han ha godkänt den. Om talaren justerar uppteckningen, bör 

han på den anteckna sitt namn eller sin signatur. 

I I propositionen föreslås en fjärde mening av följande lydelse: "Dock kan 
talmannen medgiva ett tredje genmäle um hö~st tn: minuter." 
2 I propositionens förslag har andra stycket följande lydelse: "Kammarens 
protokoll samt handlingar .mm inkommer till eller utgår från kammaren skall 
utgivas av trycket, om de ej enligt vad som föreskrives särskilt skall hållas hemliga." 



KU 1973:26 180 

2. l 6.2 

Protokoll justeras av kamm<.1ren på sjunde vardagen dter sammanträ

det, om riksdagen sammanträder dii, och annars vid niirmast följande 

samm:rnträde. Protokoll som ej har justerats vid slulL't av ett riksmöte 

justeras vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Meddelanck om 

tiden för sådan justering införes i den eller de tidningar i vilka kammar

sammanträden gives till känna. Protokollet justeras inför de ledamöter 
som :ir närvarande. 

Vid justeringssamm~m träde kan ledamot begära beriktigande av proto

kollet i friiga om yttrande som <.111nan ledamot har godkänt enligt 2.16.l. 

3 kap. ÄRENDENAS VACKANDE 

§ 

Regeringen avgiver förslag till riksdagen genom proposition. 

Proposition skall vara åtföljd av regeringens protokoll i iircndet. av 

redogörelse för ärendets tidigare beh:indling, av motivering och av 

lagrådets yttrande, då sådant föreligger. 

Tilläggsbestämmelse 

3.l .l 

Proposition avliimnas genom att de:n gives in till kammarkansliet. Den 

anmiiks av talmannen vid sammantriidt: med kammaren L'ft,·r dl'l att ckn 

har delats ut till riksdagens ledamöll'r. 

2 §I 

Budgetårl'l bö1jar Lkn 1 juli. Regeringen skall senast den I 0 januari 

eller. om hinder möter till följd av nyligen inträffat regeringsskifte'. 

snarast möjligt därefter avliimna proposition med förslag till statsbudget 

(budgetproposition) för det ntirmast följande budgc:t{1ret. PropositionL'll 

skall inneh[1lla finansplan och nat ion<.J!budget. Regeringen skall avgivu 

särskilt förslag till slutlig reglering av statsbudgeten (kompletteringspro

position). Sådant förslag skall om hinder ej möter avlämnas före utgfmgcn 

av april mänad. 

Annan proposition angående anslag för det närmast följandt' budget

året skall avlämnas senast den I 0 mars, såvida regeringen icke finner att 

propositionens behandling kan uppskjutas till följande riksmi.ite. 

Proposition med förslag om nytt eller väsentligen höjl anslag bör 

inneh;illa uppskattning av fr<.Jmtida kostnader för det fodandl som 

förslagl'l avser. Om förslag till anslag grundar sig p:i plan för längre· tid iin 

den för vilken anslagl'i har bL·r:iknats i propositionen, bör plam'n 

redovisas. 

1 I propositione·n foresl;Js i andra stye·kct "20" i sttillcl för "10". 
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3 ~I . ~ 

18 I 

Annan proposition :in sådan som avses i 2 § skall avlii mnas senast den 

31 mars om regeringen anser att propositionen bör behandlas under 

piigiiendc riksmöte. 

4 § 

BesUimmelserna i 2 ~ andra styckt't och 3 s om den tid då proposi

tion skall avlämnas gäller t'lldast vid lagtima riksmöte som enligt I kap. 

4 § skall avslutas senast den 31 maj. 

Bcstämmclscrna giiller ej 

I. om budgetpropositionen med stöd av 2 § har avlämnats efter den 

l 0 januari, 

2. i fråga om proposition varigenom regeringen enligt lag för prövning 

understiilkr riksdagen en utfärdad förordning, 

3. om regeringen finner synnerliga skäl föreligga att avliimna proposi

tionen senare. 

5 s 
Regeringen bör avlämna sina propositioner på sådana tider alt änhop

ning av arbete hos riksdagen om möjligt förebygges. Regeringen skall 

samriida med talmannen därom. 

Proposition kan avlämnas även när riksmöte ej pågar. 

6 § 

Regeringen fiir lämna mcddelande till riksdagen genom skrivelse eller 

också muntligen genom statsråd vid sammanträde med kammaren. 

Tilläggs bestämmelser 

3.6.1 

SLill statsr[1d vid sammanträde med kammaren Eimna muntligt med

delandL· till riksdagen, bör anteckning härom göras pil förcdragningslistan 

till sa rn man t riidet. 

3.6.2 

Regcringen skall årligen samtidigt mc·d budgetpropositionen lämna 

riksdagen redogörelse för vnksamhcten inom de kommitteer som har 

tillsatts pä grund av regningens beslut. 

I I propositionl'n föreslås" I 0 april" i stället för "31 mars". 
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7 § 
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Utskott får väcka förslag hos riksdagen ämne som hör till dess 

handläggning. 

8 § 

Annat organ som helt eller delvis utses av riksdagen får väcka förslag 

hos riksdagen i fråga som rör organets kompetens, organisation, personal 

eller verksamhctsformer. Riksdagen kan föreskriva att sådant organ även i 

annat fall får väcka förslag hos riksdagen. 

Om redogörelse till riksdagen från riksdagsorgan är särskilt föreskrivet. 

Tilläggsbestämmelser 

3.8. l 

Förslag och redogörelse från riksdagsorgan, som avses i 8 §,ingives till 

kammarkansliet och anmäles av talmannen vid sammanträde med kam

maren efter det att förslaget eller redogörelsen har delats ut till riksda

gens ledamöter. 

3.8.2 

Talmanskonferensen får väcka förslag hos riksdagen i fråga som gäller 

riksdagsarbetets bedrivande. Talmanskonfercnsen kan vidare i annat fall 

framlägga förslag för riksdagen i fråga som gäller riksdagen eller dess 

organ, om förslaget grundar sig på utredning som talmanskonfcrcnsen har 

tillsatt på riksdagens uppdrag. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse får väcka förslag hos riksdagen i fråga, 

som rör förvaltningen inom riksdagen eller dess myndigheter, om denna 

faller under styrelsens handläggning. 

3.8.3 

Om förslagsrätt för fullmäktige i riksbanken, fullmäktige i riksgälds

kontoret, riksdagens ombudsmän och riksdagens revisorer i annan fråga 

än som avses i 8 § första stycket första punkten föreskrives särskilt. 

9 § 

Riksdagsledamot avgiver förslag till riksdagen genom motion. 

I en och samma motion får icke sammanföras förslag i skilda ämnen. 

Tilläggsbestämmelse 

3.9.1 

Motion avlämnas genom att den gives in till kammarkansliet av motioniir 

personligen eller, om motionären eller motionärerna har förfall, av annan 
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riksdagsledamot. Under uppehåll i riksdagsarbetet vid jul eller påsk får 

motion dock insändas med posten. Motion bör lämnas i fyra exemplar 
och innehi'tlla uppgift om det parti som motionären tillhör och om 
motionärens plats i plenisalen. 

Talmannen anmäler motion för kammaren. 

I 0 § 

Motion får väckas inom femton dagar från den dag då budgetproposi

tionen anmäldes i kammaren. Om riksmötet upphör innan motionstiden 

har gått till ända, löper ny motionstid om femton dagar från början av 
nästa lagtima riksmöte. 

Fastställes i nagot fall statsbudget för annan tid än budgetåret, 
bestämmer riksdagen om motionstidens förläggning. 

11 §I 

Utöver vad som följer av 10 § får motion med anledning av proposi

tion avlämnas inom femton dagar från den dag då propositionen 

anmäldes i kammaren. I ärende som m<lste avgöras skyndsamt kan 

riksdagen, om den finner synnerliga skäl föreligga, på förslag av regering

en besluta om kortare motionstid. Riksdagen kan besluta att med högst 

tio dagar förHinga tiden för avlämnande av motion med anledning av 

proposition i vilken redovisas plan som avses i 2 § tredje stycket. 
Motion får i de fall som riksdagen föreskriver väckas med anledning av 

skrivelse från regeringen med redogörelse för viss verksamhet. Därvid 

äger bestämmelserna i första stycket motsvarande tillämpning. 

Vid beräkning av motionstid enligt denna paragraf bortses från dag 

som infaller under längre uppehåll i riksdagsarbetet under riksmöte. 

Tilläggsbestämmelser 2 

3.11.1 

Yrkande om förlängning av motionstiden enligt 11 § första stycket 
sista punkten framstiilles senast vid andra sammanträdet efter det då 

propositionen anmäldes i kammaren. Beslut om förliingning fattas senast 
vid därefter följande sammanträde. 

3.11.2 

Motion får avlämnas med anledning av skrivelse från regeringen med 

årlig redovisning för verksamheten inom Statsföretag AB. 

3.11.3 

Talrnanskonferensen fastställer vilka dagar som med tillämpning av 

11 § tredje stycket ej skall inräknas i motionstid enligt paragrafen. 

I Första stycket tredje meningen och tredje stycket finns ej med i propositionens 
förslag. 
2 I propositionens förslag finns endast en tilliiggsbcstiimrnclsc, 3.11.1, som iir 
likalydande med 3.11.2. i utskottets förslag. 
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12 s 
Har proposition uppskjutits fdn ett riksmöte till annat, fär motion 

med anledning av propositionen väckas 

I. vid första riksmötet i valperiod inom sju dagar från dess början, 

2. om propositionen har viickts så sent under riksmöte att den i 11 § 

föreskrivna motionstiden icke har löpt ut när riksmötet upphör, senast på 

andra dagen av nästa lagtima riksmöte L'llcr, om riksdag.:n dessförinnan 

b.:slutar att b.:handla propositiunen vid urtima riksmöte, inom sju dagar 

frän bt'slu kt. 

Vid tilliimpningen av första stycket skall 111L'd proposition jiimstiillas 

skrivelse som avses i 11 s <indra styckl'l. 

13 s 
Bestämmelserna i I I och I 2 § § äger motsvarandt' tillämpning på 

motion med ankdning av förslag av s:"td:mt riksdagens organ som avses i 

8 s. Riksdag.:n kan föreskriva att motion för viickas också med anledning 

av rcdogördsL~ till riksdagen fr:fo s[1dant organ. 

Tilläggs bes tiim m else 

3.13.1 

'.\folion för avliimnas med <111ledning av redogörelse från fullmäktige i 

riksbanken, rullmiiktigc i riksgiildskonton:t, styrelsen för riksdagsbiblio

tek.:t, riksdagens ombudsmiin eller riksdag.:ns revisorer. 

14 § 

liar riksdag.:n kallats till urtima riksmöte med stöd av lwgiiran fdn 

ledamöter i riksdagen, L'ir motion i fr[ig<1 som har föranlett kallelsen 

<JVliimnas inom fyra dagar fr[m riksmötets biirjan. 

15 9 

Motion med ankdning <IV hiindelse av större vikt fär medan riksmöte 

piig:'tr viickas gemensamt av minst tio ledamöter. om hiinddsen ej har 

kunnat förutses clkr beaktas under motionstid som avses i l 0 s eller 

kunnat för<tnkda motionsrätt enligt annan bestiimmelse i detta kapitel. 

16 § 

Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut anmäla 

vilande beslut i ärende angående grundlag eller riksdagsordningen. Skall 

efter vad som siigs i regeringsformen i annat fall tilliimpas den ordning 

som giiller för grundlagsändring, skall vilande beslut i ärendet anmiilas av 

det utskott till vars handliiggning fdgan hör. 
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17 s 
Yrkande om misstrol'ndeförklaring skall framstiillas vid sammanträde 

med kammaren. Yrkandet skall avliimnas skriftligen till protokollet så 

snart det har framställts. 

18 ~ 

Vill åklagare p[1kalla att riksdagen enligt 4 kap. 8 § första stycket 

regeringsformen medgiver att talan viickes mot riksdagskdamot eller att 

ingripande göres i dennes personliga frihet, skall han skriftligL'n ansöka 

om det hos riksdagens talman. Vad som har sagts nu om åklagare skall 

giilla iivcn ;mnan som vill bcgiira riksdagens medgivandl' att rn föra t:dan 

vid domstol med ;1nleclning av riksdagsledamots handlande. 

Är ansökningshandlingen så ofullständig att den icke kan liiggas till 

grund för riksdagt~ns prövning eller har sökanden icke gjort antagligt att 

han :ir bt'hörig att vidtaga eller hos myndighet beg:ira den ;)tgiird, varom 

fr{1ga iir, skall talmanrn:n avvisa ansökan. I annat fall skall ltan anmiila den 

vid sammantriide med kammaren. 

Tilliiggsbcst1i"m melse 

3.18. l 

Sökande skall i ansökningshandlingen ;mgiva de omstiindighcter pft 

vilka ;rnsökan grundas. 

19 s 
Proposition och motion får ~tterkallas till dess utskott har avgivit 

betiinkande i iircndct. 

.-\terkallas proposition, förfaller motion som har v:ickts med anledning 

av propositionen. 

Har proposition blivit återkallad. får motion viickas med anledning 

diirav inom sju dagar fdn det att återkallelsen anmiildes i kamman:n. 

Tilläggs bestämmelse 

3.19.1 

Aterkallelse skall göras i skrivelse, som ingives till kammarkansliet. 

Talmannen avskriver förslag som har återkallats eller förfallit pä grund av 

5terkallclsen och gör anrn:ilan härom i kammaren. Om förslaget har 

h:invisats till utskott, skall detta underrättas om avskrivningen. 

Vad som i allm~inhet g~iller om beräkning av lagstadgad tid skall 

till:impas ocks[1 på tid då åtg:ird enligt best:immclsc i detta kapitel senast 

skall vidtagas. 
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4 kap. ÄRENDENAS BEREDNING 

I s 
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Proposition, motion samt förslag och redogörelse från riksdagsorgan 

som sägs i 3 kap. 8 § skall för b..:redning hänvisas till utskott. Detsamma 

skall gälla ansökan som :isyftas i 3 kap. l 8 § och som talmannen har 

anmält i kammaren samt skrivelse fran regeringen med rl'dogörelse för 

viss verksamhet. 

Innan ärende hänvisas till utskott skall det bordläggas vid sammanträde 

med kammaren, om kammaren icke beslutar omedelbar hänvisning. 

2 § 

Riksdagen skall vid början av varje lagtima riksmöte inom sig tillsätta 

ett konstitutionsutskott. ett finansutskott, ett skatteutskott och minst 

tolv andra utskott. Valet gföer för tiden till dess nästa lagtima 

riksmötl' härjar. 

Riksdagen kan under riksmöte tillsätta ytterligare utskott för längst 

den tid som har angivits i första sty,'.ket. 

Tilläggsbestäm melser 

4.2.l 

Riksdagen skall inom en vecka frim början av lagtima riksmöte tillsiitta 

följande sexton utskott: 

1. ett konstitutionsutskott (KUJ, 

2. ett finansutskott (FiU), 

3. ett skatteutskott (SkU), 

4. ett justitieutskott (JuUJ, 

5. ett lagutskott (LU), 

6. ett utrikesutskott (UU), 

7. ett försvarsutskott tFöU), 

8. ett socialförsäkringsutskott (SfU ), 

9. ett socialutskott tSoU), 

10. ett kulturutskott (KrU), 

11. ett utbildningsutskott !UbU), 

12. ett tr;.ifikutskott (TU). 

13. ett jordbruksutskott l]oU), 

14. ett näringsutskott (NU), 

15. ett inrikesutskott OnU) och 

16. ett civilutskott tCU). 

Utskotten väljes i den ordning de har t;,1gits upp ovan. 

4.2.2 

Tillsi.itter riksdagen yttcrligurc utskott, skall den angiva dl'ss huvudsak

liga arbetsuppgifter. 

3 § 

Varje utskott skall besta av udda antal ledamöter, liigst frmton. 
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Tilläggs bestämmelse 

4.3.1 

Varje utskott skall bestå av femton ledamöter. 

4 § 

Konstitutionsutskottet skall, utöver sin uppgift enligt 12 kap. I § 

regeringsformen, bereda iirenden som rör grundlagarna OL'h riksdagsord
ningen. 

5 § 

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 8 kap. 6 § och 9 

kap. 4 § regeringsformen, bereda ärenden om allmänna riktlinjer för den 

ekonomiska politiken och för budgetregleringen samt ärenden som rör 
riksbankens verksamhet. 

Skatteutskottet skall, utöver sin uppgift enligt 8 kap. 6 § regerings

formen, bereda ärenden om statliga och kommunala skatter. 

6 § 

Riksdagen föreskriver efter vilka grunder övriga ärenden skall fördelas 

mellan utskott. Därvid skall iakttagas att ärenden som hör till ett 
ämnesområde hänföres till samma utskott. Dock får bestämmas att ett 
utskott skall finnas för beredning av ärenden om sådan lag som avses i 8 
kap. 2 § regeringsformen, oberoende av ämnesområde. 

Riksdagen kan avvika från de grunder som sålunda har fastst:illts 

liksom från 5 §,om det i särskilt fall är påkallat av hänsyn till sambandet 
mellan olika ärenden, ett ärendes särskilda beskaffenhet eller arbetsför
hållandena. 

Tilläggsbestämmelser 

4.6.1 

Konstitutionsutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 4 §,bereda 
ärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmfot förvaltningsrätts
liga ämnen, iirenden om press- eller partistöd. lagstiftning om rndio, 
television od1 film liksom andra iircnden som angår yttrandefrihet, 
opinionsbildning och religionsfrihet, övriga ärenden om riksdagen, riks

dagens ombudsman och riksdagens myndigheter utom riksbanken, riks

gäldskontoret och riksdagens revisorer, ärenden om medgivande från 

riksdagen att väcka talan mot riksdagsledamot eller att ingripa i hans 

personliga frihet samt ärenden av allmän betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. 

4.6.2 

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 5 § första stycket, 

bereda ärenden om beräkning av statens inkomster och andra ärenden 
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rörande statsbudgeten, som icke tillhör annat utskotts hereun-ing. aiirnäni 

budgettekniska ärenden, iirendcn om penning-, kredit- och valutapolitiken, 

om riksgäldskontoret och riksdagens revisorer, om förvalt ningsrevision. 

statlig redovisning och rntionalisering, om upphandling i allmänhet inom 

statsförvaltningen, om statens egendom i allmänhet samt förvaltningseko
nomiska ärenden i övrigt som icke rör enbart visst ämnesområde_ Det 
skall även sammanställa statsbudgeten. 

4.6.3 

Skatteutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 5 § andra stycket, 

bereda ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring samt ärenden 

om alkoholhaltiga varor. 

4.6.4 

Justitieutskottl'l skall bereda ärenden som rör domstolarna, arrende

niimnderna od1 hyresnämnderna, åklagarv:isendet. polisväsendet od1 

kriminalvarden samt iirL·nden rörande brottsbalkc,n. rätteg;}ngsbalkcn och 

lagar som ers:ittcr elkr har nära samband med föreskrifter i dessa balkar. 

4.6.5 

Lagutskottet skall bereda iin:nden rörande giftermäls-. föräldra-, ärv

da-. handels- eller jordabalken eller lagar som ers:itter eller anknyter till 

föreskrifter i dessa balkar, i den niiin iirendena icke tillhör annat utskotts 

beredning. Det skall iiven bereda iirendcn som g:iller lagstiftning om 

förs:ikringsavtalsr:itt. bolags- och föreningsriitt. viixcl- och d1eL·kr:itt. 

skadcst;lnclsriitt, immaterialriitt. utsökning, konkurs. internationell privat

riitt samt lagstiftning i andra iiremkn av allmiint privatr:ittslig beskaffen

het. 

4.6.6 1 

Ctrikesutskottet skall bereda iirendcn om rikels förhällande till och 

överenskommelser med andra st;.iter oeh mellanfolkliga organisationer, 

Sveriges representation i utlandet och bisUrnd till annat lands utveckling 

samt :irenden i övrigt om utrikes handel och internationellt ekonomiskt 

samarbete, allt i den mån iirendena icke tillhör annat utsko_tts beredning. 

4.6.7 

Försvarsutskottet skall bereda ären<ll!ll om militiirt fiirsvar. civilförsvar. 

psykologiskt försvar. ekonomiskt försvar. vapenfri tjänst 0L'11 värnplikti

gas ekonomiska förmilncr. 

1 I propositionL'n föreslås pii andra ra,kn ordet "fr:immandc" i stLllkt för "andra" 
samt på trcuje raden ordet "fr:immandc" i s1:illct för "annat''. 
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4.6.8 

Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om allmän försäkring 

och yrkcsskadcförsäkring samt studiesociala iirenden. 

