
Konstitutionsutskottets betänkande nr 8 är 1974 

Nr8 

Konstitutionsutskottets betänkande med uppgift på vilande förslag till ny 
regeringsform och ny riksdagsordning, m. m. 

Konstitutionsutskottet får hiirmed för riksdagens slutliga ställnings

tagande anmäla vid 1973 års riksdag som vilande antagna förslag till ny 

regeringsform (förslaget under 1) och ny riksdagsordning (förslaget under 

2) iivensom förslag till ändring i succcssionsordningen (förslaget under 

3) och i tryckfrihetsförordningen (förslaget under 4). Förslagen har 

fogats som bilaga till detta betänkande. Utskottet hiinvisar till sitt 

betänkande 1973 :26 och propositionen 1973 :90. 

Stockholm den 13 februari 1974 

På konstitutionsutskottets viignar 

HILDING JOHANSSON 

Nän·aranclc: herrar Johansson i Trollhiittan (s), Boo (L'), fru Thunvall (si, 
herrar Werner i Malmö (m), Mosshng (s), Sten Andersson i Stockholm 
(s), Ahlmark (fp), Fiskesjö kl. Karlsson i Malung (s), Gustafsson i 
Barkarby (s), Jonnergiird (<.:), Hernclius (rnJ, Johansson i Malmö (sJ, 
Nordin (c) och Berndtson (vpk). 

Särskilda yttranden 

I) av herrar Wern~r i Malmö (m) och Herndius (m): 

Ett allm;inl mc·dhorgarinlrc·ssc· ;;r all in1whiillet i grundlagarna iir kiint i 

vidast möjliga mån. Dl'lta giilkr sjiilvtalkt om en redan ant:.igen grundl;ig. 

Men dd bör också gälla innd1ålkt i dl vilande grundlagsförslag. Detta 

siirskilt n~ir lkt såsom nu iir fdga Olll att nsätta sedan gammalt giillande 

grundlagar mt'd hell nya. Debatten inför sJdana iindringar hör kunna 

grundas pi\ dl objektivt raktaund~rlag. lillg~ingligt för allmänheten. l;ör 

medborgarn:.i mi1ste dt:l te sig som angdägd att de har möjlighl'l att fa 

kiinm·dom om vad statsmaktnna inom en nära fr:.imlid h:.ir att avgör:.i. 

Mot denna bakgrund har Moderata s:.imlingspartil't föreslagit en 

allmän infurmation om innddlkt i dl'l vilande grundlagst'örslaget. Fn 

sadan information komlllL'r ocks[1, enligt vad vi har oss hekant, att hli 

tillgiinglig och en skrift om den nya grundlagen är under utarhl'lamle. 

Enligt viir mening hör riksdagen därför inte fatta beslut om definitivt 

antagandL' av den nya grundlagen förrän dl!tta informationsmatcrial 

kommit medborgarna t.ill handa. Detta bör föreligga i hemml•n innan 

ärendet behandlas i riksdagt'n. Kammaren bör ej fatta beslut förriin s<i 

skt'tl. För medborgarna är dd angeläget att vid hL·slutstillfälkt wta vad 
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den grundlag som av riksdagen skall antagas eller förk;Jstas inndiär. Djupt 

otillfrL'dsstiillande vore dl'l om st<.>ra grupper när beslutet rattas ej visste 

dess innebörd. Den tidsutdräkL som ett uppskov h:irför skulk förankd;i, 

mäste anSL'S som obl'tydlig i förh~tllande till nackLklarna av missuppfatt

ningar till följd av en medborgarnas bristande möjlighl't till kännedom 

om dl't faktiska inneldlkt. 

2) av ht:rr i\hlmark (fp): 

Dl't är bl'klagligl att konstitutionsutskottet har vägrat att göra en 

.rnkgranskning av dd vilande grunt.ilagsförslaget. Ingenting i riksllagsonl

ningt'n hadl' hindrat utskottet att på st·dvanligl siitl bl'handla det vilande 

förslaget samt mutinnern;i uiifrän frilgest:illningen ja e!kr nej till det 

vilandt' förslagl'l. Utskottl'l har diirmed urllkrliitit att ge riksdagL'll och 

allm:inhL'ten den v~igkllning um sin uppfattning sum en sakbehandling 

hadl' inneburit. För en mn utförlig argumentering i denna fräga ldnvisar 

jag till mitt s:irskilda yttrande till KU:s hL't:inkand.:n 1974:1 och 2 i vilka 

övriga vilande förslag till grund lagsfodringar ;rnmiildl's. 

Utskottet har drivit sin formalism över griinsc>n till tkt ll'ijeväckandt• 

n:ir man behandlar UL't VilandL' rörsl;lgt'l j 1.'Tl hl'liink~llldL' Och lllOt ionnna 

om avslag pä det vilandL· förslaget i <'Il annat.' Bifall till dl'l vilande 

förslaget innebär ju all motionnna om avslag avvisas--· Ji.irlllt'd hadt' det 
varit helt naturligt alt ta upp Jl'ssa krav i samma bl'lfokandt'. Jag har till 

utskoltl'ts protokoll rL'Servc'rat mig nH•t Lkn11;1 typ av handl:iggning av 

fdgan. 