4.6.9 

Sol:ialutskottct skall bcrcda iirl'ndcn om b;irna- od1 ungdomssvård, 

aldringsvhd, nyktcrhctsv:ird, socialhjälp. stöd åt barnfamiljer, arbrtar

skydd, arbetstid, semester. hälso- och sjukvärd, handikappvård och reha

bilitering samt sociala ärendl'n i övrigt. 

4.6.10 

Kulturutskottet skall bl!reda iirl'ndcn som rör allmiinna kultur- och 

bilclningsiindamtil, ungdomsverksamhcl. internationellt kulturellt samar

bete sam! idrotts- och friluftsverksamhel. Det skall även bereda kyrkofril

gor och iirenden om radio och television i den man de ickl' tillhör 

konst il u tionsu tskol !els beredning. 

4.6.l l 

Utbildningsutskotlct skall bereda ärenden om högre utbildning och 

forskning, skolviiscndct, lärarutbildning och vuxenutbildning. 

4.6.12 

Trafikutskottet skall bereda ärenden om jiirnviigar, post, telegraf, 

tdefon, viigar. v:igtrafik, sjöfart. luftfart och viiderlckstjfö1sl. 

4.6.13 

Jordbruksutskottct skall bereda ärend..:n om jordbruk, skogsbruk, 

triiJgiirdsniiring, jakl, fiskl' och vatlenriitl. Del skall iiven bereda ärenden 

om naturvård samt iirenden om miljöviird i övrigt som icke tillhör annat 

utskotts beredning. 

4.6.14 

Näringsutskottl'l skall bncda iircntlen om allmiinna riktlinjer för 

näringspoliliken och diirmcd sammanhiingande forskningsfragor samt 

ärenden om industri och hantverk, handd. statlig företagsamhet, kon

sumen1frågor, pris- och konkurrcnsförhjll;inden i niiringslivel, krcdil- och 

fondviis.:ndet och det affärsmässiga försäkringsviisendel. 

4.6.15 

Inrikesutskottet skall b.:rcda iirenJcn om arb<:tsmarknaden, rcgion~il 

u1vel·kJing, loblisl'ringsslöd, allmiin tjiinsl<:plikl. arb.:tsavtalsriitt, arht:ts-
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löshetsförsäkring, arbets- och anställningsförhållanden i allmän tjänst, 

svenskt medborgarskap och utlänningars ställning. 

4.6.16 

Civilutskottet skall bereda ärenden om bostadspolitiken, hyresreglc

ring, bebyggelseplanläggning, byggnadsviisendet, fysisk planering, exprop

riation, fastighetsbildning, lantmäteriväsendl't, länsförvaltningen med lo

kala skattemyndigheter och exekutionsväsendct, statistik, brandväsendet 

och rikets administrativa indelning samt sådana kommunfrågor som icke 

tillhör konstitutionsutskottets beredning. 

7 § 

Annat ärende än budgetpropositionen får delas mellan två eller f1era 

utskott endast om s:irskilda skäl föranleder det. 

Utskott skall avgiva betänkande i ärende som har hänvisats till 

utskottet och som ej har återkallats. Utskott kan dock överflytta ärende 

till annat utskott, om detta samtycker därtill, eller överenskomma med 

ett eller f1era utskott att de skall bereda ärendet gemensamt genom 

deputerade i sammansatt utskott. Sådant utskott avgiver betänkande till 

riksdagen. 

Betänkande i ärende vars behandling har uppskjutits fdn en valperiod 

för riksdagen till niista skall avgivas av utskott som har tillsatts av den 

nyvalda rikstiagen. 

Utskott skall till anmälan till kammaren av vilande beslut som sägs i 3 

kap. 16 § foga yttrande i ärendet. 

Tilläggshestäm mclse 

4.8.1 

Beslut av finans- och skalleutskotten i fråga som avses 8 kap. 6 § 

regeringsformen meddelas regeringen genom skrivelse. 

Ärende, i vilket utskott har avgivit betänkande, skall från kammaren 

återförvisas till utskottet för ytterligare beredning, om minst en tredjedel 

av de röstande ansluter sig till yrkande om det. Aterförvisning enligt 

denna paragraf för ej göras mer än en gång i s;unma :irendc. 

Kammaren kan iiven hänvisa ärendet till annat utskott för ytterligare 

beredning. Föreligger samtidigt yrkande härom och yrkande om återför

visning, skall sistniimnda yrkande prövas först. Beslutas därvid ~1terför-

I I propositionen föreslås i tn:Jje stycket ordet "kan" i stället för "skall". 
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visning, förfaller yrkandet om hänvisning till annat utskott. 

I 0 § 

Statlig· myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande, då 

utskott begär det. Sådan skyldighet åligger dock ej regeringen. Myndig

het som ej lyder under riksdagen kan hiinskjuta begiiran från utskott till 
regeringens avgörande. 

Begiir minst en tredjedel av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen 

av ett ärende att upplysningar eller yttrande skall inhämtas från myndig

het som avses i första stycket, skall utskottet föranstalta om detta, såvida 

det icke finner att därmed förenat dröjsmål med ärendets behandling 

skulle leda till avsevärt men. 

11 § 

Utskott får sammanträda också under tid då riksmöte ickt, pågår, om 

dess uppgifter kräver det. 

Tilläggs bestämmelser 

4.1 1.1 

Utskott sammanträder första gången på kallelse av talmannen inom 

två dagar efter valet. Därefter sammanträder utskottet på kallelse av 

ordföranden. För ändamål som sägs i 9 kap. 4 * regeringsformen kan 
finansutskottet sammankallas också på begäran av regeringen. För ända

mål som sägs i 8 kap. 6 § regeringsformen sammankallas finans- och 

skatteutskotten första gången på begäran av regeringen. Skall utskott 

enligt vad nu sagts sammankallas på regeringens begäran, utfärdas kallel

sen av talmannen. 
Personlig kallelse skall utgå till samtliga ledamöter och suppleanter. 

Kallelse bör om möjligt anslås i riksdagens lokaler senast klocbn 18 

dagen före sammanträdet och införas i en eller flera dagliga tidningar. 

4.11.2 

Utskott får sammantr;ida samtidigt med kammaren endast om för

handlingen i kammaren avser annat än ärendes avgörande clkr val och 

utskottet i förviig har medgivit det genom enhiilligt beslut. 

4.11.3 

Innan ordförande har valts, föres ordet av <len av <le närvarande 

ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller 

!lera har tillhört riksdagen lika länge, har den iildste av dem företräde. 

Vid gemensamt sammanträde med finans- och skatteutskotten enligt 8 
kap. 6 s regeringsformen föres ordet av den av utskottsordförandena som 

har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om de har tillhört riksdagl~n 

lika länge. har den äldste av dem företräde. 
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4.11.4 

Över sammantr:idc med utskott föres protokoll. 

12S 

Utskott skall sammanträda inom stängda dörrar. Om särskilda skäl 

föreligger. kan utskottet medgiva att iivcn annan iin ledamot, suppleant 

och tjiinsll'man i utskottet är niirvaranck. 

13 §I 

I utskott får ingen närvara, när ärende som personligen rör honom 

eller någon honom närstående förekommer till överläggning eller beslut. 

14 § 

Omröstning inom utskott skall göras öppet. Är rösterna lika delade, 

gäller den mening som ordföranden biträder. 

Ledamot som har förlorat vid omröstning inom utskott kan till 

. utskottc ts bet än kan de foga reservation med yrkande. Betänkande! får 

dock icke fördröjas diirigenom. 

15 § 

Ledamot, suppleant eller Ljfosteman i utskott får ej obehörigen yppa 

vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet skall hållas hemligt 

med hiinsyn till rikets säkcrhd eller av annat synnerligen viktigt skiil, som 

betingas av förhiillandct till friimmande stat eller mellanfolklig organisa

tion. 

5 kap. ÄRENDF.'.'\AS AVGÖRANDE 

Utskotts hetiinkande skall fört> iircndets avgörande bordläggas vid td 

sammantriiden med kammaren, om ej riksdagen pi\ utskottets förslag 

beslutar att iirendet skall avgöras efter endast en bordliiggning. 

Til/iiggs bestämmelser 

5.1. I 

Utskottsbetiinkandc fiir icke anmiilas i kammaren förrän det har delats 

ut till riksdagens ledamöter. 

1 I propositionens förslag har paragrafen följande lydelse: "I utskott får ingen 
niirvara. niir iircndc som rör honom eller någon honom närstående personligen 
förekommer till överliig)!ning eller beslut." 
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5.1.2 

Vill ledamot inför avgörandet av cl! ärende framställa yrkande som ej 

redovisas i utskottets betänkande. skall han snarast möjligf underriitla 

talmannen om yrkandet. Yrkandet bör sättas upp skriftligt oeh delas ut 
till ledamöterna innan iirendet avgöres; motiveringen skall därvid uteläm

nas. 

2 § 

Ärende om misstroendeförklaring skall ligga på kammarens bord till 

det andra sammanträdet efter det då yrkandet framstiilltks och avgöras 

senast vid det diirpå följande sammanträdet. 

Vad siilunda har föreskrivits iiger motsvaranck tillämpning på 

förslag av talmannen till ny statsminister. Diirvid skall iakttagas den i 6 

kap. 2 § andra stycket regeringsformen föreskrivna fristen. 

3 § 

Ärende i vilket överläggning iiger rum får ej upptagas till avgörande 

förriin kammaren pi'1 talmannens förslag har funnit överläggningen avslu

tad. 

Ärende avgöres med acklamation eller. om ledamot yrkar det, genom 

omröstning. Fordras för beslut anslutning från särskilt flertal, skall 

iirendet alltid avgöras genom omröstning. 

Avgörandet av ärende skall, om det behövs, delas upp pä skilda beslut. 

4 s 
Niir ärende avgöres med acklamation, skall talmannen ställa proposi

tion på varje yrkande som har framstiillts under överläggningen. Proposi

tionen avfattas sil att den kan besvaras med ja eller nej. Talmannen 

tillkiinnagiver hur beslutet har utfallit enligt lrnns uppfattning och 

befiister det med klubbslag, om ej omröstning begiires. 

5 s 
När ärende avgöres genom omröstning. stiilles mot det yrkande, som 

enligt talmannens uppfällning har vunnit riksdagens bifall, eller, när 

aeklamation ej har skett. mol del yrkande, som talmannen bestiimmer, 

annat yrkande som kontraproposition. Föreligger flera iin två yrkanden 

som kan sfiillas mot varandra. skall först med tillämpning av 4 § beslutas 

vilket yrkande som skall vara kontraproposition. 

Omröstning göres öppet. Talmannen tillbnnagiver hur omröstningen 

har utfollit oeh befäster beslutet med klubbsl;1g. 

13 Riksuag1:11 1973 . ./ sa111l. Nr 26 
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Tilläggs bestämmelser 

5.5.1 

Då omröstning skall ~iga rum, upprättar talmannen omröstningspropo

sition. Fordras i visst fall för beslut anslutning frun särskilt flertal, angives 

det i omröstningspropositionen. 

Sedan ledamöterna efter förvarning har intagit sina platser i plenisalen, 

läses omröstningspropositionen upp och underställes kammaren för 

godkännande. 

Omröstning kan förr~ittas med uppresning. Om talmannen efter om

röstning med uppresning finner tvekan råda om omröstningens resultat 

eller ledamot begär rösträkning, verkställes ny omröstning med omröst

ningsapparat eller, när sådan icke kan användas, med namnupprop. 

5.5.2 

Vid omröstning med uppresning uppmanar talmannen först de leda

möter som vill rösta för ja-propositionen att resa sig och riktar därefter 

samma uppmaning till de ledamöter som vill rösta för nej-propositionen. 

Vid omröstning med omröstningsapparat fotografrras tkn tablå som 

visar hur varje ledamot har röstat. 

Vid omröstning med namnupprop anmodar talmannen två ledamöter 

att taga plats vid talmansbordet för att föra anteckningar över omröst

ningen. Vice talmännen ropas upp först och därefter övriga ledamöter 

efter platsnummer i plenisalen. Något av följande svar skall avgivas: ja, 

nej, avstår. 

6 § 

Uppkommer lika röstetal vid omröstning om vilket yrkande som skall 

vara kontraproposition, avgöres utgängen genom lottning. 

Är rösterna lika delade i huvudomröstning ställer talmannen proposi

tion på förslag om återförvisning av iirendet till utskottet. Ärendet skall 

återförvisas om minst hälften av de röstande förenar sig härom. Beslutas 

ej återförvisning, avgör lotten vilken mening som skall vara riksdagens 

bes! ut. 

Efter återförvisning upptages ärendet p:l nytt i sin helhet till avgörande 

i kammaren. Uppstår diirvid åter lika röstetal vid huvudomröstning, skall 

lottning äga rum genast. 

7 § 

Har avgörandet i lagärende delats upp pil tva eller flera beslut, får 

riksdagen omedelbart efter det sista delbeslutet pt1 förslag av talmannen 

eller ledamot besluta att ~irendet skall för ytterligare l1L·rcdning 5terför

visas till utskottet. Beslutar riksdagen återförvisning, har delbesluten 

förfallit. Beslut enligt denna paragraf om återförvisning av ärende får ej 

upprepas. 
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8 § 

195 

Fordras för beslut anslutning från särskilt flertal och föreligger mer än 

ett förslag till sådant beslut, utväljer riksdagen först, med tillämpning av 

vad som ,gäller i allmänhet, ett av förslagen. Därefter avgöres om detta 

förslag skall antagas eller förkastas. 

Föreligger samtidigt två eller flera yrkanden om misstroendeförklaring 

mot samma statsråd, skall endast en omröstning äga rum. 

9 § 

Ledamot får omedelbart efter ärendes avgörande anmäla reservation 

eller avgiva röstförklaring. 

I 0 § 

Genom siirskilt beslut kan riksdagen till närmast följande lagtima 

riksmök uppskjuta behandlingen av ärende. Ärende som gäller statsbud

geten för närmast följande budgetår får dock uppskjutas endast om det 

kan ske utan olägenhet för budgetregleringen. Beslut om uppskov kan 

upprepas. 

Avslutas riksmöte i förtid med anledning av extra val. skall ärende som 

riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan särskilt beslut uppskjutet till 

det första lagtima riksmötet efter valet. 

Ärende som ej har återkallats skall avgöras före utgången av kalender

året efter det dti iircndet väcktes eller, om hinder häremot möter till följd 

av förordnande om extra val, snarast möjligt efter det att den nyvalda 

riksdagen har sammanträtt. 

Tilläggs bestämmelse 

5.10.1 

Beslut att uppskjuta ärende fattas på framställning av utskott, till vars 

handläggning ärendet hör. Utskottet skall inhämta yttrande från talmans

konferensen. Kammaren kan även utan siidan framstiHlning besluta 

uppskov i samband med behandlingen av utskottsbetänkande. 

11 § 

Riksdagen kan vid urtima riksmöte besluta att till behandling upptaga 

uppskjutet iirende. 

Tilläggsbestäm melse 

5. l I. I 

Beslut att vid urtima riksmöte upptaga uppskjutet ärende fattas på 

förslag av utskott till vars handläggning ärendet hör eller på förslag av 

talmannen. Talmanskonferensen skall höras i frågan. 
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12 § 

Slutligt beslut i ärende angående grundlag fattas vid första riksmötet i 

den valperiod som följer på riksdagsvalet närmast efter det vilande 

beslutet i ärendet, såvida ej avgörandet uppskjutes till annat riksmöte. I 

fråga om uppskov äger bestämmelserna i 10 § första och andra styckena 

och i 11 § motsvarande tillämpning. Ärendet skall avgöras slutligt före 

nästa ordinarie val l ill riksdagen. 

Tilläggsbestämme/se 

5.12.1 

Tilläggs bestämmelserna 5.10.1 och 5.11. I äger motsvarande tilfönp

ning i fråga om uppskov med slutligt beslut i ärende angående grundlag. 

J3 §I 

Riksdagens beslut med anledning av proposition samt annat beslut, 

varom regeringen skall underrättas, meddelas regeringen genom skrivelse. 

Tilläggsbestämmelse 

S.13.1 

Riksdagens skrivelser sättes upp av kammarkansliet och undertecknas 
av talmannen. 

Utskott som har berett ärende skall få del av kammarens beslut i 

ärendet. 

6 kap. INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR TILL STATSRÅD 

I § 

Interpellation skall ha bestämt innehåll och vara försedd med motive

ring. Interpellation bör v~ickas endast i angelägenhl'l av större allmänt 

intresse. Riksdagen beslutar om interpellationen får framställas. Beslutet 

fattas utan föreg:knde överl~iggning. 

Statsräd, som icke besvarar interpellation inom fyra veckor friln det att 

riksdagen medgav att interpellationen fick framställas. skall före utgängen 

av denna tid muntligen meddela riksdagen varför svar uteblir eller anstar. 

Sådant meddelande får ej följas av överläggning. 

Interpellation förfaller om d..:n ej har besvarats vid det riksmöte då den 

väcktes. 

I I propositionen föwslt1s ordet "i" i st~illet för ordet "med". 
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Til/äggsbestäm melser 

6.1.1 

Interpellation ingives till kammarkansliet och anmäles av talmannen 

vid sammanträde med kammaren utan dröjsmål efter det att interpellatio

nen har delats ut till riksdagens ledamöter. Frågan huruvida interpellatio

nen får framsWllas avgöres vid närmast följande sammanträde och tages 

upp på föredragningslistan till detta sammanträde. Medgiver riksdagen att 

interpellationen fär framställas, låter talmannen skyndsamt statsrådet få 
del av den. 

Den som vid riksmöte, som enligt I kap. 4 § skall avslutas senast den 

31 maj, ingiver interpellation till kammarkansliet efter utgången av april 

månad skall i intnpellationen angiva skälen till att denna icke har ingivits 

tidigare. 

6.1.2 1 

När statsråd ämnar besvara interpellation, bestämmer talmannen efter 

samråd med statsrådet och interpellanten vid vilket sammanträde svaret 

skall lämnas. Meddelande härom anslås senast klockan 11 dagen före 

sammanträdet och tages upp på föredragningslistan. 

Svar på interpellation får delas ut till ledamöterna i förväg. Har så 

skett, kan statsr5det begränsa sitt anförande till en sammanfattning av 

svaret. 

2 § 

Fråga skall ha bestämt innehiill. Den får vara försedd med en kort 

inledande förklaring. När fråga besvaras, får endast den ledamot som har 

framsWllt fr~gan och det statsråd som liimnar svaret taga del i överlägg

ningen. Riksdagen kan föreskriva begränsning i yttranderätten för dessa 

talare utöver vad som följer av 2 kap. 14 ~-

Til/äggsbestiimmelser 

6.2.1 

Fråga ingives till kammarkansliet. Den skall vara egenhändigt under

tecknad av den ledamot som framställer fråg<rn. Talmannen låter utan 

dröjsmål statsrådet få del av frågan och anmäler ·den vid närmast följande 

sammanträde. 

6.2.2 

Vad som föreskrives i I § tredje stycket och i tilläggsbestämmelse 

6.1.2 första stycket skall tillämpas ocks;'l på frilga. Om icke särskilda skäl 

1 Orden "oeh in!erpcllanten" i första stycket första meningen finns ej med i 
proposilioncns förslag. 
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föranleder annat, skall frågor besvaras vid en eller två frågestunder varje 

vecka. Fråga bör besvaras vid den frågestund som infaller närmast efter 

sex dagar fran det att frågan lämnades till kammarkansliet. 

När fråga besvaras, får det första an förandet från varje talare räcka 

längst tre minuter, det andra längst två minuter och varje följande 

anförande längst en minut. 

7 kap. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM VAL INOM 

RIKSDAGEN 

§ 

Bestämmelserna i 2-1 2 § § gäller val som ankommer på kammaren. 

Bestämmelserna i 2 § första stycket, 6 §, 8-10 §§ och 12 §andra 

stycket skall tilliimpas endast i den mån riksdagen ej .föreskriver annat. 

Tilläggsbestämmelse 

7. I. I 

Utöver de val som kammaren förriittar enligt regeringsformen och 

riksdagsordningen skall den företaga val till 

I. riksgäldsfullmäktige, 

2. styrelsen för riksdagsbiblioteket, 

3. Nordiska rådets svenska delegation, 

4. Europarådets svenska delegation, 

5. styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. 

Kammaren skall också varje år utse aderton ledamöter av riksdagen, 
vilka får deltaga i bot,1gsstiimmor med Statsföretag AB. 

2 § 

Val beredes av en inom riksdagen utsedd valberedning. 

Valberedningen utses vid första sammanträdet med kammaren under 

riksdagens valperiod för tiden till valperiodens slut. Varje partigrupp, 

vilken motsvarar parti som vid valet till riksdagen har fått minst fyra 

procent av rösterna i heta riket, skall besätta en plats. Därutöver fördelas 

tio platser proportionellt mellan samma partigrupper. Ledamöterna 

tillsättes med tillämpning av det förfarande som angives i 12 § första 

stycket. 

Tilläggs bestämmelser 

7.2.1 

Talmannen faststiiller för varje partigrupp det antal ledamöter, som 

partigruppen skall tillsätta i valberedningen. Därvid skall han vid den 

proportionella fördelningen tillämpa den beräkningsgrund som angives i 

4 § andra stycket. 
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7.2.2 

Valberedningen bereder alla val som förrättas av kammaren utom val 

av riksföreståndare, vice riksföreståndare, person som skall inträda som 

tillfällig riksföreståndare, talman, vice talm:in, kammarsekreterare samt 

riksd<igens ombudsmän och deras stiillföretriidare. Om beredning av val av 

ombudsmän OL'h ställföreträdare föreskrives i tilläggsbestämmelse 8.10.2. 

7.2.3 

Valberedningen håller på kallelse av talmannen sitt första sammanträde 

samma dag som den utses. O:in:fter sLtmm;rntriider beredningen på 

kallelse av ordföranden. 

BestämmelsL'Tl1J i 4 kLtp. 12 § s<imt tilläggsbestiimmclserna 4.11.1 
andra stycket och 4.11.2-4 äger motsvarande tillämpning på valbered

ningen. 

3 § 

Framlägges vid val som avser två eller flerLt personer en gemensam lista, 

som upptager namn på så många personer som valet avser, oeh hLtr listan 

godkiints av alla i valberedningens sammantriide deltagande ledamöter 

eller av alla utom en, skall talmannen stiilla proposition på godkännande 

av listan oeh förklarn de på denna upptagna personerna valda. Val med 

slutna sedlar skall dtKk förrättas, om det begäres av minst så många 

riksdagskdamötcr, som motsvarar det tal vilket erhålles. om samtliga 

röstberiittigade ledamöters antal delas med antalet av de personer valet 

avser, ökat med ett. Detta val skall iiga rum vid ett följande sammanträde. 

Följer av siirskild bestiimmelse att innehavare av visst uppdrag skall 

väljas för sig, skall valet förrättas med aeklamation. Om ledamot begär 

det, skall valet dock förrättas med slutna sedlar. Föreligger enhälligt 

förslag fdin valberedningen, skall i s:idant fall valet äga rum först vid ett 

följande sammanträde. 

4 § 

Val förrättas med slutna sedlar, om ej annat följer av 3 § eller annan 

huvudbestiimmelse i riksdagsordningen. Skall tvii elkr flera personer utses 

genom val med slutna sedlar, fördelas platserna proportionellt mellan 

partier. Med parti avses därvid varje grupp av riksdagsledamöter som vid 

valet uppträder under siirskild beteckning. 

Platserna fördelas mellan partier genom att de en efter en tilldelas det 

parti som för varje gång visar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet 

är lika m1:d partiL'ts röstetal, så länge ingen plats har tillddats partiet. och 

erhålles därefter genom att purticts röstetal delas med det tal som 

motsvarar antalet platser som redan har tilldelats partiet, ökat med ett. 

Vid lika jämförelsetal skiljes genom lottning. 
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Tilläggs bestämmelser 

7.4.1 

Valsedlarna skall vara lika till storlek, material och färg. Valsedd skall 

vara enkel, sluten och omärkt. Den får innehålla uppgift om dl'! val för 

vilket den gäller. 

Valsedel :ir ogiltig om den :ir försedd med k:innetecken som uppenbar

ligen har blivit anbragt pä valsedeln med avsikt eller.om elen saknar giltigt 

kandidatnamn. Har ledamot i ett val lämnat mer än en vals..:dcl, är 

valsedlarna ogiltiga. Har sedlarna samma innehäll, skall dock en valsedel 

bl'traktas som giltig vid sammanräkningen. 

Namn på valsedel skall anses obefintligt om kandidaten ej :ir valbar, 

namnet :ir överstruket dler det ej framgär klart vem som avses. 

7.4.2 

Vid proportionellt val användes valsedlar, på vilka före namnen har 

satts ut partibeteckning (partinamn elkr annan beteckning i ord för viss 

grupp av riksdagsledamöter eller för viss meningsriktning). Namnen föres 

upp i en följd und..:r varandra. 

Valsedel är ogiltig om den saknar partibeteckning eller upptager mer 

:in en partibeteckning. 

Namn på valsedel skall anses obefintligt, om ordningL'n mellan namnet 

och annat namn ej framgår klart. 

De platser som har tilldelats ett parti besättes s:1 att partiets första 

plats tillerkänncs den vars namn står främst i ordningen inom partiet, 

partiets andra plats den som bär det andra namnet i ordningen och så 

vidare ..:nligt samma grund. När ordningen mdlan namn pä dt partis 

valsedlar skall bestämmas, äger 14 kap. 6 § val lagen (1972 :6 20) motsva
rande tillämpning. 

7.4.3 

Vid val av en person med slutna sedlar far valsedel ej upptaga 

partibcteL,kning. Innehåller valsedel två eller flera kandidatnamn, :ir den 

ogiltig. 

Vid lika röstetal skiljes genom lottning. 

7.4.4 

Vid val med slutna sedlar anmodar talmannen fem ledamöter att taga 

plats vid talmansbordet. Av dessa skall tre hiträda n:ir valsedlarna öppnas 

och granskas och två föra anteckningar över valet. 

Upprop verkställes i samma ordning som enligt tilläggshest:immelse 

5.5.2. När ledamot ropas upp, skall han gå fram till talmansbordet och 

lämna sin valsedel till talmannen. 

Sedan samtliga godkända valsedlar har lästs upp av talmannen och 
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antecknats av kammarsekreteraren och de två ledamöterna, jiimföres 

anteckningarna över valet. 

Talmannen meddelar resultatet av valet, så snart detta har fastställts. 

7.4.5 

Skall två eller flera val med slutna sedlar förrättas, får talmannen, 

sävida ledamot icke yrkar annat, bestämma att valsedlarna skall avlämnas 

i samtliga val, innan sammanräkning förctages i nf1got av valen. 

Val med slutna sedlar för överklagas hos riksdagens valprövnings

niimnd. Valet skall gälla utan hinder av att det har överklagats. 

Tilläggs bestämmelser 

7.5.1 

Besvär över val som s:igs i 5 § ställes till valprövningsnämnden. 

Besv:irshandlingcn skall ges in till kammarkansliet inom fem dagar från 

den dag då resulta I et av valet meddelades i kammaren. Sa snart besviirs

tiden har gått ut. skall talmannen vid sammanträde med kammaren 

tillkännagiva samtliga bt•svär som har anförts. Talmannen skall härvid 

angiva viss kort tid inom vilken förklaring över besvären skall ha kommit in 

till valprövningsnämnden. Niir förklaringstiden har g[1tt ut skall talmannen 

genast sända besvärshandlingarna till valprövningsnämnden. Talmannen 

bör därjämte skyndsamt inkomma till valprövningsnämnden med yttran

de över besvären. 

7.5.2 

Har vid valet föreskrift i 4 § eller i tilliiggsbcsWmmelserna 7.4.1-- 5 

blivit åsidosatt och iir det ej osannolikt att fekt har inverkat pf1 

valutgången, skall valprövningsniimndcn undanröja valet och förordna om 

omval. Kan felet avhjälpas genom förnyad sammanräkning eller annan 

siidan mindre ingripande åtgärd. skall valprövningsnämnden dock i stället 

uppdraga åt talmannen att vidtaga erforderlig riittelse. 

7.5.3 

Valsedlar och annat valmaterial skall förvaras under betryggande 

säkerhet till dess alt valet har vunnit laga kraft. 
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6 § 

Val, som enligt vad som är siirskilt föreskrivet avser tid motsvarande 

riksdagens valperiod, skall förrättas snarast efter valperiodens början och 

giilla till dess att riksdagen förrättar nytt val under niista valperiod. 

7 § 

Har ny ledamot tagit plats i riksdagen med anledning av att utgången 

av val till riksdagen har blivit ändrad efter överklagande, skall val som 

riksdagen har förrättat dessförinnan under valperioden göras om, såvida 

det begäres av minst tio riksdagsledamöter. 

8 § 

Skall tv:'\ eller !lera väljas, utses tillika suppleanter till minst samma 

antal som de ordinarie ledamöterna. Vad som är föreskrivet om dessa 

äger motsvarande tillämpning i fråga om suppleanterna. 

Tilläggsbestämmelse 

7.8.1 

Sedan riksdagen har förrättat val till organ och diirvid utsett supplean

ter med stöd av 8 §, kan den besluta att öka antalet suppleanter i 

organet. Suppleantval som föranledes härav skall förrättas så snart det 

kan ske. 

9 § 

Är av riksdagen vald ledamot i ett organ friinvarande, intages hans 

plats, om det kan ske, av suppleant som hör till samma partigrupp. I 

övrigt gäller att suppleanterna har företräde i den ordning i vilken de har 

valts eller, om valet har förrättats med gemensam lista, i den ordning i 

vilken de har förts upp p:'l listan. 

Tilläggs bestämmelse 

7. 9.1 

Ledamot eller suppleant som har fått plats frän två eller flc:ra gruppc:r 

anses vald för den grupp, från vilken plats först har tilldelats honom. 

10 § 

Är till ett uppdrag endast den valbar som tillhör riksdagen och lämnar 

den valde riksdagen eller utses han till riksdagens talman eller till statsråd, 

skall han avgi\ från uppdraget. 
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11 § 

Den som har utsetts till uppdrag genom val av riksdagen får ej 

undandraga sig uppdraget utan att riksd;igen medgiver det. 

12 § 

Lämn<ir den som lrnr valts till ett organ sitt uppdrag i förtid och avsåg 
det v;il gL'nom vilket uppdraget tills<ittes vid mand<itperiodens börj<in två 
eller flera personer. sbll den partigrupp eller de partigrupper, som han 
var v;ild för, till tJlnrnnnen <inmäl;i en efterträdan:. T<ilm<innen förk!Jr<ir 
den <inmälde vald. Göres ej såd;in <inmälan eller <inmälcs mer än en 
person. utser talm<innen efterträd<ire. 

Ar i annJt fall än som avses i första stycket plats ledig i förtid, anställes 
kompletkringsv<il för den iiterst:iende tiden med tiWimpning av vad som 
gäller i allmänhet. 

13 § 

Org<in, vars ledamöter helt eller delvis utses av kammaren, viiljer inom 
sig ordförande och en eller fler<i vice ordförande, om ej ann<.1t är 
föreskrivet. 

14 § 

Val inom organ. som sägs i 13 §.förrättas med <JL'klam<ition eller, om 
led<imot begär det, m1:d slutna s1:dl;ir. 

Tilläggsbestämmelse 

7.14.1 

V;ilsedlarn<i skall v;ir<i lib till storlek, materi<il och färg. Vals1:del skall 
vara enkel, sluten och omärkt. Vid lika röstet<il skiljes grnom lottning. 

8 kap. VISSA BEFATTNINGSIIAVARE OCH ORGAN 

V;il ;iv talnrnn samt av förste. <indrn och tredje vice talnwn förrättas vid 
försl3 sammanträdet med kammar1:n under riksdag1:ns valp1:riod och 
gäller till valperiodcns slut. Talmännen väljes var för sig i nu nämnd 

ordning. 
förrätt<is vakt med slutn<i sedl<ir, är den vuld som får mer än hälften av 

de avgivn<i rösterna. Uppnås icke siidan röstöVt'rvikt, förriittas nytt v<il. 
far ej heller da nagon mer iin hiilfll'n av de avgivna rfotcrna, förriitt<is ett 
tredje val mell~n Je två som vid den andru omröstningen uppnådde de 
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högsta röstetalen. Vid tredje omröstningen är den vald som för de flesta 

rösterna. 

Riksdagen utser genom särskilt val l'n crsiittare för ordföranden i 

riksdagens valprövningsnämnd. Vad som i 3 kap. 11 § regeringsformen 

förcskrives om ordföranden äger motsvarande tilltimpning på ersättaren. 

Vid val med slutna sedlar av ordföranden eller lwns ersiillare tilliimpas 

det förfarande som angives i l § andra stycket. 

3 § 

Vid val med slutna sedlar av riksförestånuare, vice riksföreståndare 

eller person som skall kunna intriiua som tillfällig riksförestfodare 

tillämpas det förfarande som angives i I s <indra stycket. Valet gäller till 

dess riksdagen beslut<ir annat. 

Riksdagens löned.:legation bestar av sjutton ledamöter, vilka riksdagen 

väljer för riksdagens valperiod. 

5 § 

Löncdelegationen sammanträuer inom stiingda dörrar. Om siirskilda 

skiil föreligger, färdelegationen medgiva att även annan är närvarande än 

ledamot, suppleant. tjänsteman hos delegationen och den med vilken 
dckgationen skall rådpläga i förhandlingsfdgor. 

Vad som föreskrives i 4 kap. 11 s och 14 s första stycket äger 
motsvarande tilWmpning på delegationen. Ledamot som har förkl<lrat sig 

ej insliimma i delegationens beslut kan reservera sig. 

Innan avtal i förhandlingsfråga har träffats eller förhandling annars har 

slutförts eller förslag som avses i 9 kap. I I § regeringsformen har 

framlagts för delegationen, får ledamot, suppleant ellcr tjänsteman ej 

utan delegationens tillstånd yppa vad som har förekommit vid sakens 

behandling i delegationen. 

Ti Iläggsbestämmelser 

8.5.1 

I förhandlingsfrågor rörande anställningsvillkor för arbetstagare hos 

riksdagen och dess myndigheter iivcrliigger lönedelegationen meu talman

nen eller med annan kdamot av riksdagens rörvaltningsstyrclse som 

styrelsen förordnar. 
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8.5.2 

Tilläggsbestämml'lserna 4.1 1.1-- 4 äger motsvarande tillämpning pii 
lönedclcgutionen. 

8.5.3 

Lönedelcgationen skall före den 15 januari varje år lämna riksdagen 

redogörelse fiir sin verksamhet undL'r föregi\rnde är. Vid redogön:lsen 

fogas avtal och andra handlingar som har undcrst:illts delegationen för 

godkännande. 

8.5.4 

Ledamot, suppleant eller tjänstemun skall första giingen han är niirva

rande vid sammantriide med delegationen avgiva förs:ikran om att han 

skall iakttaga tystnadsplikten. 

8.5.5 

Löncdl'legationen förordnar sekreterare åt sig. 

6 § 

Val av fullmäktige i riksbanken avser riksdagens valperiod. 

fullmiiktige väljer inom sig en chef för riksbanken samt inom eller 

utom sig L'n vice chi:f för riksbanken. Ar drnne icke sjiilv fullmäktig. skall 

han vara särskild suppleant för riksbankschefen i fullmiiktige och som 

sadan ha förctriidc till tjänstgöring framför övriga suppleanlt'r. 

Val av kdamötcr i utrikesnämnden avser riksdagcns val period. 

För talmannen är vicc talman suppleant i utrikesnämnden. Antalet 

valda suppkantcr skall vara nio. 

Utrikesniimndcn sammanlriider inom stängda dörrar. Statsministcrn 

får medgiva att även annan än ledamot, suppleant, statsråd och tjänste

man är närvarandt'. 

Tilläggsbestäm melse 

8.8.1 

Tilläggshest:imrnt'lscrna 4.11.4 od1 8.S.4 iiger motsvarande tillämpning 

på utrikesnämmkn. Sekreterarc hos niimnden förordnas av regeringen. 
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sammanträden. 

9 § 

206 

utrikesniimnden skall alltid underrättas om nämndens 

För ändamål som avses i 13 kap. 2 § regaingsformen sammanträder 

utrikesnämndens iedamöter pii kallelse av talmannen eller, vid förfall för 

honom, vice talman, iivensom på kallelse av två av nämndens övriga 

ledamöter. Förhandlingarna ledes av talmannen, av vice t~tlman eller, om 

ingen av dem är tillstiidt•s, av den av de niirvarande ledamöterna som har 

varit ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller flera har tillhört 

riksdagen lika länge, har den iildslc av dem företräde. Är vid omröstning 

till beslut rösterna lika delade, gäller den mening som ordföranden 

biträder. 

10 § 

Val av ombudsman giiller för tiden frän vakt till dess nyll val har 

förrättats under fjärde aret därefter. Pä hemställan av det utskott som 

granskar berättelse över ombudsmans verksamhet kan riksdagen dock dess

förinnan entlediga ombudsman som ej åtnjuter riksdagens förtroende. 

Vid val med slutna sedlar av ombudsman tilliimpas förfarandet i I § 

andra stycket. 

Avgår ombudsman i förtid, skall riksdagen snarast välja efterträdare för 

ny fyraårsperiod. 

Riksdagen väljer en eller flera Pl'rsoner att tjänstgöra i ombudsmans 
ställe. Bestämmelserna i första och andra styckena om ombudsman äger 

motsvarande lilliimpning på slällföretriidare. 

Tilläggsbestämmelser 

8.10.l 

Konst i tll tionsu ts kotte! u lsl'T inom 20 dagar friln det att u tskolll't lwr 

blivit tillsatt en dekgation, JO-delegationen. heståe11lk av sex ledamöter i 

utskottet, för att då riksdagens ombudsman påkallar det samråda med 

ombudsman om arbdsordningen eller i andra frågor av organisatorisk art. 

8.10.2 

Val av ombudsman och ställföreträdare beredes av JO-delegationen, 

som därvid samråder med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i 

ta lmanskon ferensen. 
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11 § 

Riksdagens revisorer skall vara tolv. De väljes för riksdagens val period. 

Riksdagen väljer bland revisorerna en ordförande och en eller flera vice 

ordförande. Ordföranden och varje vice ordförande v~iljcs för sig. 

12 § 

Riksdagens krigsdelegation består av talmannen som ordförande och av 

femtio andra ledamöter, vilka riksdagen väljer för riksdagens valperiod. 

Riksdagsledamot är behörig att vara ledamot i krigsdelegationen utan 

hinder av att han tillhör regeringen. 

Suppleanter skall icke utses till krigsdelegationen. 
Får ledamot varaktigt förfall när delegationen har trätt i riksdagens 

ställe, utses annan riksdagsledamot till ersättare i den ordning som är 

angiven i 7 k~p. 12 § förstä stycket. 

Tilläggsbestämmelser 

8.12.1 

Det äligger krigsdelegationens ordförande och vice ordförande att 

förbereda delegationens verksamhet för den händt'lse delegationen skulle 

träda i riksdagens ställe. 

8.12.2 

Bestämmelserna i 4 kap. 12 § samt tilläggshestämmelserna 4.11.1 

andra stycket och 4.11.2 och 4 ~iger motsvarande tillämpning på 

krigsdclcgationen under tid da delegationen ej är i riksdagens ställe. 

13 § 

Riksdagen kan meddela niirmare bestämmelser för riksdagL'llS organ. 

9 kap. BESTÄMMELSER OM PERSONAL OCH FÖRVAL TNlNG 

§ 

Kammaren utser en kammarsekreterare. Val av kammarsekreterare 

äger rum vid början av riksmötet närmast efter ordinarie val till riksdagcn 

och gäller för tiden till dess nytt val av kammarsekreterare förrättas. 

Kammarsekreteraren låter föra protokollet vid sammantriide med 

kammaren. Han expedierar riksdagens beslut och bitriider i övrigt 

talmannen i riksdagsarhetet. 
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Tilläggsbestämmelser 

9. l. l 

Vid val med slutna sedlar av kammarsekreterare tilliirnpas det förfaran

de som angives i 8 kap. 1 ~ andra stycket. 

9.1.2 

K::immarsekreteraren förestår kammarkansliet och är sekreterare i 

krigsdekgationen. H::in för protokoll vid sammanträde med talmanskon

fcrensen. 

2 § 

Utskotten hiträdes av sekreterare. Huvudsekreteraren hos utskott skall 

vara svensk medborgare. 

Riksdagens förvaltningskontor ledes av riksdagens förvaltningsstyrelse. 

Styrelsen består av talmannen som ordförande och åtta andra ledamöter, 

vilka riksdagen viiljer inom sig för rikscbgcns val period. 

4 ~ 

Riksdagens förvaltningskontor skalL sJ.vitt gäller riksdagen och riksda

gens myndighe!L'r, i den omfattning riksdagen bestämmer 
I. hundlägga frägor ang.kndc förhandlingar om anställnings- och 

arbetsvillkor för arbetstagare samt andra pcrsonalfrägor, 

2. meddela gemensamma förvaltningsbest:immclscr. 