Jag iir oc·kså kritisk till den bddska som i iir pri.iglat behandlingt'n av 

den nya regeringsformen. J-:nligt dL'n ursprungliga planl'n skulle bådt' 

utskott och kam rnclrL' h;1 hcslu !;1 t om dd ,·ilande förslaget Jdrc 

11wtio11stiJc11s 11tgti11g i j;inuari! Mot dt sädant förLlr;inde prntl'sll'rade 

BJiirn Mo!in och jag, vilkl'I kdLk lill alt utskottet ko111 alt avvakta 

nwtionstidL'llS ulg~ng. :\kn <JL"ksii diirdtn har mai<.irilt'len i utskot!t't 

handlagt i.irendl't 111L'd L'n l1L'!t omolivnad snahbhd I. ex. ht·slut i 

utskottl't den 12 frbruari, justl'ring av lwL.ini-;andl'na rL'dan morgonen 

därpå. 

eftersom huvuddl'!L·n av dL'n ny;1 rL'gl:'ringsfmlllL'n (<Jch riiljdJndringar 

i lagar) i.indii inll' triidL'r i kraft förrfo tkn I januari 197) kan lknna hl'ls i 

bt.:hanJJingl'll intt' fÖrSVaraS. rkt hadt' Varit lyL·kJigart' om tllskoltl'l hade 

sakgranskat det vilande förslaget undn el t par veck<.H medan den 

ofknlliga tkbatten piig;]tt. l'vLing;1 missuppfaltningar hade kunnat klaras 

upp undn den tidL'n i1111a11 dl't vilandL' förslaget fi>rls till lwslul 

kammaren. 

R.iksdagL'll har alltsi1 nu ait siiga ja t•lkr nej till d.:t viLmde förslaget i 

sin helhet. Det finns dft ingen ankdning alt dölja de mi.inga bristl'r som 

den nya l"L'geringsformt'n rymmt>r. Fr:in lihL'rall hi.J!l visadL' vi fi)rr;i iiret i 

L'it drygt l.iugulal reservationn nd1 siirskilda yttrandt'n t Kll:s hL'tiinkandL' 

1973:21>) hur vi villl' fi"\r"b~itlra förslagl'l. Vi \leghde 1·i.itt till olkntliga 

utskottsutfr~igningar. möjligl1L't till b.:sluLinde folkumröstning vid grund-
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lagsiindringar, andra re·gler för r<'geringsbildning med syfte att minska 

lalmannL'ns l>rimligl stora makt, klara hL·slutsre'gkr inom regeringen, en 

starkare ställning för lagrådt'l och mycket annat. Vi beklagade att 

majoritt:ten i utskottet viigradt' all re·Jan Ja ge tkr medborgerliga fri- och 

rättighekr skydd i grundlagen. 

Mt'n dt·ssa och andra svaghckr finns också i den nu giillande 

regeringsforlllc'n. I dag finns ing.:n riilt till offentliga utskotlsutfrågningar, 

ingen obligatorisk Jagddsgranskning av viktiga l;1gar, ingen möjlighet till 

beslutand.: folkolllrÖslning vid grundlagsiindringar, rn. m. S~id<llla brisll'r 

kan därför knappast anföras för att motivera dl nej till det vilandt• 

förslaget. Med dl par undantag ~1t.:rlinn.:r vi nackdelarna i d.:t vilande 

förslaget ocksä i 1 i<09 ;!rs re·geringsform. 

Oiirc'lllOt rymmer de'l vilande förslagl'I e•n rad fördelar i jämförl'!se 

m.:d nu giillande grundlag. Vi genomför konsekvc·nt parlame~ntarismens 

prine·ip i kl;1ra par;1grafrr. D.:n ny;1 n·g.:ringsform<"n kan, i motsats till 

dagens, tolkas dte·r bokstaven. Ri.islriiltsåld.:rn sänks till 18 f1r od1 g.:r 

diirmed ytterligar.: ungdiir 200 000 svenska medborgar.: <:n möjlighd att 

påv.:rka landds slyre·be. Niisla riksdagsmannaval kommt·r att giilla 349 

kdamöter, vilk.:t kan förhindra uppkomsten av parlamentariska dödliigen 

i riksdagen. Debat triillt'n i riksdagen ökar. Den nuvarande höst riksdagen 

nll·d sin c•ftt'r val föriildrade sammansiittning försvinner. Där finns också 

flna andra fördelar i jiim!Orl'lse ml'd 1809 {1rs rt·gningsform. 

Dd är sant att Je politiska fri- od1 riittight'krna borde· ha fått skydd i 

grundlag redan i dl'nna rl'formnmgJng. '.\1otst:1ndL'l J'riin friimst social

ekrlrnkratt'rna p<i denna punkt iir djupt llL'klagligt. Jag hUnvisar här till 

Björn \folins och mitt siirskilda yttrande i KU:s hdiinh:Jndt' 1973:26 s. 