3. göra upp förslag till anslag på statsbudgeten. 

Förvaltningskontoret handliigger i övrigt, enligt vad riksd;1gen niirmarc 

föreskriver, friigor om förvaltningen inom riksdagen och friigor om 

förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndighetl'r. utom 

riksbanken och särskild myndighet som avses i 9 kap. I 0 s andra stycket 

regeringsformen. 

Besvär över beslut av riksdagens organ i förvalt ningsäremlc mot vilket 

talan fiir föras enligt vad som är föreskrivet därom, prövas av regerings

rätten i de fall som riksdagen särskilt bestämmer och i övriga fall av 

riksdagens b1:svärsnämnd. Besvärsnämndcn bcstär av ordföranck. som 

skall inneha L'ller ha innehaft domarämbete och ej vara ledamot uv 

riksdagen. och fyra andra lcdamöln, valda inom riksdagen. Ordföranden 

väljes siirskilt. Val lill besvärsniimnd1:11 avser riksdagens valperiod. 

För ordföranden skall finnas en ersättare. Vad som föreskrives om 

ordföranden iign motsvarande tillämpning på ersättaren. 
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Tilliiggsbestäm melse 

9.5.1 

Vid val mi;d slutna sedlar av ordförande i besvärsnärnnden tillämpas 

det förfärande som angivcs i 8 kap. I § andra stycket. 

6 § 

Riksdagsledamot skall av statsmcdel åtnjuta arvode för sitt uppdrag. 

Bestiimmclser härom, om andra ekonomiska förmåner i anledning av 

uppdraget och om gottgörelse till crs3t tare för riksdagsledamot meddelas 

i lag. 

7 § 

Om tillgång för riksdagens ledamöter och organ till bibliotek och om 

bistand i övrigt ät dem med sakuppgifter för riksdagsarbeiet samt om 

utskotts och ledamöters studieresor finns särskilda föreskrifter. 

Tilläggsbestäm melse 

9.7.1 

Utskott får besluta, alt företrädare för utskottet skall företaga studie

resor för att inh1imta upplysningar i ämne inom dess bcrcdningsomrf1dc. 

Utskott skall samråda med talmanskonfercnsen, innan det fattar beslut 

om utrikes studieresa. Talmans konferensen skall uttala sig om i vad mån 

resan liimpligen biir genomföras. Oiirvid skall h1insyn tagas till riksdagens 

internationella förbindelser. till kostnaderna ol'11 till omsliindighet..:rna i 

övrigt. 

Talmanskonferensen kan meddela niirmare b.:stiimmelser om utskot

tens studieresor. Ledamot av riksdagen k<in erhålla stipendium för enskild 
studi.:rcsa. T<1lmanskonfercnsen kan meddela närmare bestämmelser om 

sådana resor. 

8 § 

Åtal mot hiir angiven befattningshavare för brott, begånget. i utöv
ningen av hans uppdrag eller tj1inst. får beslutas, 

l. åtal mot fullmäktig i riksbanken eller nagon av riksdagrns revisorer 

endast av finansutskottet, 

2. atal mot ledamot av riksdagl~ns förvaltningsstyrelse, av riksdagens 

valprövningsnämnd clkr av riksdagens bcsv~irsn1imnd eller mot riksdagens 

ombudsman eller kammarsekreteraren endast av konstitutionsutskottet. 

Riksdagen kan föreskriva alt vad i första slyL·ket siigs om beslut om 

åtal mot fullmäktig i riksbanken ej skall tilJ;impas i fråga om brott, 

begånget vid handläggningen av fråga angående in- eller utförsel av valuta. 

14 l?iksdaKC11 1973. 4 sam/. Nr 2fi 
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Tilläggsbestäm melser 

9.8.1 

Vad i 8 § första stycket sägs om beslut om åtal mot fullmäktig i 

riksbanken skall ej tillämpas i fråga om brott, begånget i utövningen av 

riksbankens beslutanderätt enligt valuta lagen (1939 :3 50 ). 

9.8.2 

Om behörighet att besluta om åtal mot vissa andra befattningshavare 

än de i 8 § nämnda finns siirskilda föreskrifter. 

ÖVERGANGSBESTAMMELSER 

1. Genom denna riksdagsordning upphäves den äldre riksdagsord

ningen. Den äldre riksdagsordningen skall dock med nedan angivna 

undantag tillämpas i stället för den nya riksdagsordningrn till utgången av 
det år under vilket riksdagen slutligt antager den nya regeringsformen 
samt, i de fall då sä nedan angives, även därefter. 

2. Föreskriften i 5 § första stycket andra punkten i den äldre 
riksdagsordningen samt föreskrifterna i 34 § första stycket första och 

andra punkterna och tredje stycket i samma riksdagsordning skall 
tillämpas i stället för motsvarande föreskrifter i denna riksdagsordning så 
länge Gustaf VI Adolf är konung, föreskrifterna i 34 § i fråga om lagtima 

riksmöte. 

Om tillämpning av bestämmelserna i 14 § i den äldre riksdagsordning

en om rösträtt vid val till riksdagen gäller vad som följer av föreskriften i 
2 andra stycket andra punkten övergångsbestämmelserna till regeringsfor

men. 
Om tilliimpning vid val till riksdagen, som äger rum före den tidpunkt 

då den äldre riksdagsordningen enligt 1 skall upphöra att tillämpas, av 
bestämmelser i 3 kap. i den nya regeringsformen och i annan lag i stiillet 
för motsvarande föreskrifter i den äldre riksdagsordningcn föreskrives i 2 
tredje stycket övergångsbestämmelserna till regeringsformen. 1 friiga om 

sådant val skall ej heller besEimmelscrna i den äldre riksdagsordningen 

om utfärdande och om granskning av fullmakt tillämpas. Vid riksdag som 

med anledning av valet sammanträder före nyss nämnda tidpunkt skall 

tillämpas föreskrifterna i denna riksdagsordning i 1 kap. 5 § första 

stycket, 8 och 9 §§ med tilliiggshestämmelser samt 8 kap. 12 § andra 

stycket iivcnsom bestämmelsen i första stycket sistniimnda paragraf om 

krigsdelegationcns sammansättning. Bestiimmclsen i 53 § andra stycket i 

den äldre riksdagsordningen skall i fråga om sådan riksdag gälla varjt' 

ledamot av statsrådet. 
Bestiimmclsen i S kap. 8 § första stycket i denna riksdagsordning skall 

gälla i fråga om sådant förslag till ändring i riksdagsordningen som 

riksdagen behandlar före den under 1 angivna tidpunkten. 
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3. Lagtima riksmöte skall under det år, dil den nya riksdagsordningen 

enligt I börjar tillämpas, inledas den I 0 januari eller den dag dessförinnan 

som följer av bestämmelserna i 3 kap. i den nya regeringsformen 

om riksdagens första sammanträde efter extra val. Uppskov enligt 

2 ~ sjätte stycket i den äldre riksdagsordningen med riksdagens avslutan

de till dag efter den 31 december får ej beslutas. 

I fråga om lagtima riksmöte som avses i första stycket skall tillämpas 

vad i denna riksdagsordning föreskrives om lagtima riksmöte som har 

inletts i augusti, september eller oktober. 

4. Val inom riksdagen, som enligt särskild föreskrift skall avse tid 

motsvarande riksdagens valperiod, förrättas vid början av det under 3 

angivna riksmötet för återstoden av valperioden. Motsvarande mandat

perioder som enligt äldre bcstiimmclser skulle löpa efter årsskiftet upphör 

därmed att giilla. 

Talmannen och vice talmännen vid den riksdag, som avslutas vid det 
under l angivna årsskiftet, kvarstår i sina uppdrag till dess \agtima 

riksmöte enligt 3 inledes. Om val av ledamöter och ersättare i valpröv

ningsnämnden är föreskrivet under 2 övergångsbestämmelserna till rege

ringsformen. 

5. Vid den riksdag, som avslutas vid det under I angivna årsskiftet, kan 
iirende enligt 58 §tredje stycket i den äldre riksdagsordningen uppskjutas 

till lagtima riksmöte som sägs under 3. Uppskjutet ärende skall avgöras 

inom den tid som föreskrives i 5 kap. I 0 §i denna riksdagsordning. 

Har avgörandet av vilande förslag till grundlag med stöd av 64 "§ i den 

äldre riksdagsordningen uppskjutits över den under I angivna tidpunkten, 

skall ärendet upptagas vid det lagtima riksmöte som sägs under 3. Om 

ärendets fortsatta handläggning giillcr vad som föreskrives i 5 kap. 12 §i 

denna riksdagsordning. 

6. Befogenheten att åtala brott av befattningshavare, som angives i 9 

kap. 8 § i denna riksdagsordning, skall bedömas efter äldre Jag om, när 

handlingen företogs, för åtal gällde förutsättning som ej har upptagits i 
denna riksdagsordning. 

7. Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som syftar 

på riksdagssession eller i övrigt på sammantriiclcsperiod med riksdagen, 

skall bestämmelsen i stället gälla riksmöte. 

8. Andra stycket i övergångsbestämmelserna till kungörelsen (I 971 :2) 

om beslutade ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen skall 
alltjämt äga tillämpning. 
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Propositionens förslag till ändring i successionsordningen 

3 Förslag till 
ändring i successionsordningen 1 

Nu1•arandt! lydelse 

Skulle den olycka tima. att hela 

konungahuset, inom 1•ilket an•srät

ten till ril:et räknas, anting<'n på 

manliga sidan utginge, eller genom 
uraktlåtande av 1•ad denna suc

cessionsordn ing ut tryck/igen före

skrircr, förlorat successionsrätt, 

vare tronen ledig till nytt ml, och 

utkore då Riksens Ständer ett 
nytt konungahus. 

Föreslagen lydelse 

§ 9 

(Denna paragraf utgår.) 
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Successionsordningcn skall tillämpas i sin nya lydelse från ing5ngen av 

iiret efter det under vilket den nya regeringsformen har antagits slutligt. 

1 Surccssionsordningen omtryckt 1965 :817. 
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Propositionens förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen 

4 Förslag till 
iindringar i tryckfrihetsförordningen 1 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

I KAP. 

I överensstämmelse med de i 
regeringsformen Ji1stställda grun

derna för en allmän tryckfrihet 

od1 till s:ikL·rställanlk av ett fritt 

meningsutbyte Ol"h en allsidig 

upplysning skall det st:! varje 

svensk medborgare fritt alt. med 

iakttagande av de bestämmelser 

som äro i denna förordning med

delade till skydd för enskild riitt 

och allm:in s:ikerhet. i tryckt 

skrift yttra sina tankar och asik

ter, offcntliggi.)ra allmänna hand

lingar samt meddela uppgifter och 

underriitklser i vad ämne som 

helst. 

I § 

Med tryckfrihet förstås rarje 
si•ensk medborgares rätt att, utan 
några av myndighet eller annat 

allmänt organ i fön·åg lagda hin
der, utgil>a skrifter, att sedermera 

endast inför laglig domstol kunna 
tilltalas för deras innehåll, och att 
icke i annat fall kunna straffas 
därför, än om detta innehåll stri
der mot tydlig lag, given att hern

ra allmänt lugn, utan att återhålla 
allmän upplysning. 

I övcrensstämmdse med de i 
första stycket angfrna grunderna 

för en allmän tryckfrihet och till 

säkerställande av ett fritt menings

utbyte och en allsidig upplysning 

skall det stii varje svensk medbor

gare fritt att, med iakttagande av 

de bestämmelser som äro i denna 

förordning meddelade till skydd 
för enskild rätt och allmän säker

het, i tryckt skrift yttra sina tan

kar och äsikter, offentliggöra all

männa handlingar samt meddda 

uppgifter och underriittelser i vad 

ämne som helst. 

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall dä ej annat är i denna 

förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad forne 

som helst för offentliggörande i tryckt skrift till dess författare eller 

utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion. till denna eller till 

företag för yrkesmässig förmedling av nyheter till periodiska skrifter. 

l'rivikgicr å skrifters utgiv:rndc 

ma icke meddelas; Konungen 

1 l'örordnin!(Cn omtryckt 1971 :273. 

8 § 

Privilegier ii skrifters utgivande 

må icke meddelas; regeringen 
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Nul'arande lydelse 

dock obetaget att förnya siidana 

till allmänna inriittningars under
stöd redan förlänta privilegier, 

varje g:l.ng pii högst tjugu iir. 

214 

Föreslagen lydelse 

dock obetaget att förnya siidana 
till allmänna inrättningars under

stöd redan förlänta privilegier, 
varje gång på högst tjugu år. 

Om den rätt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnär

ligt verk eller framstiillare av fotografisk bild, och om förbud mot att 

återgiva litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt, som kränker den 

andliga odlingens intressen, gälle vad i lag är stadgat. 

2 KAP. 

l § 

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning 

skall, i den ordning nedan sägs, varje svensk medborgare äga fri tillgång 

till allm1inna handlingar. I denna rätt må gälla allenast sådana inskränk

ningar som påkallas antingen av hänsyn till rikets säkerhet och dess 

förhållande till främmande makt eller i anledning av myndighets verksam

het för inspektion, kontroll och annan tillsyn eller för brotts förekom
mande och beivrande eller till skydd för statens, menigheters och 
enskildas behöriga ekonomiska intresse eller av hänsyn till privatlivets 

helgd, personlig säkerhet, anständighet och sedlighet. 

I siirskild av Konungen och riks

dagen samfällt stiftad lag skola 

noga angivas de fall, då enligt 

nyssnämnda grunder allmänna 
handlingar skola hållas hemliga. 

11 § 

Ändring, som avses i I 0 §, skall 

sökas hos den myndighet, som har 

att upptaga klagan över beslut 
eller åtgärd i det mål eller iirende, 
till vilket handlingen hör, eller om 

klagan ej är tillåten i sådant mål 
eller ärende eller handlingen ej 

tillhör mål eller ärende, som myn

digheten har att handlägga, hos 

den myndighet, som i allmänhet 

har att upptaga klagan över myn

dighetens beslut eller åtgärder. 

Vad nu sagts gälle ock angående 

den ordning i vilken ändring skall . 

sökas. I stället för hos Konungen i 

statsde par te men ten skall ändring 

sökas hos regeringsrättcn. 

I särskild lag skola noga angivas 

de fall, då enligt nyssnämnda 

grunder allmänna handlingar skola 

hållas hemliga. 

Ändring, som avses i I 0 §. skall 
sökas hos den myndighet, som har 
att upptaga klagan över beslut 
eller atgärd i det miil eller ärende, 
till vilket handlingen hör, eller om 

klagan ej är tillåten i sådant mål 
eller ärende eller handlingen ej 

tillhör mål eller iirende, som myn
digheten har att handlägga, hos 

den myndighet, som i allmänhet 

har att upptaga klagan över myn

dighetens beslut eller åtgärder. 

Vad nu sagts gälle ock angående 
den ordning i vilken ändring skall 
sökas. I stället för hos regeringen 

skall ändring sökas hos regerings

rätten. 
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Nu1,arande lydelse 
Finnes enligt vad ovan sagts ej 

behörig myndighet, skall ändring 

sökas i fråga om beslut av kommu
nalmyndighet hos länsstyrelse, 

beträffande beslut av myndighet, 
som lyder under liinsstyrelse, dom

kapitel, styrelse, ämbetsverk eller 

annan Konungen underställd myn

dighet, hos den överordnade myn

digheten samt i andra fall hos 

regeringsrätten. Angående beslut 

av myndighet, som tillhör eller 

lyder under riksdagen, gälle dock 

vad riksdagen bestämmer. 

14 § 
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Föreslagen lydelse 
Finnes enligt vad ovan sagts ej 

behörig myndighet, skall ändring 
sökas i fråga om beslut av kommu

nalmyndighet hos länsstyrelse, 
beträffande beslut av myndighet, 
som lyder under länsstyrelse, 

domkapitel, styrelse, ämbetsverk 

eller annan regeringen underställd 

myndighet, hos den överordnade 

myndigheten samt i andra fall hos 

regeringsriitten. Angående beslut 

av myndighet, som tillhör eller 

lyder under riksdagen, gälle dock 

vad riksdagen bestämmer. 

Finnes hos myndighet allmän handling, som skall hållas hemlig, och 

anser myndigheten särskild åtgärd behöva vidtagas till beredande av 

trygghet mot obehörigt utlämnande, äger myndigheten förse handlingen 

med anteckning därom att den är hemlig. Sådan anteckning skall 
innehålla uppgift å det lagrum, som åberopas för handlingens hemlighål
lande, dagen för anteckningen samt den myndighet, som låtit verkställa 

anteckningen. 
Beträffande särskilda slag av 

handlingar, vilkas hemlighållande 

för rikets säkerhet är av synnerlig 
betydelse, äger Konungen förord

na att viss myndighet skall pröva 

fråga om utlämnande. Ilar sådant 

förordnande meddelats, skall å 
handling som däri avses, jämte de 
uppgifter som angivas i första 

stycket, antecknas den myndig

het, som sålunda är behörig att 
pröva fr[iga om utlämnande. 

Framställning hos annan myndig
het att utbekomma handling, varå 

dylik anteckning skett, skall oför

dröjligen på sökandens begäran 

hiinskjutas till den behöriga myn-

digheten. 

Beträffande särskilda slag av 

handlingar, vilkas hemlighållande 
för rikets säkerhet är av synnerlig 

betydelse, äger regeringen förord

na att viss myndighet skall pröva 

fråga om utlämnande. Har sådant 
förordnande meddelats, skall å 
handling som däri avses, jämte de 
uppgifter som angivas i första 

stycket, antecknas den myndig

het, som sMunda är behörig att 
pröva fråga om utlämnande. 

Framställning hos annan myndig
het att uthekomma handling, varå 
dylik anteckning skett. skall oför

dröjligen på sökandens begäran 

hänskjutas till den behöriga myn

digheten. 

Ej må i annan ordning än i detta lagrum sägs handling förses med 

anteckning därom att den är hemlig. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
3 KAP. 

Bestämmelserna i 1 och 2 § § 

om författares anonymitet skola 
äga motsvarande tillämpning i 
fråga om den som, utan att vara 
författare, på sätt i 1 kap. 1 § 

andra stycket sägs lämnat medde
lande för offentliggörande i tryckt 

skrift, stadgandet i 2 § även be
träffande meddelande, avsett för 

4 § 

Bestämmelserna i I och 2 § § 

om författares anonymitet skola 
äga motsvarande tillämpning i 
fråga om den som, utan att vara 
författare, på sätt i I kap. I § 

tredje stycket sägs lämnat medde

lande för offentliggörande i tryckt 
skrift, stadgandet i 2 § även be
träffande meddelande, avsett för 

tryckt skrift, som ej är periodisk. tryckt skrift, som ej är periodisk. 

Vad i I och 3 §§ är stadgat om författares anonymitet skall även avse 

utgivare av tryckt skrift som ej är periodisk. 

4 KAP. 

7 § 

Av varje tryckt skrift, som framställts vid boktryckeri här i riket, skall 
boktryckaren, samtidigt med skriftens utgivande, för granskning avlämna 
ett exemplar (granskningsexemplar), i Stockholm till chefen för justitie
departementet och å annan ort till hans där förordnade. ombud. Efter 

medgivande av chefen för nämnda departement må dock med skriftens 

avlämnande anstå till viss tid efter utgivandet. 
Granskningsexemplar skall vara fullständigt och felfritt samt i övrigt i 

samma skick som de för spridning avsedda exemplaren. 

Vad i första stycket föreskrivits Vad i första stycket föreskrivits 

skall ej avse bild- eller tillfällig- skall ej avse bild- eller tillfällig-
hetstryck och ej heller meddelan- hetstryck och ej heller meddelan-
den från offentlig myndighet. den från offentlig myndighet. 
Konungen äger ock i andra fall Regeringen äger ock i andra fall 
medgiva undantag från vad i första medgiva undantag från vad i första 

stycket föreskrivits. stycket föreskrivits. 
Angående skyldighet för boktryckaren att avlämna för bibliotek 

avsedda exemplar av tryckt skrift meddelas bestämmelser i lag. 

7 KAP. 

Har meddelande, som enligt 
kap. I § andra stycket avlämnats 
för offentliggörande i tryckt 
skrift, icke blivit infört i skriften 

3 § 

Har meddelande, som enligt I 
kap. I § tredje stycket avlämnats 

för offentliggörande i tryckt 
skrift, icke blivit infört i skriften 
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Nu11arande lydelse 
och innefattar det 1irckrän kning 
mot enskild person, gälle om an

svar för sådan ärekränkning vad i 

lag är stadgat. 
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Föreslagen lydelse' 
och innefattar det ärekränkning 
mot enskild person, gälle om an

svar för sådan ärekränkning vad i 
lag iir stadgat. 

Om någon genom att lämna meddelande till annan förövar uppror, 

högförräderi, landsförr1ideri, landssvek, spioneri, grovt spioneri eller 

försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, så ock om någon 

som på grund av allmän befattning eller i och för utövande av lagstadgad 

tjänsteplikt erhållit kännedom om förhållande, varom han eljest enligt lag 

har att iakttaga tystnad, uppenbarar vad han s;llunda erfarit, må, ehuru 

meddelandet skett för offentliggörande i tryckt skrift, gärningen åtalas 

och ansvar diirför ådömas enligt vad därom är stadgat. 

Om ansvar för utlämnande av allmän handling, som skall hållas hemlig, 

stadgas i den särskilda lag, som avses i 2 kap. 1 §. 

4 § 

Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän 

tryckfrihet skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt 

lag straffbar framställning som innefattar: 

1. högförräderi, förövat med 

uppsåt att riket eller del därav 

skall med villdsamma eller eljest 

lagstridiga medel eller med ut

liindskt bistånd läggas under främ

mande makt eller bringas i bero

ende av s;ldan makt eller att del av 

riket skall sålunda lösryckas eller 

att åtgiird eller beslut av Konung

en, riksdagen eller högsta domar

makten skall med utländskt bi

stånd framtvingas elkr hindras, så

framt gärningen innebiir fara för 

uppsåtets förverkligande; 
försök, förberedelse dlcr stämp

ling till sådant högförriideri; 

1. högförräderi, förövat med 

uppsåt att riket eller del därav 

skall med våldsamma eller eljest 

lagstridiga medel eller med ut

ländskt bistånd läggas under främ

mande makt eller bringas i bero

ende av sådan makt eller att del av 

riket skall sålunda lösryckas eller 

att åtgärd eller beslut av stats

chefen, regeringen, riksdagen eller 
högsta domarmakten skall med 

utländskt bistånd framtvingas eller 

hindras, såframt gärningen innebär 

fara för uppsåtets förverkligande; 
försök, förberedelse eller stämp

ling till sådant högförräderi; 

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i krig eller 

andra fientligheter framkallas med utliindskt bistånd; 

3. uppror, förövat med uppsåt 

att statsskicket skall med vapen

makt eller eljest med våldsamma 

medel omstörtas eller att [1tgiird 

eller beslut av Konungen, riks

dagen eller högsta domarmakten 

skall sålunda framtvingas eller 

hindras, såframt gärningen innehiir 

fara för uppsåtets förverkligande; 

3. uppror, förövat med uppsåt 

att statsskicket skall med vapen

makt eller eljest med våldsamma 

medel omstörtas eller att åtgärd 

eller beslut av statschefen, rege

ringen, riksdagen eller högsta 

domarmakten skall sålunda fram

tvingas eller hindras, s~1framt gär

ningen innebär fara för uppsåtets 

förverkligande; 
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Nu11arande lwlelse 

försök, förberedelse eller stämp

ling till sådant uppror; 
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Föreslagen lydelse 

försök, förberedelse eller stämp

ling till siidant uppror; 

4. landsförräderi eller landssvek, vad därigenom, då riket är i krig 

eller eljest i lag meddelade bestiimmelser om sadant brott äga tillämpning, 

någon förleder krigsfolk hörande till rikets eller med riket förbunden 

stats krigsmakt eller andra som äro verksamma för försvaret av riket till 

myteri, trolöshet eller modlöshet eller genom osann framstiillning sprider 

misströstan bland allmiinheten eller begår annan dylik förriidisk gärning 

som iir till men för försvaret eller för folkförsörjningen eller, om riket är 

helt eller delvis lKkuperat av friimman de makt utan att milit~irt motstånd 

förekommer, för motståndsvcrksamheten; 

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi eller 

landssvc k; 

5. landsskadlig vårdslöshet, i vad diirigenom nt1gon av oaktsamhet 

begår gärning som avses under 4; 

6. ärekriinkning mot Konungen 

eller annan medlem av konunga

huset eller mot regent som är satt 

i Konungens ställe; 

7. föroliimpning mot någon 

som innehar eller innehaft ämbete 

eller annan befattning, varmed 

6. iirekr:inkning mot Konungen 

elkr annan medlem av konunga

huset eller mot den som i egen

skap al' riksförestdndare jzJ/lgör 

sta tsdzefi:ns uppgifter; 

7. föroliimpning mot nagon 

som innehar eller innehaft ämbete 

eller annan befattning. varmed 

ämbetsansvar är förenat, eller nå- ämbetsansvar iir förenat, eller nå-

gon som enligt Konungens förord- gon som enligt regeringens förord-

nande åtnjuter skydd såsom iim- nande ?1tnjuter skydd såsom äm-

betsman, om missfirrrn:lsen sker i betsman, om missfirmclsen sker i 

eller för hans befattning; eller för hans befattning; 

8. (Punkten upphävd. se 1971 :29) 

9. uppvigling, varigenom någon söker förleda till brottslig gärning, 

svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet; 

10. spridande av falskt rykte eller annat osant pilst?iende, som är ägnat 

att framkalla fara för rikets säkerhet, eller giirning innebiirande att någon 

till fr:in1mande makt framför eller låter framkomma sfrdant rykte eller 

päst[iende; 

11. spridande av falskt rykte eller annat osant påståerHk, som är :ignat 

att framkalla fara för folkförsörjningen eller för allmän ordning och 

s:ikerhet eller att undergräva aktningen för myndighet eller annat organ, 

som iigi:r besluta i allm:inna angel:igenheter; 

l 2. ho! mot eller missaktning för folkgrupp av viss ras. med viss 

hudfärg, av viss! nationl'llt eller etniskt ursprung eller med viss trosbe

kännelse; eller 

13. (Punkten upph:ivd, se 1971 :29) 
14. (Punkten upphävd, se 197 l :29) 

IS. iirekr:inkning mot enskild person. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Med ärekränkning förstås i denna paragraf förtal och förolämpning. 

Förtal innebär, att någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd 

i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne 

för andras missaktning, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna 

var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var 

sann eller att han hade skälig grund för den. Förtal av avliden innefattar 

att gärningen är sårande för de efterlevande eller att den eljest kan anses 

kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne. Förolämpning innebär 

att någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller 
genom annat skymfligt beteende mot honom. 

12 KAP. 

Tryckfrihetsmål upptages av 

tingsrätt inom vars domkrets läns
styrelse har sitt säte. Förekommer 

anledning att även annan tingsrätt 

inom länet skall äga upptaga 

tryckfrihetsmål, äger Konungen 

§ 

Tryckfrihetsmål upptages av 

tingsriitt inom vars domkrets läns

styrelse har sitt säte. Förekommer 

anledning att även annan tingsrätt 

inom länet skall äga upptaga 

tryckfrihetsmål, äger regeringen 

förordna därom. förordna därom. 
Till tryckfrihetsmål hänföras mål angående ansvar eller enskilt anspråk 

på grund av tryckfrihetsbrott så ock ansökningsmål, som avses i 9 kap. 

5 §. 

Niirmare bestämmelser om rät

tegången i tryt:kfrihetsmål medde

las i särskild lag, stiftad i den 
ordning 87 § regeringsformen 

föreskriver. 

Äro inom samma län flera tings
riitter, vilka äga upptaga tryckfri
hetsmål, skola de uppgifter, som 
avses i 4, 6, 8 och 9 §§,fullgöras 
av den tingsrätt Konungen be

stämmer. 

15 § 

Närmare bestämmelser om rät

tegången i tryckfrihetsmål medde
las i lag. 

Äro inom samma län flera tings
rätter, vilka äga upptaga tryckfri

hetsmål. skola de uppgifter, som 
avses i 4, 6, 8 och 9 §§,fullgöras 
av den tingsrätt regeringen be

stämmer. 

13 KAP. 

Bt•stämmelsen i 1 kap. 1 §and

ra stycket angående meddelande 

av uppgifter 01.:h underrättelser för 

offentliggörande i tryckt skrift 

5 § 

Bestämmelsen i I kap. 1 § tred

je stycket angaendc meddelande 

av uppgifter 01.:h underrättelser för 

offentliggörande i tryckt skrift 
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Nzn>arande lydelse 

skall gälla iivcn meddelande för 

offentliggörande skrift, som 

tryckes utom riket, om ej medde

landet avser förh[1llande, vars rö

jande skulle innefatta brott mot 

rikets säkerhet eller varom medde

laren eljest enligt lag haft att iakt

taga tystnad. /i.r meddelandet i 
s[idant hiinscL,ndc straffbart, giille 

vad därom iir stadgat. Har medde

landet iL'kc blivit infört i skriften 

och innefattar det iirckriinkning 

mot enskild person, giille om an

svar för sädan iirekriinkning vad i 

220 

Föreslagen lydelse 

skall gälla även meddelande för 

offcn tliggörande skrift, som 

tryckes utom riket, om ej medde

landet avser förhållande, vars rö

jande skulle innefatta brott mot 

rikets säkerhet eller varom mL·dde

laren eljest enligt lag haft att iakt

taga tystnad. Är meddelandet i 

st1dant h:inseende straffbart, gälle 

vad därom är stadgat. Har medde

landet icke blivit infört i skriften 

och innefattar det iirckriinkning 

mot enskild person. giille om an

svar för S<ldan ärekränkning vad i 

lag är stadgat. lag är stadgat. 

I övrigt skall i friiga om skrift, som tryckts utom riket och hiir utgives, 

i tillämpliga delar gälla vad i I kap., 3 kap., 4 kap. 9 §, 6 kap., 7 kap., 8 

kap., I, 2, 5-7 och 10-12 §s samt 9 .. 12 kap. är föreskrivet. 

14KAP. 

!lfed lag förstås i denna förord

ning stadgande, som, i den ord

ning för varje särskilt ja/I är färe

skri1·en, tillkommit genom sam

fällt hes/ut av Ko1111ngl'l1 och riks

dagen. 

Öl'ergångs bes I äm me /ser 

6 § 

(Denna paragraf utgår). 

Tryckfrihetsförordningen skall tilliimpas i sin nya lydelse från ing;lngen 

av [1rl'I efter det under vilket den nya regeringsformen har antagits 

slutligt. Under den tid som sägs i 2 första stycket överg[111gshestämmcl

serna till regeringsformen skall dock föreskrifterna i I kap. 8 § första 

stycket, 2 kap. 11 § första och andra styckena och 14 §andra stycket, 4 

kap. 7 § tredje stycket, 7 kap. 4 § första stycket, I, 3, 6 och 7 samt 12 ' 

kap. I § första stycket och 15 § andra stycket till:impas i sin iildre 

lydelsl'. 

Vid tillämpningen av 7 kap. 3 § andra styck<.:! och 13 kap. 5 ~ första 

stycket skall. i fdga om författningar som har utfärdats ·förl' den dag da 

tryckfrihetsförordningen enligt första styL'.ket skall börja tillämpas i sin 

nya lydelse, som lag anses endast författning som har tillkommit gl'nom 

samfällt beslut av Konungen och riksdagen. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av hemställan i motioner som behandlas i samband med 
propositionen 197 3 :90 

Hemställan avser 
dels i följande under den allmänna motionstiden 1973 väckta 

motioner: 

M 1973:1 av herr Hermansson m. fl. (vpk): 

"att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrad lydelse av 

grundlagen, innebärande övergång till republik.''; 

Af 1973:2 av herrar Molin (fp) och Ullsten (fp): 

"att riksdagen beslutar ändra riksdagsstadgan sa att möjlighet 

öppnas att i riksdagens protokoll intaga visst material utan 

att detta framföres muntligen i kammaren."; 

M 1973:3 av herr Sjöholm (fp): 

"att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:I begära förslag 

till en i grundlag införd garanti för den enskildes suveräna 

rätt att själv exklusivt få bestämma över sin partipolitiska 

tillhörighet och sin religiösa samfundsanslulning. "; 

M 1973:4 av herr Sjöholm (fp): 

"att riksdagen måtte besluta att frågan om riksdagens arbets

former göres till föremål för en allomfattande utredning 

genom en av talmanskonferensen utsedd parlamentariskt 

sammansatt kommilt.! med förslagsvis femton ledamöter med 

uppgift att till prövning la upp samtliga i denna motion 

framförda förslag."; 

M 1973:62 av herr Hermansson m. fl. (vpk): 

"att riksdagen mätte uttala sig för en omprövning av fyrapro

ecn tsregeln vid val till riksdagen i enlighet med i motionen 

anförda synpunkter samt 

att riksdagen hos regeringen hemställer om att förslag 

utarbetas och föreläggs riksdagen i enlighet härmed."; 

M 1973:95 av fröken Bt~rgegren (s): 

"atl riksdagen 

A. uppdrar ät talmanskonferensen att genom överläggningar 

med riksdagspartierna söka åstadkomma frivilliga överens

komml'lser dem emellan för atl söka nedbringa antakt 

likalydande och varje år återkommande motioner, 

B. hos Kungl. Ma.i :I anhåller 

I. att - om överenskommelser som avses under A. inte kan 

uppnås - utredning görs om möjligheten att på sätt i 

motionen antytts införa en viss begränsning av den fria 

motionsrät ten och 
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2. att - om utredningen visar att sådan möjlighet föreligger 
- förslag härom föreläggs 1973 års riksdag."; 

M 197 3:113 av herr Björk i Göteborg m. 11. (s): 
"att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t måtte anhålla om 

förutsättningslös utredning av frågan om kommunal rösträtt 
för invandrare i Sverige."; 

M 19 7 3 :115 av herr Fiskesjö m. fl. ( c): 
"att riksdagen hos Kungl. Maj :t hemställer om en utredning av 

valkretsindelningen för val till riksdagen."; 

M 1973:117 av herr Hermansson m. 11. (vpk): 
"att riksdagen uttalar sig för att invandrare erhåller kommunal 

rösträtt efter två års vistelse i Sverige och hos regeringen 
hemställer om förslag i enlighet därmed."; 

M 1973:238 av herrar Ahlmark (fp) och Ullsten (fp): 
"att riksdagen beslutar införa en rätt för utskotten till offentliga 

utfrågningar i enlighet med motiveringen ovan."; 

M 1973:367 av fröken Bergström m. fl. (fp): 
"att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att länsberedningen 

får i uppdrag att utreda frågan om valkretsindelning för val 
till riksdagen."; 

M 197 3 :376 av herr Åkerlind (m): 
"att riksdagen hos Kungl. Maj :t anhåller om förslag tiil sådan 

lagstiftning att anslutning till politiskt parti endast får ske 
individuellt och efter personligt och frivilligt ställningsta
gande."; 

M 1973:540 av herrar Boo (c) och Larsson i Borrby (c): 
"att riksdagen uttalar att de politiska partierna bör upphöra att 

tillämpa kollektivanslutning av medlemmar och att såsom 
medlem registreras endast den som individuellt begär inträde 
i parti."; 

M 1973:541 av herr Fälldin m. fl. (c): 
"att riksdagen hos Kung!. Maj :t begär förslag om en vidgning av 

rösträtten vid kommunala val i enlighet med vad som i 
motionen anförts."; 

M 1973:542 av herr Hedin m. fl. (m, fp, c, s): 
"l. att riksdagen måtte uttala att dess högtidliga öppnande även i 

framtiden bör äga rum i Rikssalen med föregående gudstjänst 
i Slottskyrkan, 

2. att vissa förändringar bör vidtagas för att bättre än nu ställa 
riksdagsledamöterna och deras gäster i centrum för öppnings
högtidligheten."; 
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M 1973:543 av herr Jonsson i Alingsås (fp): 
"att riksdagen uttalar att res pek ten för den personliga in tegri

teten måste vara vägledande för organisationers rätt att 
ansluta människor till politiskt parti."; 

M 1973:963 av herr Fridolfsson i Stockholm m. fl. (m): 
"att riksdagen hos Kungl. Maj :t 
1. uttalar sig för en omprövning av spärreglerna vid val till 

riksdagen, 
2. hemställer att förslag i enlighet härmed framlägges."; 

M 1973:976 av herrar Petersson i Gäddvik (m) och Strindberg (m): 
"att riksdagen ger Kung!. Maj :t till känna önskemålet om en 

sådan utformning av propositioner att tiden från proposi

tionsavlämnandet till det avsedda ikraftträdandet ökar, till 

förmån för riksdagsbehandlingen och de önskvärda förbere

delserna för ikraftträdandet."; 

M 1973:977 av herrar Petersson i Gäddvik (m) och Strindberg (m): 

"att riksdagen hos Kungl. Maj :t anhåller att Kungl. Maj :t till 

innevarande års hästriksdag framlägger förslag till sådan 

ändring i vallagen att utlandssvenskar kan deltaga i nyval till 

riksdagen."; 

M 1973:978 av herr Romanus m. fl. (fp): 
"att riksdagen ändrar riksdagsstadgan på det sätt som föreslås i 

motionens motivering och grundlagberedningens förslag i 

syfte att uppnå större jämlikhet mellan regering och opposi

tion i fråga om debattreglerna."; 

M 1973:980 av herr Strömberg m. fl. (fp): 
"att riksdagen hos Kung!. Maj :t begär att förslag framläggs om 

kommunal rösträtt och valbarhd för invandrare."; 

dels i följande med anledning av propositionen väckta motioner: 

M 1973:1786 av herr Ernulf(fp): 
"att riksdagen vid behandlingen av propos1t1onen 1973 :90 för 

sin del antar följande lydelse av 3 kap. 5 § första stycket i 
förslaget till py regeringsform: 'Nyvald riksdag samlas på 
femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast på fjärde dagen 
efter det att valets utgång har kungjorts. Om särskilda 

förhåll;Jnden p<lkallar det, får den samlas tidigare. Beslut 

härom fattas av talmannen.'"; 

M 1973:1787 av herrar Ernulf (fp) och Ahlmark (fp): 

"att riksdagen ·vid behandlingen av propositionen 197 3 :90 måtte 

för sin del antaga följande lydelse av 3 kap. 2 § första stycket 

i förslaget till ny regeringsform: 'Rösträtt vid val till 

riksdagen tillkommer svensk medborgare som senast på 

valdagen har uppnått aderton års ålder och som icke är 
omyndigförklarad av domstol.' "; 
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M 1973:1839 av herr Ernulf(fp): 

"I. att riksdagen vid behandlingen av propos1t1onen 1973 :90 

måtte för sin del antaga sådan lydelse av 10 kap. 5 § andra 

styeket i förslaget till ny regeringsform att utöver kravet på 

tre fjärdedels majoritet av de röstande jämväl krävs att minst 

hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet, 

2. att vederbör:rnde utskott utformar erforderlig lagtext."; 

M 1973:1841 av herr Helen m. fi. (fp): 

"I. att riksdagen beslut.ar införa en rätt för riksdagens utskott att 

hålla offentliga utfrf1gningar, 

2. att förslaget till riksdagsordning, kap. 4, ändras så att sådana 

öppna utfrågningar blir möjliga i enlighet med motivcringl'n 

ovan."; 

M 1973:1842 av herr Olsson i Kil (fp): 

"att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj :ts proposition 

1973 :90 beslutar att av 5 kap. 1 § RF skall framgå att 

statsministern avgör niir konselj erfordras."; 

M 1973:1843 av herr Ahlmark (fp): 

"all regeringsformens I :a kapitel. 1 :a §, 1 :a mening får följande 

lyddse: 'All offentlig makt i Sverige utgiir friin folket och 

kontrolleras av folket och dess valda företrädare.'"; 

M 19 73:1844 av herr Ah I mark (fp): 

"att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj :ts proposition 

1973 :90 för sin del till lydelse i 6 kap. 6 § RF antar 

grundlagbert•dningcns förslag i 4 kap. 6 § och 7 § första 

stycket."; 

M 1973:1845 av herr Börjesson i Falköping (c): 

"att regeringsformen I kap. I § 1 moment ges lydelsl'n: 

'Svenska folkets demokratiska rätt att styra sitt land utövas 

enligt denna regeringsform.'"; 

.M 1973:1846 av herr Ernulf (fpl: 

"att riksdagen vid behandlingen av propositionen 1973 :90 111[1tte 

för sin del antaga följande lydelse av nedannämnda lagrum i 

förslaget till ny regeringsform: 
I. l kap. l § tredje stycket: Den offentliga makten utövas i 

enlighet med gällande lagar och övriga författningar. Rege

ringsformen. successionsordningen och tryckfrihetsförord

ningen iir rikets grundlagar., 

2. I kap. 2 § andra stycket: Riksdagen stiftar lag, beslutar 

genom lag om skatt till staten och bestiimmer hur statens 

medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och 
förvaltning., 

3. 7 kap. 8 §: StatsministL~rn kan utse L'lt av ek övriga statsddcn 

at I i egenskap av st~illföretr~idare vid förfall för statsministern 
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fullgöra hans uppgifter. Har statsministern ej utsett ställföre

trädare eller har också denne förfall, övertages statsministerns 

uppgifter i stället av det av de tjänstgörande statsråden som 

varit statsråd längst tid. Om två eller flera av dem varit 

statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde."; 

M 1973:1847 av herr Fiskesjö m. fl. (c): 

"att riksdagen beslutar ge talmanskonferensen i uppdrag att 

tillsätta en utredning med uppgift att göra en skyndsam 

översyn av riksdagens arbetsformer."; 

M 1973:1848 av herr Molin (fp): 

"att riksdagen antager förslaget till RF 4 kap. 7 § med den 

ändringen att tredje stycket utgår."; 

M 1973:1849 av herrar Molin (fp) och Nelander (fp): 

"att riksdagen beslutar att tilläggsbestämmelsen till RO 3 :8. 2 

första stycket skall ha följande lydelse: 

'Talmanskonferensen får väcka förslag hos riksdagen i fråga som gäller 

riksdagsarbetets bedrivande. På uppdrag av riksdagen äger 

talmanskonferensen dessutom tillsätta utredning. Förslag av sådan 

utredning kan av talmanskonfcrensen framläggas för riksdagen.'"; 

M 1973:1850 av herrar Molin m. fl. (fp): 

"att riksdagen hemställer hos Kungl. Maj :t 
1. att i RF kap. 7 efter § 5 införes en ny paragraf med följande 

lydelse: 

'Yppas vid regeringssammanträde skilda meningar i något ärende, får 
ärendet ej avgöras såvida icke mer än hälften av statsråden är närvarande. 