100 102. :Vkn det är oc·kså sant att 1809 :'.1rs r.:gc·ringsform inte· hdkr 

ger n<ignt s<idan! skydd, vilkd framgar avd.: övc:rgrepp mot frihden som 

skett under [1r di1 de·nna grundlag varit i kraft. Någl)n .fdrsämring av 

skyddd för riittighdl'rna. S<>lll L'n dl'I p<isti\tl i debatten, iir dd alltsil inlt' 

rr~iga l)lll. 

l'a vissa punktn införs i sliilkt grundlagsskydd för ITIL~dborgnliga 

riittighl'l.:r, som i dag inte viirnas i viir i'örfattning. Svt•nsk uwdhorgare r~r 

inte· landsförvisas e•lkr hindras iitnviinda till l;rndel. RL'I r<>aktiv slraff

skiirpning får inte sk.:. \1edborgare' som berövats friheten skall utan 

oskiiligt dröjsm;il ri1 sin sak prövad av domst~l. SiirskilJ dl)mstol Lir inr.: 

inriittas för n:dan ht•giinge•n giirning. Diidsstrall f;ir inte inför<JS. l'ii de·ssa 

(och yttnligare' ett par punktn) komm.:r alltsii vanlig lag inte <itt kunna 

inskriinka dttighe·ter garankrad<: i grundlag. Dl't iir en flirbiittring i 
jäm!'ör.:lse med 1809 <irs regeringsform. 

I lkra avse·c·nd.:n ii r dii rför dl'l vilande grundlagsförsl<1get, trots alla 

sina briskr, hiiltrc· iin nu giillaudl' rL'gl'ringsform och riksdagsordning. 

Dii rför ii r det nal ll rligt att rösta ja l il! dl'l vilamk rörslagL't. 

Diirnied liigger man ocksJ c·n grund för niista omgirng rl'fornlt'r :1v v;'lr 

l'örfatlning. Folkpartiet kt1mrnc·r re·dan nästa iir dii d~·n·nya re•geringsfor

mrn t riitt i kraft :1t l iilnkomrna med sina av majorikll'n i riksdag.:n 

avvisade krav. Jag hänvisar iHn till Kl.' :s bl'tiinkande 1973 :26. Framför 
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allt kommer vi alt inh:nsivt arbda för all de politiska fri- 1)ch 

riittighcterna - t. ex. rdigionsfrihctt'n, yllrandl!riiltl!n, föreningsfrihden 

och UL'monslrationsrätten - skyddas i författningen. Det får inll! vara 

möjligt att gl!nom vanlig lag inskriinka Je friheter som iir fumlamentala 

för demokratin. Ett utkast till hur ett si1Jant fri- och rättighelskapi!L'I 

skulle kunna utformas återfinns i motionen 197 3 :1880. 
Folkpartiet kommt'r alt tillsammans med 1mdra inlresst:rade fullfölja 

opinionsbildningen för grundlagsskydd för fri- och riiltighdnna. Arbell'l 

i den nya utrt'dningt'n, som skall föreslå skydd i förfat I ningen ~t fri- och 

riittigheterna, bör ske under så stor öppenhet som möjligt. DL'l ger 

intresserade mcdborgarl' l'n möjlighet att påverka utredningens arbde 

och ger utredningl!nS medkmmar viktiga impulsl!r. Jag fdnvisar hiir till 

mina inHigg i riksdagl!ns allmänpolitiska debatt den I khruari i iir. Ut 

antagande av den vilande regeringsformen gör del lättare att med Lkll 

som grund bygga upp dl nytt rättighdskapitd i stiilkt för all behöva 

utgå frän 1809 års födildrJde författning. 
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1 Förslag till 
Regeringsform 

1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER 

1 § 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

s 

Bilaga 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsik tsbildning och på allmän 

och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamen

tariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

2 § 

Regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen 

är rikets grundlagar. 

3 § 

Riksdagen är folkets främsta företrädare. 

Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur 

statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och 

förvaltning. 

4 § 

Konungen är rikets statschef. 

5 § 

Rl'geringen styr riket. Dm är ansvarig inför riksdagen. 

6 § 

riket finns primärkommuner och Jandstingskommuner. Beslutande

rätten i kommunerna utövas av valda församlingar. 

Kommunerna fiir taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter. 

7 § 

För rätl skipningen finns domstolar och för den offenlliga förvaltning

en statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. 

8 § 

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, åskådning, ras, 

hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällssUillning eller 

förmögenhet. 
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2 kap. Gl{LTNDLÄGGANDE fRl- OCH RÄTTIGHETER 

I § 

Varje medborgare iir gentemot dd allmiinna tillförs:ikrad 

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 inhämta och mottaga uppgifter och 

upplysningar, 

3. mötes frihet: frihet att anordna och att deltaga i möten, 

4. demonstrationsrät t: r:it t att ensam eller i grupp framföra Jsikter på 

allmfo plats, 

5. föreningsfrihct: frihet att sammansluta sig med andra till förening, 

6. religionsfrihet: frihet att sammansluta sig mP.cl anclr:i till trossam

fund och att utöva sin rdigion, 

7. rörelsefrihet: frihet att röra sig inom riket och att lämna riket. 

2 § 

Varje medborgare är skyddad mot att myndighet tvingar honom att 

tillhöra förening eller trossamfund eller att ge sin:i åsikter till kiinna. 

3 § 

Varje medborgare är skyddad mot att myndighet utsätter honom för 

kroppsvisitation eller annat p;°itvingat kroppsligt ingrepp, för husrann

sakan, för intdng i hans brev-, post- eller tl'!eförbindelsl'r elkr för hemlig 

avlyssning. 

4 § 

Betr:iffande tryckfrilwte11 och riil k11 att taga del av allmiin handling 

giilfrr vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen. Föreskrifter som 

i i.iv;·igt niirmare utformar de fri- och r:iitighdcr och det skydd som av~es 

i 1 · 3 §§ bl'slutas i den orrl11ing, som förc,skrivcs i 8 kap. 

5 § 

Förening LJV arbetstagar(· samt :Hbel>givare och förening av srbdsgi

varc :ig,,~r rätt att vidtaga fackliga strids~l1g:inkr, öm annat ej fi-\ljcr ~v lag 

eller avtal. 
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3 kap. RIKSDAGEN 

1 § 

Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. 

7 

Riksdagen hestår av en kammare med trehundrafyrlionio ledamöter. 
För ledamöterna skall finnas ersättare. 

Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medhorgare som är 

bosatt i riket. Om rösträtt för svensk medborgare som ej är bosatt i riket 

finns hestämmelser i lag. Den som icke har uppnått aderton års ålder 

senast på valdagen elkr som är omyndigförklarad av domstol har ej 

rösträtt. 
Fdgan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligg.:r avgöres p[1 

grundval av en före vakt upprättad röstlängd. 

3 § 

Ordinarie val till riksdagen förrättas vart tredje år. 

4 § 

Regeringen får förordna om extra val till riksdagen mellan ordinarie 

v;il. Extra val hålles inom tre månader efter förordnandet. 
Efter val till riksdagen fär regeringen icke förurdn;i om extra v;il förrän 

tre månader har förflutit från den nyvalda riksdagens första samman

träde. Ej hl'ller får regeringen förordna om extra val under tid då dess 

ledamöter. eftn det att samtliga har entledigats. uppeh;'\ller sina hefatt
ningar i 3vbidan pii att ny regering skall tilltdda. 

Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 3 ~. 

5 § 

Nyvald riksdag samlas p[1 femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast 

på fjärde dagen efter det att valets utgång har kungjorts. 

Varje val gäller för tiden fran det att dL'll nyvalda riksdagen har samlats 

till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. Denna tid iir 

riksdagens valperiod. 

6 § 

För val till riksdagen är riket indelat i valkrl'tsar. 
Mand<iten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta valkretsmandat 

och trettionio utjiimningsnwndat. 
Dt' fasta valkretsmandatl'n fördelas mellan valkretsarna på grundval av 
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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 § 

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 förddningen av de fasta valkretsmandaten 

valkrets, där partiet har fått minst tolv procent av rösterna. 

8 § 

De fasta valkretsmandaten fördelas för varje valkrets proportionellt 

mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen. 

Utjämningsmandaten 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 erh;lllit flera 

mandat än som motsvarar den proportionella repres~ntationen i riks
dagen för partiet, bortses vid fördelningen av utjämningsmandaten från 

partiet och de fasta valkretsmandat det har erhållit. Sedan utjämnings

mandaten har fördelats mellan partierna, tillföres de valkretsar. 
Vid mandatfördelningen mellan partierna användes uddatalsmetoden 

med första divisorn jämkad till 1,4. 

9 s 
För varje mandat som ett parti har erhållit utses en riksdagsledamot 

samt ersättare för honom. 

10 § 

Endast den som uppfyller villkoren för röst rätt 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 valet, intager ny ledamot 

sin plats så snart ändringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger 

motsvarande tillämpning på ersättare. 

Valprövningsnämnden består av ordförande, 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 laga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. 
Ordföranden väljes särskilt. Nämndens beslut får ej överklagas. 

12 § 

Ytterligare bestämmelser i de ämnen som angivcs i 2-11 § § samt om 
utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddelas i riksdagsordning

en eller annan lag. 

4 kap. RIKSDAGSARBETET 

§ 

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 valpcriod en talman samt en förste, 
en andre och en tredje vice talman. 

3 § 

Regeringen och varje riksdagsledamot 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 bestämt i denna 
regeringsform. 

Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott, 
ett finansutskott och ett skatteutskott, enligt bestämmelser i riksdagsord
ningen. Ärende som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes 
före avgörandet av utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform. 

4 § 

När ärende skall avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och 
varje statsråd yttra sig i enlighet med vad som närmare angives 
riksdagsordningen. Bl'stämmelser om jäv finns i riksdagsordningen. 

s § 

Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut elen mening 

varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt 
angivcs i denna regeringsform eller, beträffande frågor som hör till 



KU 1974:8 10 

förfarandet i riksdagen, i huvudhcstämmclse i riksdagsordningen. Om 

förfarandl'l vid lika röstetal finns hestiimmelst>r i riksdagsordningcn. 

6 § 

Riksdagsledamot och ersätl.are får fullgöra uppdrag som ledamot utan 

hinder av tjänsteuppgift eller annan sådan förpliktelse som åligger 

honom. 

Riksdagsledamot dler ersättare får icke lämna sitt uppdrag utan 

riksdagens mt>dgivande. 