Som beslut skall, om omröstning begäres, den mening gälla varom 

flertalet av de närvarande statsråden förenar sig, eller vid lika röstetal den 
mening som statsministern biträder.' 

2. att RF kap. 7 § 6-7 ges följande lydelse: 
'Vid regeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening an

tecknas i protokollet. Varje föredragande bekräftar protokollet i fråga 

om de av honom föredragna ärendena. Statsministern godkänner 
protokollet. 

Är statsministern föredragande, bekräftar hans ställföreträdare proto

kollet. 
Författningar, förslag till riksdagen och andra expeditioner av rege

ringens beslut skall på regeringens vägnar skrivas under 
1. av statsministern med bekräftelse av föredraganden eller, om 

statsministern är föredragande, av hans ställföreträdare, eller 

2. enligt grunder som regeringen beslutar av föredraganden eller 

tjänsteman. 

Finner föredraganden att beslut strider mot grundlag, skall han vägra 

bekräfta protokoll och expedition. Vad som har sagts nu om före

draganden gäller, då statsministern är föredragande, i stället dennes 

ställföreträdare. Statsministern skall vägra godkänna protokoll i fråga om 

15 Riksdagen /1)73. 4 sam/. Nr 26 
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beslut som han finner strida mot grundlag. 
Beslut i protokoll utan bekräftc.lse eller utan godkännande får ej 

expedieras eller verkställas.' "; 

M 1973:1851 av herr Norrby i Akersberga (fp): 

"att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj :ts proposition 
1973 :90 för sin del beslutar om följande förslag till lydelse i 
8 kap. 7 § andra stycket RF: 

'Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom 

förordning meddela föreskrifter om förbud att röja sådant som någon har 

erfarit i och för utövande av allmän tjänst eller av lagstadgad tjänste
plikt., "; 

M 1973:1852 av herr Norrby i Akersberga (fp): 

"att riksdagen vid behandlingen av prop. l 973 :90 beslutar att 

an taga förslaget till ny riksdagsordning med den ändringen 
att i 1 kap. 2 § orden "september eller" utgår."; 

M 1973:1856 av herr Ahlmark (fp): 

''att i förslaget till ny regeringsform, kapitel 6 § 9, första stycket 

'Endast den får vara statsråd som är svensk medborgare 

sedan minst tio år' utgår."; 

M 1973:1857 av herr Ahlmark (fp): 

"att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj :ts proposition 

1973 :90 beslutar att regeringsformen och riksdagsordningen, 

med de undantag från huvudregeln som Kungl. Maj :t föreslår, 

skall träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 

1974."; 

M 1973:1858 av herrar Ahlmark (fp) och Molin (fp): 

"att riksdagen i samband med beslut om ny regeringsform och 
riksdagsordning minskar riksdagsledamöternas antal till 
299."; 

M 1973:1859 av herrar Ahlmark (fp) och Molin (fp): 

"att riksdagen vid behandling av prop. 197 3 :90 för sin del 
A. antar följande förslag till lydelse i 3 kap. 16 § riksdags

ordningen: 

Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut fram
lägga vilande beslut i ärende angående grundlag eller riksdagsordningen. 

Utskottets betänkande skall innehålla förslag till antagande eller för

kastande av det vilande beslutet. Skall efter vad som sägs i regerings

formen i annat fall tillämpas den ordning som gäller för grundlagsändring, 

skall betänkande med anledning av vilande beslut i ärendet framläggas av 
det utskott till vars handl:iggning frågan hör. 

B. avslår förslaget till 4 kap. 8 § tredje stycket riksdags

ordni ngen.''; 
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M 1973:1860 av herr Ahlmark m. fl. (fp): 
1. att riksdagen vid antagande av förslaget till ny riksdagsord

ning med tilläggsbestämmelser gör de ändringar beträffande 
debattreglerna som föreslås i denna motion, 

2. att konstitutionsutskottet utarbetar erforderlig lagtext."; 

M 197 3 :1861 av herr Ahlmark m. fl. (fp): 
"att riksdagen hos Kungl. Maj :t hemställer att en utredning 

tillsätts med uppgift att utarbeta olika modeller för övergång 
till skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval, varvid 
bl. a. de i motionen skisserade alternativen medtages."; 

M 1973: 1862 av herr Ahlmark m. fl. (fp): 
"att riksdagen vid behandlingen av propositionen I 973 :90, 

förslaget till ny riksdagsordning, för sin del antar följande 

lydelse av 
A. 3 kap. 11 §ny tilläggsbestämmelse 3.11.2: 

'Infaller uppehåll i riksdagsarbetet under motionstiden förlänges 

motionstiden med det antal dagar som uppehållet omfattar.' 
B. 3 kap. I 2 §: 

'Har proposition uppskjutits från ett riksmöte till ett annat, får 

motion med anledning av propositionen väckas 
I. vid första riksmötet i valperiod inom sju dagar från dess början, 
2. om propositionen har väckts så sent under riksmöte att den i 11 § 

föreskrivna motionstiden icke har löpt ut när riksmötet upphör, senast på 

sjunde dagen av nästa lagtima riksmöte eller, om riksdagen dessförinnan 
beslutar att behandla propositionen vid urtima riksmöte, inom sju dagar 
från beslutet. 

Vid tillämpningen - - - avses i 11 § andra stycket.' 
C. 4 kap. 14 §andra stycket: 

'Ledamot som har förlorat vid omröstning inom utskott kan till 
utskottets betänkande foga reservation med yrkande. Betänkandet får 
dock icke avsevärt fördröjas därigenom.' 

D. 6 kap. I §andra stycket: 
'Statsråd, som icke besvarar interpellation inom fyra veckor från det 

att riksdagen medgav att interpellationen fick framställas, skall före 
utgången av denna tid muntligen meddela riksdagen varför svar uteblir 
eller anstår. När sådant meddelande lämnas får endast den ledamot som 
har väckt interpellationen och det statsråd som lämnar meddelandet taga · 
del i öi•erläggningen. För yttranderätten gäller samma föreskrift som vid 
besvarande av fråga.' 

E. 6 kap. 1 § tilläggsbestämmelsen 2: 
'När statsråd ämnar besvara interpellation, bestämmer talmannen 

efter samråd med statsrådet och med interpellanten vid vilket samman

träde svaret skall lämnas. Meddelande härom anslås senast klockan 11 
dagen före sammanträdet och tages upp på föredragningslistan. 

Svar på interpellation får delas ut till ledamöterna i förväg. Har så 
skett, kan statsrådet begränsa sitt anförande till en sammanfattning av 
svaret.' "; 
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M 1973:1863 av herr Molin m. fl. (fp): 

"att riksdagen vid behandling av propositionen 1973 :90, rege

ringsformens 6 kap. antar i motionen föreslagna regler för 

utseende av statsminister."; 

M 1973:1864 av herr Molin m. fl. (fp): 

"att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj :ts proposition 

1973:90 för sin del antar 

A. förslaget till I kap. I § andra stycket RF efter tillägg av 'och 

genom folkomröstning', 

B. följande förslag till lydelse i 8 kap. 4 § RF: 'Föreskrifter om 

rådgivande folkomröstning meddelas genom lag.'"; 

M 1973:1865 av herrar Nelander (fp) och Molin (fp): 

"att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj :ts propos1t1on 
1973 :90 gör sådana förtydliganden att det klart framgår 

I. att alla ingrepp i förhållandet mellan enskilda och det 

allmänna på ämnesområden som anges i 8 kap. 7 § hänförs 
till det delegeringsbara området, 

2. att regeringens restkompetens i 13 § inte förhindrar riksda
gen att fatta principbeslut eller göra uttalanden utöver det 

primära lagområdet.''; 

M 1973:1866 av herr Olsson i Kil (fp): 

"att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj :ts proposu10n 

1973 :90 för sin del antar förslaget till I kap. 7 § RF efter 

tillägg av 'inkomst' efter 'samhällsställning'."; 

M 19 7 3:186 7 av herr Ro manus m. fl. lfp): 
"att riksdagen beslutar att seriemetoden skall användas vid 

beslut i Sveriges riksdag.''; 

M 1973:1872 av herr Ahlmark (fp): 
"att riksdagen vid behandlingen av propositionen 1973 :90 för 

sin del antar följande lydelse av I 0 kap. 2 § tredje stycket 
regeringsformen: 

'Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå 
för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har 

godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan 

dock underlåta att inhämta riksdagens godkännande av överenskommel

sen om riksdagens beslut av hänsyn till rikets intresse inte kan 

avvaktas.' "; 

M 1973:1873 av herr Bohman m. fl. (m): 

"att riksdagen som vilande antager följande 

Förslag till ändring i successionsordningen 

§ I. Då hans kungl. höghets, kronprins Johan Baptist Julii redan 

ingångn:i äktenskap med manlig bröstarvinge välsignat är, och iinnu 

framdeles kan välsignat varda, skall efterträda hans kungl. höghet i 



KU 1973:26 229 

regeringen hans kungl. höghets förstfödde son, och efter honom denne 
senares manliga efterkommande, i den ordning de ättens huvudman i rätt 
nedstigande led närmast äro. 

Denna arvsordning giilkr till och med hans kungl. höghet Kronprinsen 

Carl Gustaf. 

s 2. Vid Konungs eller Drottnings död övergår tronen till den bortgång

ncs iildsta barn oavsett kön, varefter successionsrätt följer för dennes 

först födda barn i enlighet med den lineala arvsföljden, varvid det iildsta 

barnet och dess avkomma har företräde framför syskon och dessas 

avkomma. 

Om Konung eller Drottning saknar arvsberiittigade efterkommande 

övergår tronen s;!lunda till iildsta syskon och dess avkomma efter samma 

princip. 

Denna arvsordning giiller från hans kungl. höghet Kronprins Carl 

Gusl.afs tronbestigning. 

§ 3. Utgt1r. 

§ 4. Dör Konung i Sverige, utan att lämna bröstarvingar, men hans 

efterlämnade Drottning sig i viilsignat tillstånd befinner, fullgöre en 

riksföresUrndare statschefens uppgifter tills vidare, på siitt och med 

villkor 5 kap. 4 § av regeringsformen föreskriver. 

§ 5. SJsom i regeringsformens överg;]ngsbestämmelser punkten 9 stycket 

6 stadgas skall Konung alltid vara av den rena evangeliska läran sådan som 

den, uti den oförändrade Augsburgiska bekiinnelsen samt Uppsala mötes 

beslut av [1r 1593 antagen och förklarad iir, al!tsii skola prinsar och 

prinsessor av det kungliga huset uppfödas i samma liira och inom riket. 
Den av kungl. familjen, som ej sig till samma lära bekänner, vare från all 
successionsrätt utesluten. 

§ 6. Prins eller prinsessa av det kungl. huset m[i ej gifta sig med mindre 
Konungen, sedan regeringens tankar inhämtats, diirtill lämm1t sitt 

samtycke. Sker det iindock have han eller hon förverkat rätt till riket för 
sig, barn och efterkommande. 

§ 8. Prins eller prinsessa av kungl. svenska huset må ej utan Konungens 

oc'h Riksd;igens sam tycke bliva regerande Statsöverhuvud över uWindsk 

stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller 

hon och hans eller hennes efterkommande ej berättigade att rn succedera 
till svenska tronen."; 

M 1973:1874 av herr Bohman m. fl. (m): 

"att riksdagen beslutar följande ändringar i de vid propositionen 

197 3 :90 fogade 
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1 Förslag till Regeringsform 

1 kap. 

6 § 

230 

Domstolarna avgör rättstvister, tillämpar strafflag och prövar eljest 
rättsfrågor. 

Statliga och kommunala förvaltningsmyndighetcr handlägger förvalt
ningsärenden och verkställer de beslutande organens föreskrifter med 
tillämpning av gällande rättsregler. 

2 kap. 

1 § 
Rikets alla organ skall styrka rätt och sanning, hindra vrångvisa och orätt 
samt skydda envar till liv, ära, personlig frihet och välfärd. 

2 § 
Rikets organ skall verka för att tillförsäkra alla medborgare utbildning, 
arbete, bostad, barna-, sjuk- och åldringsvård, social trygghet i övrigt samt 
en människovärdig miljö. Vid förverkligandet av dessa mål skall samhället 
respektera den enskildes valfrihet, hans frihet att idka yrke eller näring 
samt hans privat- och familjeliv. 

3 § 
Om egendom som någon har förvärvat tages från honom genom 
expropriation eller annat sådant förfogande, skall ersättning utgå enligt 
grunder som bestämmes i lag. 

4 § 
Varje medborgare skall vara tillförsäkrad: 

I. yttrande- och tryckfrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på 
annat sätt meddela uppgifter och framföra åsikter, 

2. rätt till information: rätt att mottaga uppgifter, upplysningar och 
meningsyttringar, 

3. religionsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra till trossam
fund och att utöva sin religion, 

4. mötesfrihet: frihet att anordna och deltaga i fredliga möten, 
5. demonstrationsrätt: rätt att ensam eller i grupp framföra åsikter på 

allmän plats, 
6. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra till förening, 
7. facklig frihet: frihet att genom facklig sammanslutning förhandla 

om löne- och andra arbetsvillkor samt att i samband därmed vidtaga 
sedvanliga fackliga stridsåtgärder. 

8. rörelsefrihet: frihet att röra sig inom riket, att lämna riket samt att 
återvända dit. 

Varje medborgare skall skyddas mot att myndighet tvingar honom att 
tillhöra förening eller trossamfund eller att ge sina åsikter till känna. 
Han skall också skyddas mot att myndighet utsätter honom för 
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kroppsvisitation eller annat påtvingat kroppsligt ingrepp, för husrannsa
kan, för intrång i hans brev-, post- eller teleförbindelser eller för hemlig 
avlyssning. 

Om begränsningar av dessa fri- och rättigheter och detta skydd gäller 
vad som är föreskrivet i 8 kap. Om begränsningar av tryckfriheten och 
rätten att taga del av allmän handling gäller dock vad som är föreskrivet i 
tryckfrihetsförordningen. 

3 kap. 

1 § 
Riksdagen utses - - - direkta val. 

Riksdagen består av en kammare med ti•åhundranittionio ledamöter. 
För ledamöterna skall finnas ersättare. 

2 § 
Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer s1•ensk medborgare. Om 
rösträttens utÖl'ande av svensk medborgare, som ej är bosatt i riket, 

finnes bestämmelser i lag. Den som icke har uppnått aderton års ålder 
senast på valdagen eller som är omyndigförklarad av domstol har ej 
rösträtt. 

Frågan huruvida - - - upprättad röstlängd. 

5 kap. 

1 § 
Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets angelägen
heter. När rikets angelägenheter påfordrar det sammanträder regeringen i 
konselj under statschefens ordförandeskap. Vid konselj föres protokoll. 

2 § 
Lagar, förordningar, expeditioner av de övriga regeringens beslut som 
avses i 11 kap. 13 och 14 §§denna regeringsform samt regeringens beslut 
om tillsättning av sådan statlig tjänst varom stadgas i särskild lag skall för 
att bliva gällande underskrivas av konungen med bekräftelse av statsmi
nistern eller annan ledamot av regeringen. 

Vid förfall för konungen underskrives de expeditioner som nu sagts av 
statsministern; 

3 § 
(Propositionen 2 §)Som statschef - - - reser utrikes. 

4 § 
(Propositionen 3 §) Är konungen - - -- statschefens uppgifter. 

5 § 

(Propositionen 4 §) Utslocknar konungahuset, - - - tjugofem år. 

6 § 
(Propositionen 5 §) Har konungen - - - ha avgått. 
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7 § 
Riksdagen kan utse någon att tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när 
ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan tjänstgöra. 

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör som 
tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänstgöra. 

8 § 
(Propositionen 7 §) Konungen kan - - - som statschef. 

9 § 
Inträder någon enligt bestämmelserna i detta kapitel såsom statschef, gör 
man genast anmälan därom vid särskild konselj. 

7 kap. 

4 § 
Statsminister kailar - - - i regeringssammanträde. 

Yppas vid regeringssammanträde skilda meningar i något ärende, får 
ärendet ej avgöras, såvida icke mer än hälften av statsråden är närvarande. 

Som beslut skall, om omröstning begäres, den mening gälla varom 
flertalet av de närvarande statsråden förenar sig eiler, vid lika röstetal, 
den mening som statsministern biträder. 

7 § 

Förslag till riksdagen samt de expeditioner av regeringens beslut som icke 
jämlikt 5 kap. 2 § skall underskrivas av konungen skall för att bliva 
gällande skrivas under av statsministern eller annan ledamot av regeringen 
på dennas vägnar. Regeringen kan dock genom förordning föreskriva att 
tjänsteman i särskilda fall får underteckna expedition. 

8 kap. 

4§ 
Föreskrifter om - - - genom lag. 

Om folkomröstning i samband med grundlagsändring stadgas i 15 §. 

6 § 
Svenska folkets rätt att sig själv beskatta kan, såvitt avser skatt till 
staten, utövas endast av riksdagen. 

16 § 

Vilande förslag till grundlagsändring underställes folkomröstning i samband 
med närmast följande val till riksdagen, om minst en tredjedel av 
riksdagens ledamöter inom tre veckor från dagen för beslutet om 
vilandeförklaring gjort framställning därom hos talmannen eller om 
regeringen fattat beslut därom inom samma tid. 

Vid folkomröstningen skall de vid valet röstberättigade tillkännage, 
om de instämmer i det vilande beslutet eller ej. Beslutet förfaller, om 
flertalet av dem som deltager i folkomröstningen, till ett antal matsvaran-
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de mer än hälften av antalet vid valet avgivna och godkända röster, 

förklarar sig ej godtaga det. 

17 § 

(Propositionen 16 §) Riksdagsordningen stiftas - - - i allmänhet. 

18 § 

Annan lag än grundlag eller riksdagsordningen stiftas genom endast ett 

beslut, om icke annat följer av vad som föreskrives i 10 kap. 5 §. 
För beslut om lag som avses i 3 § och som begränsar de fri- och 

rättigheter, eller det skydd i övrigt, som enligt 2 kap. 4 § tillkommer 

~vensk medborgare, fordras att minst två tredjedelar av de röstande 

instämmer däri eller att den ordning iakttages som i 15 § är föreskriven 

för stiftande av grundlag. 

Utan hinder av vad som säges i andra stycket äger riksdagen genom 

beslut i den ordning som anges i 4 kap. 5 § meddela 

1. föreskrift om häktning, anhållande eller gripande av den som är 

misstänkt eller dömd för brott eller om reseförbud för sådan person; 

2. föreskrift om frihetsstraff eller omhändertagande av annan anled

ning än missbruk av yttrande- eller tryckfriheten, rätten till information, 

religionsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsrättcn, föreningsfrihcten 

eller den fackliga friheten; 

3. föreskrift om åtgärder mot sjukdom; 

4. föreskrift om förbud mot att utlämna allmän handling eller om 

förbud mot att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller 

under fullgörande av tjänsteplikt. 