När det finns ankdning till det, skall valprövningsnämnden sjiilvmant 

pröva om ledamot eller ersättart> är behörig enligt 3 kap. I 0 *·Den som 

förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag. 

Ledamot elkr ersättare Lir i annat fall än som avses i andra stycket 

skiljas friin uppdraget endast om han genom brott har visat sig uppenbar

ligen olämplig för uppdraget. Beslut härom fattas av domstol. 

Ingen får väda talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som 

riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa 

inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av 

uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket 

minst fem sjättedelar av ek röstamk har förenat sig. 

Misstänkt's riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i 

lag om gripande, anhållande eller hiiktning tillämpas endast om han 

erkänner brottet eller har tagits på har gärning eller fråga är om brott för 

vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i tvii ar. 

Under tid dit riksdagsledamot är riksdagL'ns t.ilman eller tillhör rl'ge

ringcn utövas hans uppdrag som riksdagsledamot av ers:il!are. Riksdagt'n 

kan i riksdagsordningen föreskriva att ers;ittare skall träda i riksdagsleda

mots ställe när dennL' är ledig. 
Bestämmelserna i 6 § ol'11 8 ~ forsla stycket om skydd för utövandet 

av uppdrag som riksdagskclamot gäller ~iven talm:rnnL'n och hans uppdrag. 

För ersättarL' som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller hestiim

melserna om ledamot. 

I 0 ~ 

Ytterligare b~stämmeb\'r om riksllagsarbetet meddelas i riksdagsord

ningcn. 
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5 kap. STATSCHEFEN 

§ 

Statschefen hiilles av statsministern underrättad om rikets angelägenhe

ter. När så erfordras sammanträder regeringen i konselj under statsche

fens ordförandeskap. 

2 § 

Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgart' och 

har fyllt tjugofem år. lian får icke samtidigt vara statsråd eller utöva 

uppdrag såsom talman eller riksdagsledamot. 

Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes. 

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 § 

Ulslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksföreståndare att 

fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt en 

vice riksföreståndare. 
Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu 

ej har fyllt tjugofem ar. 

liar konungen under sex m:inader utan avbrott varit hindrad all 

fullgöra sina uppgifter eller underlåtit alt fullgöra dem, skall regeringen 

anmäla det till riksdagt•n. Riksd;igen bestämmer, om konungen skall anses 

ha avgiit t. 

6 ~ 

Riksdagen kan utse någon all efter regeringens förordnande tjänstgöra 
som tillfällig riksfört·standare niir ingi:n med h.:hörighd enligt 3 eller 4 s 
kan tjänstgöra. 

Talmann\:'n eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör dter 

regcring,·ns förordnande som tillfällig riksförcständare, när ingen annan 

hchörig kan tjänstgöm. 



KU 1974:8 12 

7 § 

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. 

Statsministern uts.::s i den ordning som angives i 2-4 §§.Statsministern 

tillsätter övriga stllisräd. 

2 § 

När statsminister skall utses, kallar talmannen företrädare för varje 
partigrupp inom riksdagen till samr[id. Talmannen överlägger med vice 

talmännen och avgiver sedan förslag till riksdagen. 

Riksdagen skall senast på fjärde dagen härefter, utan beredning i 

utskott, pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av 

riksdagens ledamöter mol förslaget, iir det förkastat. I annat fall är det 

godkJnt. 

3 § 

Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt enligt 2 §.Har 

riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, skall förfarandet för 
utseende av statsminister avhrytas och återupptagas först sedan val till 
riksdagen har hållits. Om ej ordinarie val ändå sk<.111 hållas inom tre 

månader, skall extra val förrättas inom samma tid. 

När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminish:r, anmäler denne 

sä snart dt'! kan ske dl· av honom utsedda statsråden. för riksdagen. 

rnirdter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen 

eller, vid förfall för denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till 
konseljen. 

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens 

vägnar. 

5 s 
l;örklarar riksdagen att statsministern eller annat statsråd il:ke åtnjuter 

riksdagens förtroende, skall talmannen entlediga statsrådet. Kan rege

ringen förorclnJ orn extra val till riksdagen, skall dock beslut om 
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entledigande ej meddelas om regeringen inom en vecka från misstrocnde
förklaringen förordnar om extra val. 

6 § 

Statsräd skall entledigas om han begär det, statsministern av 
talmannen och annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i 

annat fall entlediga annat statsråd. 

7 § 

Om statsministern entledigas eller dör, skall talmannen entlediga 

övriga statsråd. 

8 § 

Har regeringens 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 befallning 

till dess efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det. 

9 ~ 

Endast den får vara statsråd som är swnsk medborgare sedan minst tio 

år. 
Statsråd får icke utöva allmän eller enskild ljiinst. Han får ej 

hdler inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet 
för honom. 

10 s 
Vid förfall för talmannen övertager vice talman de uppgiftl'r som enligt 

detta kapitel ankommer p[1 talmannen. 

7 kap. REGERINGSARBFTET 

För liert>dning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I 
detta ingår departement för skilda vcrksamhetsgrenar. Regeringt•n förde

lar ärendena mellan departementen. Statsministnn utser bland statsrådt•n 

chefer för departementen. 

2 § 

Vid berL•dningen av regningsärenclen skall behövliga upplysningar och 

yttranden inhämtas frjn berörda myndigheter. l den omfattning som 

behövs skall tillfälle li:imnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. 
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3 § 

14 

RegeringsärenJen avgöres av regeringen viJ regeringssarnmanträde. 

Regcringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av för

fattningar ella särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som 

angives i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det 

departement till vilket ärendena hör. 

4 § 

Statsministern kallar övriga statsråd till n~geringssammanträdi: och är 

ordförande vid sarnrnantr;idet. Mi;1st fem statsriid skall deltaga i rcge

ringssammanträde. 

5 s 
Departi:mentschef är vid regeringssammanträde föredragande i ärende 

som hör till hans departement. Statsministern kan dock förordna att 

ärende eller grupp av ärenden, som hör till visst departement, skall 

föredragas av annat statsråd än departemcntschefen. 

6 § 

Vid rcgeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening skall 

antecknas i protokollet. 

7 § 

Författningar, förslag till riksdagen och andra l'Xpeditioner av regering

ens beslut skall för att bliva gällande skrivas under av statsministern eller 
annat statsrad på regeringens vägnar. RegL~ringen kan dock genom 

förordning föreskriva att tjänsteman i siirskilda fall för skriva under 

expedition. 

8 § 

Statsministern kan utse ett av de övriga st;Jlsr{1dL' n att i egenskap av 

ställföreträdare vid förfall för statsministern fullgöra hans uppgiftn. Har 

statsministern ej utsett ställföretr~idare eller har ocksii denne förfall, över

tages statsministerns uppgifter i stället av der av de tjänstgörande 

statsriiden som har varit statsdd längst tid. Om tvä eller flera har varit 

statsrad lika länge, har den iildste av dem företriide. 
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8 kap. LAGAR OCH ANDRA FÖRESKRIFTER 

I § 

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att dödsstraff skall kunna 
ådömas. 

Lag eller annan föreskrift för ej innebära att svensk medborgare skall 
kunna landsförvisas elkr eljest hindras att återviinda till riket eller att 
svensk medborgare som är bosatt i riket skall kunna berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än d~i han är eller samtidigt blir medborgare i 

annan stat. 
Lag dlcr annan föreskrift får ej innebära att straff eller annan 

brottspåföljd skall kunna ådömas för gärning som icke var belagd med 
brottspåföljd, när den förövades, eller att svårare brottspåföljd skall 
kunna ådömas för gärningen fo den som var föreskriven då. Vad nu sagts 
om brottspåföljd gäller iiven förverkande eller annan särskild rättsverkan 
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 si\dant förfogande. 

2 § 

Föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga 
och ekonomiska förhållanden inbördes medddas genom lag. 

Sådana föreskrifter är bland andra: 
I. föreskrifter om svenskt medborgarskap, 
2. föreskrifter om rätt till släktnamn, om äktenskap oeh föräldr<1skap, 

om arv och tl'stamente samt om fomi\jeförh[1llanden i övrigt, 

3. föreskrifter om rätt till fast och lös egendom, om avtal samt om 
bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser. 

3 § 

Föreskrifter om förhi\llandd mellan enskilda och det allmänna, som 
gäller äligganden för enskilda eller i övrigt Jvscr ingrepp i enskildas 
personlig:i eller t'konomiska förhiillandt'n, meddelas genom lag. 

Sädana föreskrifter är bland andra fön:skriftl'r som begränsar de fri

och riittigheter och det skydd i övrigt som enligt 2 kap. I -3 § § 

tillkommer svensk medborgare, föreskrifter om brott och rättsvcr)<an av 

brott, föreskrifter om skatt till staten samt föreskrifter om rekvisition 

och annat sådant förfogande. 

Föreskrifter om radgivJnde folk.omröstning i hela riket mt'ddclas 

genom lag. 



KU 1974:8 16 

5 § 

Grunderna för ändringar i rikets indelning i kommuner samt grunderna 

för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den 

korn munala beskattningen bestämmes i lag. I lag meddelas också före

skriftn om komrnunanas befogenheter i övrigt och om deras åligganden. 

6 § 

Under tid då riks!'11ötc ej pågår kan finans- och skalteulskolten, efter 

bemyndigande i lag om annan skatt än skatt på inkomst, förmögenhet, 

arv eller gåva, pä förslag av regeringen bestämma om skattesatsen eller 

besluta att skatt som avses i lagen skall börja elkr upphöra att utgå. 

Bemyndigande kan innefatta rätt att göra skillnad mellan olika slag av 

verksamhet och olika delar av riket. Finans- och skatteutskotten utövar 

sin beslutanderätt vid gemensamt sammanträde. Beslut fattas på riks

dagens vägnar genom lag. 

Lag som finans- och skatteutskotten har beslutat med stöd av första 

styckl't skall av regeringen underställas riksdagen inom en månad från 

början av niirmast följande riksmöte. Riksdagen prövar lagen inom en 

månad härefter. 