19 § 

Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag som beslutats i den 

ordning som gäller för lagens stiftande. Innefattar ändring eller upphävan

de av lag, som avses i 18 § andra stycket, att inskränkning i de fri- och 

rättigheter eller det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 4 § tillkommer 

svensk medborgare bortfaller, kan dock sådan ändring eller sådant 

upphävande ske genom beslut i den ordning som avses i 4 kap 5 §. 

20 § 
Innan regeringen avger lagförslag till riksdagen, skall yttrande inhämtas av 

ett lagråd, i vilket ingår domare i högsta domstolen och regeringsrätten. 

Även riksdagsutskott får inhämta yttrande från lagrådet enligt vad som 

närmare angives i grundlag eller riksdagsordningen. Närmare bestämmel

ser om lagrådet meddelas i lag. 

21 § 
(Propositionen 19 §) Beslutad lag - - - kan ske. 

10 kap. 

1 § 

Överenskommelse med - - - av regeringen. 
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Särskilt godkännande al' sddan överenskommelse skall underskrivas av 
statschefen. 

11 kap. 

l § 

Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. 

Regeringsrätten och kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. 
Högsta domstolen och regeringsrätten dömer i sista instans. Rätten att få 
mål prövat av högsta domstolen och regeringsrätten kan begränsas genom 

lag. 
Annan domstol - - - visst mål. 
I högsta domstolen och regcringsrätten får endast den tjänstgöra 

såsom ledamot som har utnämnts till ordinarie domare i domstolen. Vid 
annan domstol skall finnas ordinarie domare. Arbetsdomstolen får 

besättas med endast domare förordnade för viss tid. 

3 § 

Rättstvist mdlan - - - än domstol. 

Har annan myndighet än domstol berövat någon friheten eller ådömt 

honom straff eller konfiskation för ett brott eller bestämt annan sådan 
särskild rättsverkan av en gärning, skall den beslutet rör kunna få saken 
prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detsamma gäller om svensk 
medborgare av annan anledning än brott blivit omhändertagen tvångsvis. 

Med prövning av domstol likställes i sistnämnda fall prövning av nämnd, 

om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i 

nämnden skall vara eller skall ha varit ordinarie domare. 

Vad i andra stycket stadgas skall ej utgöra hinder mot att bötesstraff, 
konfiskation eller annan sådan särskild rättsverkan av gärning, som 

förelagts någon av annan myndighet än domstol och frivilligt godtagits av 
den berörde, genom lag tillägges rättsverkan som domstols lagakraftvunna 
avgörande. 

4§ 

Vite, som förelagts någon i syfte att framtvinga visst handlande eller viss 
underlåtenhet, kan utdömas endast av domstol. 

5 § 

(Propositionen 4 §)Om domstolarnas - - - i lag. 

6 § 

(Propositionen 5 §)Den som - - - jämställd domartjänst. 

7 § 

(Propositionen 6 §) Under regeringen lyder justitiekanslern, riksåklaga
ren, försvarsmakten, de centrala ämbetsverken och länsstyrelserna. 
Annan statlig förvaltningsmyndighet lyder under regeringen, om myndig

heten ej enligt denna regeringsform eller annan lag är myndighet under 
riksdagen. 

Förvaltningsuppgift kan - - - åt kommun. 
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Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet 
eller stiftelse. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske 
genom lag. Annat organ än myndighet får ej besluta om föreläggande av 
vite för handling eller underlåtenhet, om ej i beslutet deltagit den som är 
eller varit ordinarie domare eller tjänsteman som i sin tjänst är behörig att 
självständigt fatta beslut om vitesföreläggande. 

8 § 

(Propositionen 7 §) Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns 
beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i 
särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild 
eller mot kommun eller som rör tillämpning av rättsregel. 

9 § 

(Propositionen 8 §) Rättskipnings- eller - - - eller riksdagsordning. 

10 § 

(Propositionen 9 §)Tjänst vid - - - regeringen bestämmer. 
Vid tillsättning av sådan tjänst skall avseende fästas enbart vid 

förtjänst och skicklighet. Om inskränkning i rätten för den som innehar 
en tjänst att erhålla annan likartad tjänst gäller dock vad som föreskrives 
särskilt. 

Endast den - - - i lag. 

11 § 
(Propositionen 10 §)Grundläggande bestämmelser - - - i lag. 

12 § 
(Propositionen 11 §) Resning i - - - i lag. 

13 § 
(Propositionen 12 §) Regeringen får - - - om utgiftsanslag. 

Regeringen äger medgiva ändring i vad som har föreskrivits 
testamente, donationsbrev, stiftelseurkund eller annan sådan handling, 
om föreskriften ej längre kan tillämpas eller eljest synnerliga skäl till 
ändring föreligger. 

14 § 

(Propositionen I 3 §) Regeringen får - - - äga rum. 

12 kap. 

3 § 
Den som är eller har varit statsråd får fällas till ansvar för brott i 
utövningen av statsrådstjänsten endast om han därigenom har åsidosatt 
sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av 

högsta domstolen. 
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2 Förslag till Riksdagsordning 

3 kap. 

2 § 

Budgetåret börjar - - - april månad. 

236 

Annan proposition angående anslag för det närmast följande budget

året skall avlämnas senast den 1 0 mars, såvida regeringen icke finner att 

propositionens behandling kan uppskjutas till följande riksmöte. 

Propositionen med - - - planen redovisas. 

3 § 

Annan proposition än sådan som avses i 2 § skall avlämnas senast den 31 

mars, om regeringen anser att propositionen bör behandlas under 

pågående riksmöte. 

4 § 

Bestämmelserna i 2 § andra stycket och 3 § om den tid då proposition 
skall avlämnas gäller endast vid lagtima riksmöte som enligt 1 kapitlet 4 § 
skall avslutas senast den 31 maj. 

Bestämmelserna gäller ej 
1. om budgetpropositionen med stöd av 2 § har avlämnats efter den 

10 januari; 
2. i fr.lga om proposition varigenom regeringen enligt gmndlag eller 

annan lag för prövning underställer riksdagen en utfärdad förordning; 

3. om riksdagen har medgivit undantag innan propositionen avlämnas; 

4. om regeringen anser att propositionen måste behandlas skyndsamt 

och mcdgiv;mde från riksdagen icke kan avvaktas utan avsevärt men. 

Tilläggshcstäm melse 

3.4.1 
Framställning fr{m regeringen om medgivande att få avlämna proposition 

efter utgången av föreskriven tid göres i skrivelse till riksdagen. Skrivelsen 

anmäles i kammaren så snart den har kommit riksdagen till handa och 
hänvisas därefter till talmanskonfcrensen för yttrande. Frågan om 

medgivande tages upp på föredragningslistan till sammanträde med 

kammaren vid vilket den skall avgöras. 

4 kap. 

Tilläggs bestämmelse 

4.11.1 

Utskott sammanträder första gången på kallelse av talmannen inom två 

dagar efter valet. Därefter sammanträder utskottet på kallelse av 

ordföranden. För ändamål som säges i 9 kap. 4 § regeringsformen kan 
finansutskottet sammankallas också på begäran av regeringen. Kallelse 
utfärdas därvid av talmannen. 
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Personlig kallelse skall utgå till samtliga ledamöter och suppleanter. 
Kallelse bör om möjligt anslås i riksdagens lokaler senast klockan 18 

dagen före samman trädet och införas i en eller flera dagliga tidningar. 

12 § 

Utskott skall - - - är närvarande. 
Sammanträde för inhämtande av upplysningar eller yttrande som säges 

i I 0 § skall dock vara offentligt, därest detta begäres av en tredjedel av 

ledamöterna i utskottet."; 

M 1973:1875 av herr Boom. fl. (c): 
"att riksdagen vid behandlingen av propositionen 1973 :90 

beslutar att I kap. 5 § regeringsformen skall ha följande 

lydelse: "I riket finns kommuner och landsting. 

Beslutanderätten i dessa utövas av församlingar som väljes i 
allmänna val. Kommunerna och landstingen får taga ut skatt 

för skötseln av sina uppgifter."; 

M 1973: 1876 av herr Boom. fl. (c): 

"att riksdagen vid behandlingen av propositionen 1973 :90 

beslutar alt 10 kap. 1 § i en ny regeringsform skall ha 

följande lydelse: 'Riket skall sträva efter att främja fred och 

mellanfolkligt samarbete samt elen internationella riittsord

ningens utveckling. Utrikespolitiken bygger på alliansfrihet i 

fred för att säkerställa neutralitet i krig.' samt vidtar de 

följcländringar i samma kapitel enligt propositionens förslag 
som nämnts i motionen."; 

M 1973:1877 av fru Eriksson i Stockholm (s): 

"att riksdagen beslutar 

a) att 12 kap. 7 § i elen nya regeringsformen skall ha följanclt' 

lydelse: 

R iksclagen väljer inom sig statsrevisorer att granska elen stat liga 
verksamheten. R iksclagen kan besluta att revisorernas granskning skall 

omfatta också annan verksamhet. Riksdagen fastställer instruktion för 
revisorerna. 

Statsrevisorerna får enligt bestämmelser i lag infordra handlingar, 
uppgifter och yttranden som behövs för granskningen. 

Niirmare besWmmelser om statsrevisorerna finns i riksJagsordningen. 

b) att 8 kap. 11 ~ i den nya riksclagsordningen skall ha följande 

lydelse: 

Statsrcvisorerna skall vara tolv. De väljes för riksdagens valperiod. 

Riksdagen viiljcr bland statsrevisorerna en ordförande och en eller 

flera vice ordförande. Ordföranden och varje vice ordförande väljes för 

sig. 
c) af t i överensstäm mdse härmed hcniirnningen stat srevisorer 

skall användas också i annan författningstext vari riksdagens 

revisorer avses."; 
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M 1973:1878 av herrar Fälldin (c) och Helen (fpJ: 
''att riksdagen med ändring av propositionens förslag till ny 

regeringsform och ny riksdagsordning för sin del beslutar 

1. att i 8 kap. regeringsformen till 15 § fogas två nya stycken av 
följande lydelse: 

Vilande beslut i grundlagsärende underställs folkomröstning i samband 

med närmast följande val till riksdagen, om minst en tredjedel av 

riksdagens ledamöter vid omröstning förenar sig därom. Vid folkomröst

ningen äger de vid valet röstberiittigade tillkännagiva huruvida de 

instämmer i det vilande beslutet eller ej. Beslutet förfaller, om flertalet av 
dem som deltager i omröstningen, till antalet motsvarande minst hälften 

av antalet vid v:ilet avgivna och godkända röster, röstar mot beslutet. 

Ytterligare best~mmelscr om folkomröstning meddelas i riksdagsorcl
ningen och annan lag. 

2. att i 3 kap. riksdagsordningen efter bestämmelsen om motion 
i anledning av händelse av större vikt (15 §) infogas en ny 

paragraf 16 av följande lydelse: 

förslag om folkomröstning i grundlagsärende enligt 8 kap. 15 §andra 

stycket regeringsformen får väckas gemensamt av minst en tiondel av 

riksdagens ledamöter inom femton dagar efter det att riksdagen beslu

tat att som vilande antaga förslag om ändring av grundlag. 

förslag om folkomröstning enligt första stycket skall ligga på 

kammarens bord till det andra sammanträdet efter det då förslaget 

framställdes och stiilldes under omröstning senast vid det därpå följande 
sam man trä det. 

3. att efter denna nya paragraf I 6 infogas en tilliiggsbestiimmel

se 3.16.1 av följande lydelse: 
Förslag som avses i 16 § avlämnas till talmannen och anmäles av denne 

i kammaren när det delats ut till riksdagens ledamöter. 

4. att de därefter följande paragraferna i 3 kap. riksdagsord

ningen numreras 17-21 *§· 

5. att 3 kap. 2 § riksdagsordningen andra stycket rnr följande 

lydelse: 
Annan proposition angtiende anslag för det närmast följande budget

året skall avlämnas senast den 10 mars, st1vida regeringen icke finner att 
propositionens behandling kan uppskjutas till följande riksmöte. 

6. att 3 kap. 3 s riksdagsordningen för följande lydelse: 

Annan proposition än st1dan som avses i 2 § skall avliimnas senast den 

31 mars, om regeringen anser att propositionen hör behandlas under 
p5g?1ende riksmöte. 

7. att 3 kap. 4 § 3 mom. riksdagsorclningen får följande lydelse: 

om riksdagen har medgivit undantag innan propositionen avliimnas. 

8. att i 3 kap. riksdagsordningen till 4 * fogas som 4 mom. 
bestiimmelse av följande lydelse: 
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om regeringen anser att propositionen måste behandlas skyndsamt och 

medgivande fr<ln riksdagen inte kan avvaktas utan avscviirt men. 

9. att i 3 kap. riksdagsordningen till 4 § införes en tilläggsbe

stämmelse 3 .4.1 av följande lydelse: 
Framstiillning från regeringen om medgivande alt få avlämna proposi

tion efter utgången av föreskriven tid göres i skrivelse till riksdagen. 

Skrivelsen anmäles i kammaren st1 snart den kommit riksdagen till handa 

och hänvisas därefter till talmanskonfcrensen för yttrande. Frågan om 

medgivande tages upp på föredragningslistan till det sammanträde med 

kammaren vid vilket den skall avgöras. 

10. att i 3 kap. till 11 § fogas ett nytt stycke av följande lydelse: 

Motionstiden för motion som väckcs i anledning av proposition med 

redovisning av plan enligt 3 kap. 2 § tredje stycket riksdagsordningen kan 

efter beslut av riksdagen förlängas med tio dagar. 

11. att 8 kap. 18 § regeringsformen for följande lydelse: 

För att avge yttrande över lagförslag skall finnas ett lagråd. Lagrfidet 

skall yttra sig över lagförslag i iimnc som angives i 2 och 3 §§ i detta 

kapitel, dock med undantag för lagförslag med föreskrifter om skal t. Är 

lagförslaget av ringa vikt behöver lagrådet ej höras. Yttrande av lagrådet 

inhämtas av regeringen. Även riksdagsutskott får inhämta yttrande av 

lagrådet enligt vad som närmare angives i riksdagsordningen. 

Lagrådets medlemmar utses av högsta domstolen och regeringsriitten. 

Närmare bestämmelser om lagrådet meddelas i lag. 

12. att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att frågan om övergång 

till vårval göres till föremål för ytterligare utredning. 

13. att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning och 

förslag till sådan ändring av tronföljdsreglerna att kvinnor i 

fråga om tronföljden jämställs med män, dock utan rubbning 

av nuvarande tronföljares rätt."; 

M 1973:1879 av herrar Gadd (s) och Svensson i Eskilstuna (s): 

"att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t uttalar som sin mening 

att frågan om skattefullmakter kan komma att behöva prövas 

på nytt när budgetutredningen framlagt sitt sakmaterial.'"; 

M 1973:1880 av herrar Helen (fp) och Fälld in ( c): 

"I. att riksdagen beslutar att kapitel 2 i förslaget till ny 

regeringsform omarbetas till en mer omfattande fri- och 

rättighetsförklaring på grundval av förslag i denna motion, 

,., att, om s. k. målsättningsstadganden utan rättsligt bindande 

verkan skall återfinnas i grundlagen, dessa görs mer utförliga 

än i propositionens förslag samt införs i kapitel l enligt 

motiveringen ovan.": 

M 1973:1881 av herr Hermansson m. fl. (vpk): 

"att riksdagen såsom vilande grundlagsändring måtte besluta 
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I. att i förslaget till ny regeringsform kapitel 1 paragraf 1 ges 
följande lydelse 

(Regeringens förslag} 

All offentlig makt i Sverige 
utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen byg
ger på fri åsiktsbildning och på 
allmän och lika rösträtt. Den för
verkligas genom ett representativt 
och parlamentariskt statsskick och 
genom kommunal självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas 
under lagarna. Regeringsformen, 
successionsordningen och tryckfri
hetsförordningen är rikets grund
lagar. 

(Motionärernas förslag) 

All offentlig makt i Sverige 
skall utgå från folket. 

Det svenska styrelseskicket 
skall vara en folkstyrelse och byg
ga på fri åsiktsbildning och på all
män och lika rösträtt. 

Detta uttrycks genom ett re
presentativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal 
självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas 
under lagarna. Regeringsformen 

och tryckfrihetsförordningen är ri
kets grundlagar. 

2. att i förslaget till ny regeringsform kapitel l paragraf 3 ges 

följande lydelse 

(Regeringen.i· förslag} 

Konungen är rikets statschef. 

(.Motionärernas förslag) 

Riksdagens talman är rikets 
sta tsche.f. 

3. att i förslaget till ny regeringsform kapitel 1 paragraf 7 ges 
följande lydelse 

(Regeringens förslag) 

Domstolar och förvaltnings
myndigheter skall i sin verksamhet 
iakttaga saklighet och opartiskhet. 
De får ej utan rättsligt stöd särbe
handla någon på grund av hans 
personliga förhållanden, såsom 
tro, åski1dning, ras, hud färg, ur
sprung, kön, ålder, nationalitet, 
spdk, samhällsställning eller för
mögenhet. 

(Motionärernas förslag) 

Domstolar och myndigheter 
skall rätt och sanning styrka och 
befordra, vrångvisa och orätt hind
ra och förbjuda, ingen fördärva el
ler fördärva låta till liv, ära, per
sonlig frihet och välfärd, utan han 
lagligen förvunnen och dömd är, i 
den ordning Sveriges lag och laga 
stadgar föreskriver. 

4. att i förslaget till ny regeringsform kapitel 2 om grundläggan
de fri- och rättigheter ges följande lydelse 
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(Regeringens förslag) 

§ l 
Samhället skall verka för rättvi

sa och jämlikhet mellan medbor
garna. Varje medborgare bör ha 
rätt till utbildning, arbete och so
cial trygghet. 

§ 2 
Arbetstagare bör genom lag el

ler avtal vara tillförsäkrad infly
tande över ledningen och fördel
ningen av arbetet och andra frågor 
som berör honom nära i hans an
ställning. Han bör genom lag vara 
skyddad mot uppsägning som är 
sakligt ogrundad. 

§ 3 
Enskild bör vara tillförsäkrad 

ersättning enligt grunder som be
stämmes i lag för det fall att hans 
egendom tages i anspråk genom 
expropriation eller annat sådant 
förfogande. 

16 Riksdagen JY73. 4 sam/. Nr 26 
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(Motionärernas förslag) 

§ I 
Folket har rätt att försvara sig 

mot och bekämpa utsugning och 
klassförtryck och att forma såda
na samhällsförhållanden, som kan 
garantera arbete, bostad, utbild
ning, kultur och social trygghet åt 
envar. 

§ 2 
De arbetande har gentemot pri

vata och offentliga företag och 
myndigheter följande rättigheter: 

rätt att organisera sig fackligt 
och politiskt; 

rätt att på sina arbetsplatser be
driva agitation, propaganda och 
mötesverksamhet; 

rätt att genom sina fackliga or
ganisationer förhandla i alla frågor 
rörande arbets- och anställnings
villkor, arbetstid, arbetsledning 
och arbetsfördelning, lön och lö
neformer, anställning, avskedan
den och permitteringar; 

rätt att tillgripa strejk. 
Avtal eller föreskrifter, som in

skränker dessa rättigheter, för
bjuds i lag. 

§ 3 
Envar medborgare har person

lig frihet. 
I. Ingen må fängslas eller på 

annat sätt berövas sin rörelsefri
het, ej heller underkastas husrann
sakan, telefonavlyssning, brevcen
sur eller annan kontroll av hans 
kommunikationer, kroppsvisita
tion eller annat påtvingat kropps
ligt ingrepp, ej heller registreras av 
polisiär eller annan myndighet 
utan stöd av i lag angiven noggrant 
bestämd grund. Som sådan grund 
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(Regeringens förslag) 

§4 
Varje medborgare skall gente

mot det allmänna vara tillförsäk
rad 

1. yttrande- och tryckfrihet: 
frihet att i tal, skrift eller bild eller 
på annat sätt meddela uppgifter 
och framföra åsikter, 

2. rätt till information: rätt att 
inhämta och mottaga uppgifter 
och upplysningar, 

3. mötesfrihet: frihet att an
ordna och deltaga i möten, 

4. demonstrationsrätt: rätt att 
ensam eller i grupp framföra åsik
ter på allmän plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att 
sammansluta sig med andra till 
förening, 

6. religionsfrihet: frihet att 
sammansluta sig med andra till 
trossamfund och att utöva sin reli
gion, 

7. rörelsefrihet: frihet att röra 
sig inom riket och att lämna riket. 