7 § 

Utan hinder av 3 eller 5 § bn regeringen efter bemyndigande i lag 

genom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om föreskrif

terna avser något av följande ämnen: 

1. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, 

2. utlännings vistelse i riket, 
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgi\ngar, tillverk-

ning, kommunikationer, kreditgivning eller n:iringswrksamhet, 

4. jakt, fiskl' eller natur- orh mil_ii"idrd, 

5. trafik eller ordningen p[1 allmän plats, 

6. undervisning orh utbildning. 
Utan hinder av 3 s kan regeringen efter bemyndigande i lag genom 

förordning mt,ddela föreskrifter om förbud att röja sådant som någon har 

erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tj:insll'plikt. 

Bemyndigande som avses i denna paragraf medför ej rätt att meddela 

föreskrifter som i annat htinseende än som angivcs i andra stycket 

begränsar någon av de fri- oeh rättigheter eller del skydd i övrigt som 

enligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare. Siidant bemyndigan

de medför ej heller rätt att meddela föreskrifter om annan rättsvcrkan av 

brott än böter. Riksdagen kan i lag, som inneh~iller bemyndigande nwd 

stöd av denna paragraf. för<'skriva även annan riittsvcrkan än böt..:r för 

överträdelse av föreskrift som regeringen meddc.'lar me<l stöd av bemy ndi

gandet. 
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8 § 

Utan hinder av 2, 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag 

genom förordning meddela föreskrifter om anstånd med att fullgöra 

förpliktelse. 

9 s 
Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom 

förordning meddela föreskrifter om tull på införsel av vara. 

Regeringen dkr kommun kan efter riksdagens bemyndigande meddela 

sädana föreskrifter om avgifter, som på grund av 3 § annars skall 

meddelas av riksdagen. 

10 § 

Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives i 7 \i 
första stycket eller 9 § genom förordning bestämma att föreskrift i lagen 

skall börja eller upphöra att tillämpas. Detta gäller även om föreskriften 

begränsar någon av de fri- och rättigheter eller det skydd i övrigt som 

enligt 2 kap. 1-3 § § tillkommer svensk medborgare. 

11 § 

Bemyndigar riksdagen enligt denna regeringsform regcringen att med

dela föreskrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva att regeringen 

överläter åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela bestämmel
ser i ämnet. I fall som nu sagts kan riksdagen också uppdraga åt 

förvaltningsmyndighet under riksdagen atl meddela sådana bestämmelser. 

Föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av bemyndigande 
som avses i denna regeringsform skall underställas riksdagen för prövning, 

om riksdagen bestämmer dd. 

13 § 

Regeringen far utöver vad som följer av 7-10 § § genom förordning 

besluta 

1. föreskrifter om verkställighet av lag, 

2. föreskrifter som ej enligt grundlag skall meddelas av riksdagen. 

Regeringen får ej på grund av första stycket besluta föreskrifter som 

avser riksdagen eller dess myndigheter. Den får ej heller på grund av 

bestämmelsen i första stycket 2 besluta föreskrifter som avser den 

kommunala beskattningen. 

Regeringen får i förordning som avses i första stycket överlåta åt 

underordnad myndighet att meddela bestämmelser i ämnet. 

2 Riksdagen 197-1 . ./sam/. NrS 
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14 § 

Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej 

hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne. 

15 \i 

Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får 

ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i 

hela rikt't och den nyvalda riksdagen har samlats. Riksdagen får icke 

såsom vilal1lle antaga ett förslag om stiftande av grundlag, som är 

oförrnligt med annat vilande grund lagsförslag, utan att samtidigt förkasta 

det först antagna förslaget. 

16 § 

Riksdagsordningen stiftas på samma sätt som grundlag. Den kan också 

stiftas genom endast ett beslut, om minst tre tjärdcddar av dt: röstande 

och mer iin hälften av riksdagens ledamökr förenar sig om beslutet. 

Tilliiggshestämmclse i riksdagsordningcn beslutas dock i samma ordning 

som lag i allmänhet. 

17 § 

Lag får ej ändras· eller upphävas annat än genom lag. I fråga om fodring 

cller upphävande av grundlag eller av riksdagsordningcn äger 15 od1 
16 ~~ motsvarande tillämpning. 

18 § 

För att avge yttrande till regeringen över lagförslag skall finnas ett 
lagrad. vari ing:lr donwre i högsta domstolen och regeringsrätten. Även 

riksdagsutskott för inhämta yttrande från lagrådet enligt vad som närma
re angiws i riksdagsordningen. Niirmare bestämmelser om lagradet med
delas i lag. 

I'> s 
Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmal. Lag med 

sadana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som ej skall 

intagas i grundlag eller riksdagsordningen kan <.lock utfärdas av riksdagt•n. 

Lagar och förordningar skall kungöras så sn"art det kan ske. 

<)kap. FINANSMAKTEN 

I § 

Om rätten att besluta om skatter och avgifter till staten finns 

bestiimmclser i 8 kap. 
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Statens medel får icke användas på annat säll än riksdagl'n har 

bestämt. 

Om användningen av statsmedel för skilda behov bestämmer riksdagen 

genom budgetreglering enligt 3-5 §§. Riksdagen får dock bestämma att 

medel tages i anspråk i annan ordning. 

3 § 

Riksdagen företager budgetreglering för närmast följande budgetår 

eller. om särskilda skäl föranleder det, för annan budgetperiod. Riks

dagen bestämmer därvid till vilka belopp statsinkomslt'rna skall beräknas 

och anvisar anslag till angivna ändamål. Besluten härom upptages i en 

statsbudget. 