Varje medborgare skall skyddas 
mot att myndighet tvingar honom 
att tillhöra förening eller trossam
fund eller att ge sina åsikter till 
känna. Han skall också skyddas 
mot att myndighet utsätter ho
nom för kroppsvisitation eller an-
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(Motionärernas förslag) 

må icke gälla ras, hudfärg, språk, 
politisk eller religiös åskådning, 
uttalad åsikt eller organisationstill
hörighet. 

2. Ingen må genom tortyr eller 
medicinsk påverkan tvingas att 
lämna uppgifter. 

3. Ingen må av myndighet 
tvingas att tillhöra förening eller 
trossamfund eller på annat sätt 
tillkännage åsikter. 

§4 
Envar medborgare har åsikts-, 

yttrande- och tryckfrihet samt 
rätt till information. 

Ingen må hindras från att i tal, 
skrift eller bild eller på annat sätt 
meddela uppgifter och framföra 
åsikter, ej heller från att mottaga 
uppgifter och upplysningar utan 
stöd av i lag angiven noggrant be
stämd grund. Som sådan grund må 
endast gälla skydd av människors 
liv, hälsa och personliga integritet; 

skydd för utövande av demo
kratiska rättigheter: för rösthem
ligheten, för genomförandet av all
männa sammankomster och de
monstrationer samt för mötesfrid; 

förhindrande av hets mot folk
grupp och olaga diskriminering; 

förhindrande av spioneri, olov
lig underrät telseverksamhet eller 
obehörig befattning med hemlig 
uppgift; 

skydd för genomförande av 
förrättning, rättslig utredning och 
domstolsförhandling; 

tryggande av ett allsidigt ut
nyttjande av massmedia. 

Utan hinder av denna paragraf 
gäller om tryckfriheten vad som 
stadgas i tryckfrihetsförordningen. 
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(Regeringens förslag) 

nat påtvingat kroppsligt ingrepp, 
för husrannsakan, för intr.J.ng i 
hans brev-, post- eller teleförbin
delser eller för hemlig avlyssning. 

Det närmare innehållet i de fri
och rättigheter och det skydd i öv
rigt som avses i första och andra 
styckena angives i den ordning 
som föreskrives i 8 kap. Beträffan
de tryckfriheten och rätten att ta
ga del av allmän handling gäller 
vad som är föreskrivet i tryckfri
hetsförordningen. 
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(Motionärernas förslag) 

§ 5 
Envar medborgare har rätt att 

sammansluta sig med andra till or
ganisation eller förening. 

Myndighet må icke särbehandla 
medborgare på grund av hans or
ganisationstillhörighet. 

§ 6 
Envar medborgare har mötcs

frihet och demonstrationsrätt. 
Ingen må hindras från att an

ordna eller deltaga i möten, ej hel
ler att ensam eller i grupp framfö
ra åsikter och krav på allmän plats 
utan stöd av i lag angiven noggrant 
bestämd grund. Som sådan grund 
må endast gälla skydd av mötesfri
het och dcmonstrationsrätt samt 
tryggandet av nödvändiga kom
munikationer. 

§ 7 

Envar medborgare har reli
gionsfrihet. Ingen må hindras från 
att sammansluta sig med andra till 
trossamfund eller från att utöva 
sin religion utan stöd av i Jag angi
ven noggrant bestämd grund. Som 
sådan grund må endast gälla skydd 
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( Regeringe11s förslag) 

244 

(Motio11ärernas förslag) 

av människors liv och hälsa, av 
åsikts-, yttrande- och tryckfrihet 
och ditt till information, samt av 
rätten till annan religionsu tövning. 

§ 8 
Utländsk medborgare med rätt 

att vistas i riket skall åtnjuta de 
grundUiggande fri- och rättigheter, 
som enligt § § 1-7 tillkommer 
svensk medborgare. 

5. att i förslaget till ny regeringsform kapitel 3 paragraf 7 ges 
följande lydelse 

(Regeringens förslag) 

Mandaten fördelas mellan par
tier. Med parti avses varje sam
manslutning eller grupp av väljare, 
som uppträder i val under särskild 
beteckning. 

Endast parti som har fått minst 
fyra procent av rösterna i hela ri
ket är berättigat att deltaga i för
delningen av mandaten. 

Parti som har fått färre röster 
deltager dock i fördelningen av de 
fasta valkretsmandaten i valkrets 
där partiet har fått minst tolv pro
cent av rösterna. 

(Motionärernas förslag) 

Mandaten fördelas proportio

nellt mellan partier. Med parti av
ses varje sammanslutning eller 
grupp av väljare, som uppträder i 
val under särskild beteckning. 

6. att i förslaget till ny regeringsform kapitel 4 och paragraf 3 
andra stycket ges följande lydelse 

(Regeringens förs/ag) 

Riksdagen väljer inom sig ut
skott, däribl"and ett konstitutions
utskott, ett finansutskott och ett 
skatteutskott, enligt bestämmelser 
i riksdagsordningcn. Ärende som 
väckcs av regeringen eller riksdags
ledamot beredes före avgörande av 

(Motionärernas förslag) 

Riksdagen väljer inom sig ut
skott, däribland ett konstitutions
utskott, ett finansutskott och ett 
skatteutskott, enligt bestämmelser 
i riksdagsordningen. Varje parti

grupp vilken motsvarar parti som 

vid 1•alet till riksdagen har fått 
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(Regeringens förslag) 

utskott, om ej annat är bestämt i 

denna regeringsform. 

245 

(Motionärernas förslag) 

minst fyra procent av rösterna i 

hela riket äger att besätta en plats 
i varje utskott. Därutö~·er fördelas 
resterande platser proportionellt 
mellan partigrupperna. Antalet le
damöter i utskottet skall ~·ara 17. 
Ärende som väckes av regeringen 

eller riksdagsledamot beredes före 
avgörande av utskott, om ej annat 

är bestämt i denna regeringsform. 

7. att i förslaget till regeringsformen kapitel 5 omarbetas av 

utskottet i enlighet med förslaget ovan att riksdagens talman 

är rikets statschef, 

8. att i förslaget till regeringsform 5 kap. § 7 ('statschefens 
immunitet') utgår, 

9. att i förslaget till regeringsform kapitel 8 paragraf 3 ges föl
jande lydelse 

(Regeringens förslag) 

Föreskrifter om förh:1llandet 

mellan enskilda och det allmänna, 

som gäller åligganden för enskilda 

eller i övrigt avser ingrepp i enskil

das personliga eller ekonomiska 

förhållanden, meddelas genom lag. 

Sådana föreskrifter är bland an

dra föreskrifter som begränsar de 
fri- och r1ittigheter och det skydd i 
övrigt som enligt 2 kap. 4 § till
kom mer svensk medborgare, före
skrifter om brott och rättsverkan 
av brott, föreskrifter om skatt till 
staten samt föreskrifter om rekvi

sition och annat sådant förfogan
de. 

(Motionärernas förslag) 

Föreskrifter om förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna, 

som gäller åligganden för enskilda 

eller i övrigt avser ingrepp i enskil

das personliga eller ekonomiska 

förhållanden, meddelas genom lag. 
Sådan lag får icke strida mot de 

grundläggande fri- och rättigheter 
som tillkommer enskilda enligt 
2 kap. eller reglera dessa på annat 
sätt än 11ad som där stadgas. 

Föreskrifter enligt första styc
ket i:r bland andra föreskrifter om 
brott och rättsverkan av brott, fö

reskrifter om skatt till staten samt 
föreskrifter om rekvisition och an
nat sådant förfogande. 

I 0. att i förslaget till regeringsform kapitel 8 paragraf 6 

('utskottets beskattningsrätt') utg[1r och att övriga paragrafer 

omnumreras i enlighet härmed, 

11. att i förslaget till regeringsform kapitel 8 paragraf 7 förändras 

i enlighet med föreslagna ändringar dels i kapitel 2 och dels i 

8 kap. § 3., 
12. att i förslaget till regeringsform 9 kap. 1 § ges följande lydel-

se 
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(Regeringens förslag) 

Om riksdagens rätt att besluta 

om skatter och avgifter till staten 

finns bestämmelser i 8 kap. 

246 

(Motionärernas förslag) 

Riksdagen allena tillkommer 

rätt att besluta om skatter och av
gifter till staten. 

13. att i förslaget till regeringsform 10 kap. 2 § tredje stycket ges 

följande lydelse 

(Regeringens förslag) 

Regeringen får ej heller i annat 

fall än som avses i första stycket 
ingå för riket bindande interna

tionell överenskommelse utan att 
riksdagen har godkänt denna, om 

överenskommelsen är av större 

vikt. Regeringen kan dock under
låta att inhämta riksdagens god

kännande av överenskommelsen 

om rikets intresse kräver det. 

I sådant fall skall regeringen i 

stället öve.rlägga med utrikesnämn

den innan överenskommelsen in

gås. 

(Motionärernas förslag) 

Regeringen får ej heller i annat 
fall än som avses i första stycket 

ingå för riket bindande interna
tionell överenskommelse utan att 

riksdagen har godkänt denna. 

14. att förslaget till regeringsform 10 kap. 5 § 

('EEC-paragrafen') strykes och att följande paragrafer om
numreras i enlighet därmed, 

15. att successionsordningen upphävs till följd av övergången till 

republik, 
16. att riksdagen måtte besluta att i förslaget till riksdagsordning 

tilläggsparagrafen 2.14.1 andra stycket ('begränsning av 

riksdagsmans taletid ')strykes, 
17. att riksdagen måtte besluta att i förslaget till riksdagsordning 

tilläggsparagrafen 2.14. 2 ('begränsning av riksdagsmans tale

tid ') strykes."; 

M 1973:1882 av herr Levin (fp): 
"att riksdagen måtte besluta att inte godkänna 8 kap. 6 § 

förslaget till ny regeringsform."; 

M 1973:1883 av herr Levin (fp): 

"att riksdagen måtte besluta 

1. att § 3 skall ha den ovan citerade lydelsen, 

2. att § 3 kompletteras med en bestämmelse innehållande regler 

avsedda att definiera de principer enligt vilka den enskilde 

skall erhålla full ~rsättning för den lidna förlusten."; 
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M 1973:1884 av herr Lidgard (m): 
"att riksdagen hos Kungl. Maj :t anhåller om utredning om 

inrättandet av en nämnd för utseende av innehavare av högre 

domartjänster."; 

M 1973:1885 av herr Lundberg (s): 

"att riksdagen måtte besluta 
a) att Kungl. Maj :ts proposition 1973 :90 med förslag till ny 

regeringsform och ny riksdagsordning m. m. icke i den 

föreslagna formen kan antas som ny grundlag, 

b) att de partiella reformer som ovan berörts i fråga om 

statsskickets grunder och riksdagsarbetet, med den ändring av 
3 § som ovan utformats, måtte antas som vilande grundlags

förslag, 
c) att den föreslagna grundlagen i övrigt måtte avslås, 
d) att riksdagen i . skrivelse till Kungl. Maj :t hemställer om 

utredning och förslag till en ny grundlag, som beaktar de 

frågor jag ovan berört, så att i en kommande ny proposition 

skillnaden mellan vanlig lag och grundlag klart åtskiljs."; 

M 1973:1886 av herr Molin (fp): 
"I. att 6 kap. I § första stycket i riksdagsordningen får följande 

lydelse: 'Interpellation skall ha bestämt innehåll och vara 

försedd med motivering. Interpellation bör väckas endast i 
angelägenhet av större allmänt intresse', 

2. att tilläggsbestämmelsen 6.1. I till riksdagsordningen får 

följande lydelse: 'Interpellation ingives till kammarkansliet 

och anmäles av talmannen vid närmast följande sammanträde 

med kammaren.'"; 

M 1973:1887 av herr Norrby i Akersbcrga (fp): 

"att riksdagen vid behandlingen av propositionen 1973 :90 antar 

förslaget till ny riksdagsordning 3 kap. 11 ~ med tillägg till 

andra stycket av meningen: 'Riksdagen kan i särskilda 
ärenden besluta om längre motionstid.' "; 

M 1973:1888 av herr Norrby i Akersberga m. tl. (fp): 

"att riksdagen vid behandlingen av prop. 1973 :90 beslutar att 
avslå förslaget till tilläggsbestämmelse 4.11.2 till riksdagsord
ningen."; 

M 1973:1889 av herr Pettersson i Örebro (c) och fröken Pehrsson (e): 

"att riksdagen vid behandlingen av proposition 1973 :90 beslutar 

att 3 kap. 11 § skall ha följande lydelse: 

Val till riksdagen får överklagas hos rcgcringsrätten. Den som har valts 

till riksdagskdamot utövar sitt uppdrag utan hinder av att valet har 

överklagats. Ändras valet, intager ny ledamot sin plats så snart ändringen 
har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger motsvarande tillämpning på 

ersättare."; 
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M 1973:1890 av herrar Svensson i Eskilstuna (s) och Gadd (s): 
"att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t begär· att i direktiven 

till utredningen om valkretsindelningen och personmomentet 
i valsätkt beaktas de synpunkter som framförts i motio

nen."; 

M 1973:1891 av herr Ullsten (fp): 
"1. att riksdagen avslår proposition nr 90 med förslag till ny 

regeringsform i vad avser 2 kap. § § 1 -3, 
2. att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t begär utredning om 

utformningen av regeringsformens rä ttighetsavsnitt."; 

M 1973:1892 av herrar Werner i Malmö (m) och Hedin (m): 

"att riksdagen beslutar att, vid antagande av förslag till ny 
regeringsform för grundlagsenlig behandling, femte stycket i 

punkt 9 i övergångsbestämmelserna utgår och 1 kap. 5 § 

nämnda förslag får följande lydelse: 

I riket finns primärkommuner, sekundärkommuner och kyrkliga 

kommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församling

ar. I kyrkliga kommuner kan dock beslutanderätten utövas omedelbart av 

kommunmedlemmarna. 

Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter."; 

M 1973:1893 av herr Wijkman m. fl. (m): 

"att riksdagen måtte besluta införa en generell tidsbcgrlinsning 

om 10 minuter för inlägg i samband med kammarens 

behandling av utskottsbetänkanden i enlighet med de riktlin

jer som anförts i motionen.". 
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Bilaga 3 

Utrikesutskottets yttrande över motion i anledning av propositionen 
1973: 90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 
m.m. 

Till konstitutionsutskottet 

Genom beslut den 27 april .1973 har konstitutionsutskottet hemställt 

om utrikesutskottets yttrande över motionen 1973: 1876 av herr Boo 

m. fl. (c) i anledning av propositionen 1973: 90 med förslag till ny rege

ringsform och ny riksdagsordning m. m. 

I nämnda motion föreslt1s .. att riksdagen vid behandlingen av proposi

tionen nr 90 beslutar att tionde kap. l ~ i en ny regeringsform skall ha 

följande lydelse: 'Riket skall sträva efter att friimja fred och mellan

folkligt samarbete samt den internationella rättsordningens utveckling. 

Utrikespolitiken bygger på alliansfrihet i fred för att säkerställa neutrali

tet i krig' samt vidta de följdiindringar i samma kapitel enligt proposi

tionens förslag som nämns i motionen··. 

Motionärerna framhåller att det föreligger enighet om målsättningen 

för den svenska utrikespolitiken: att genom alliansfrihet i fred verka för 

neutralitet i krig. Motionärerna anför två skäl varför en särskild dekla

ration om freds- och neutralitetspolitiken som grundval för v[1rt lands 

utrikespolitik bör införas i en ny författning. Dels skulle en sådan för

klaring utgöra en upplysning inte bara gentemot svenska medborgare 

utan även gentemot andra. I förhållande till andra stater och utländska 

medborgare kan en deklaration om den svenska utrikespolitiken ha en 

särskild betydelse. Dels skulle en dylik deklaration kunna [1stadkomma 

en biittre balans i den nya författningen, som enligt föreliggande förslag 

skall innehålla ett helt kapitel om krig och krigsfara. Motionärerna ifrå

gasätter inte behovet av dessa bestiimmelser men anser •ttt de bör balan

seras ideologiskt med ett utrikespolitiskt måls~ittningsstadgande som slår 

fast att vi striivar el"tcr fred och, om detta ej kan nås, efter neutralitet i 

krig. 

Ulrikesutskottet vill erinra om att Sverige genom sitt inträde i Förenta 

nationerna har förpliktat sig att handla i enlighet med världsorganisa

tionens stadga. FN :s ccntrala syfte iir att uppriitth[1lla internationell fred 

och siikerhet. Medlemsstaterna har åtagit sig att lösa internationella tvis

ter med fredliga medel samt att avhalla sig från hot l)ll\ eller bruk av 

vMd. De skall lämna FN allt bistånd i varje <ltgiirJ som organisationen 

företar i överensstlimmelse med stadgan samt avhf1lla sig från att lämna 

bistånd åt någon stat, mot vilken FN vidtar förebyggande åtgiirder eller 

tvångsåtgärder. 
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\1edlcmsstaterna iir sålunda förpliktade att godta och verkstiilla sii

kerhctsd1dcts beslut niir det g;i!lcr upprätth~illunde av intcrnationcll fred 

u..:h siikerhet, diiribland beslut om sanktioner mot 1:n fredsstörarc i 1:n

lighet med stadgans kapitel VII. Medlemskapet i FN medför diirigenom 

ins~r~inkningar i Svniges hand!ingsfrihct i vad avser iaktt<!gandct av 

neutralitet i internationella konflikter. 

FN-stadgan fastsl:1:· vidare prin·~ipc•· för internat!ondl samverkan vid 

llisande av prnbkm av ekonomisk. ~.t'l:ial, kulturell eller humaniliir art 

samt för i;Jternationellt samarbet..: syftande till friimjande av aktning1:n 

ii..ii· rnii!~sl.Jiga riittighcter och grundnig:gandc friheter. 

Strävandena att friimja fred l)Ch mellanfolkligt samarbete samt den 

internationella riittsordningens uiveckling ldinnctecknar sedan mycket 

iiinge Sveriges politik. De bygger pil en enig folklipinion. Diirfur ~ir det 

ncks:1 en sjiilvklarhct för Sverige att uppfylla sina {1taganden som FN

mcdlcrn. Enligt utskottets bedömning :ir det frön utrikespolitisk syn

punkt överflödigt att i grundlagen införa ett stadgande om ait riket skall 

sträva efter att friimja fred och mellanfolkligt samarbete samt den inter

nationella r~ittsordningens utveckling. 

Det rader enighet om att v[irt lands möjlighet att stå utanför krig och 

allvarliga konflikter biist friimjas genom en alliansfri politik, som inrik

tas på att möjliggöra neutralitet i .::tt framtida krig. 

Riksdagen har [u· I l!56 ( UU 1956: 3) avvisat förslag om att regeringen 

skulle avge en formell ncutralitctsf\jrsiikran - en sådan befanns l'nödig, 

dt1 den svenska neutralitetspolitiken var på alla hi11! väl känd och hade 

rönt vLixande först:'telse och respeki. 

Utrikesutsk,)ttct finner att läget är ofl-irändrat i dessa avseenden. 

F\"irslaget i motionen i 973: 1876 om att grundlagsfii~;ta den svenska 

n.::ut;-aliteten finner utskottet med hiinsyn till riksdagens tidigare utta

lande inte liimpligt. En s[1dan [ttgiird skulle kunna misstolkas och even

tuellt ge upphov til! för.;:stLillningrn att den svenska utrikespolitikens in

riktning satts i fr{tga. 

Utsk<iltet avstyrker, mot bakgrund av det som h:ir anf(irts, att ett 

stadgande av den lydelse som föreslagits i moti,1nen 1973: 1876 införes i 

en ny regeringsform. 

Stockholm den 15 maj 1973 

På utrikesutskottets vägnar: 

ARNE GEIJER 

Niirl'llrnnde: herrar Arne Gcijcr i Stockholm (s), Dah!Cn (fp), Bengtson i 
Jönköping (c), fru Lcwen-Eliasson (s), herrar Adamsson (s), Johansson i 
Jönköping (s), Winnark (fp), Palm (s), Korpås (c), Göransson (s), 
Turesson (m), Hellström (s), fru Nilsson i Kristianstad (cl och herr An
dersson i örträsk (s). 



KU 1973:26 251 

A vvikamle mening 

av herrar Bengtson i Jönköping (c) och Korpås (c) samt fru Nilsson i 

Kristianstad (cJ som anser att utskottets yttrande fd1n od1 med det 

stycke som på s. 1 börjar med "Utrikesutskcttet vill'' bort ha följanc.!e 

lydelse: 

Dt1 Kungl. i'vlaj:t i förslaget till ny regeringsform infört mfds:.ittnings

paragr<!fer för rikets förpliktelser mot de egna medborgarna, finner ut

skottet det motiverat, att ocksä de grunddrag i den svenska utrikespoliti

ken som motionen 1973: 1876 behamliar, förankras i regeringsformen. 
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