Riksdagen kan besluta att särskilt anslag på statsbudgeten skall utgå 

för annan tid än budgetperioden. 

Vid budgetrL'glering enligt denna paragraf skall riksdagen beakta 

behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av 

medd för rikets försvar. 

4 § 

Kan budgetreglering enligt 3 § icke avslutas före budgetperiodens 

början, bestämmer riksdagen eller, om riksmöte ej pågår, finansutskottet 

i den omfattning som behövs om anslag för tiden till dess budgetregle

ringen för perioden slutföres. 

5 s 
För löpande budgetar kan riksdagen på tilläggsbudgd göra ny beräk

ning av statsinkomstcr samt iindra anslag och anvisa nya anslag. 

6 § 

Regeringen avgiver förslag till statsbudget till riksdagen. 

7 § 

Riksdagen kan i samband med budgetreglering eller annars besluta 

riktlinjer för viss sta tsverksamhet för längre tid än anslag till verksam

heten avser. 

8 § 

Statens medd och dess övriga tillgångar står !ill regeringens disposi

tion. Vad nu sagts g:iller dock icke tillgangar som är avsedda för riksdagen 

eller dess myndigheter dler som i lag har avsatts till särskild förvaltning. 
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9 § 

Riksdagen fastställer i t.kn omfattning som behövs grundt•r för förvalt

ningen av statens egendom och förfogandet övn den. Riksdagen kan 

därvid föreskriva att åtgärd av visst slag ej får vidtagas utan riksdagens 

tillstånd. 

10 § 

Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån elkr i 

övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse. 

Under riksdagen skall finnas myndighet med uppgift att i enlighet med 

riksdagens bemyndigande taga upp och förvalta lån till staten. Närmare 

bestämmelser härom meddelas i lag. 

11 § 

En inom riksdagen utsedd lönedelegation överlägger i förhandlings

frågor rörande anställningsvillkor, som skall gälla för stat.:ns arbetstagare 

eller i övrigt tillhör riksdagens prövning, med sta tsriid som regeringen 

bestämmer. Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndig

heter överlägger lönedelegationcn dock i stället med den som riksdagen 

bestäm mer. Lönedelegationen far på riksdagens vägnar god känna avtal i 

sådan fråga eller, om frågan har undantagits frän avtal, förslag till 
reglering av den. Vad nu sagts gäller ej om riksdagen för visst fall har 

beslutat annat. 

Närmare bestämmelser om lönedelegationens sammansättning med
delas i riksdagsordningcn. 

12 s 
Riksbanken är myndighet under riksdagen. 

Riksbanken förvaltas av sju fullmäktige. En av dessa och en suppleant 
för honom förordnas av regeringen för trl~ i\r i sänd.:r. Övriga sex välj.:s av 

riksdagen. Den fullmäktig som regl·ringen har förordnat iir ordförande. 

Han får ej utöva annat uppdrag eller inneha tjänst inom riksbankens 

ledning. Bestämmelser om riksdagens val av fullm:iktige, om riksbankrns 

ledning i övrigt samt om dess verksamhet meddelas i riksc\Jgsorclningen 
<Xh annan lag. 

Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är diirmed skild frfo sitt 

uppdrag. Regeringen kan återkalla förordnandet för ordförandt•n eller för 

dennes suppkant. 

Endast riksbanken h3f rätt ält utgiva sedlar. Bestämmelser om pen
ning- och bdalningsväsendct mt'ddelas i övrigt genom lag. 
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JO kap. FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA STATER 

§ 

överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation 

ingås av regeringen. 

2 § 

Regeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskom

melse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen 

förutsätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om 

den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta. 

Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det 

riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma ordning iakttagas vid godkän

nandet av överenskommelsen. 

Regeringen får ej heller i annat fall än som avsl'S i första stycket ingå 

för rikt't bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har 

godkiint denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan 

dock underläta att inhiimta riksdagens godkännande av överenskommel

sen, om rikets intrl,sse kräver dl't. I sådant fall skall regeringen i stället 

överWgga med utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås. 

Regeringen får uppdraga åt förvaltningsmyndighet att ingå internatio

nell överenskommelse i fräga där öven:nskommelsen ej kräver riksdagens 

eller utrikesnämndens medverkan. 

Bestämmelserna i 1-3 ~§äger motsvarande tillämpning på åtagande av 

internationell förpliktelse för riket i annan form än överenskommelse 
samt på uppsägning av intl'rnationell överenskommelse eller förpliktelse. 

5 § 

Beslutanderätt som enligt d<?nn.i regt:ringsform tillkommer riksdagen, 
rl!gningen eller ann<Jt i regeringsformen angivet organ och ej avser fråga 

om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag kan i begränsad 
omfattning överliitas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbelt', 

till vilkrn riket är eller skal] bliva anslutet, eller till mellanfolklig domstol. 

Om sådan överlåtelse beslurnr riksdagen i den ordning som är föreskriven 

för stiftande av grundlag eller, om beslut i sådan ordning ej kan avv.ikt;is, 

genom ett beslut varom minst frm sjättedelar av dl' röstande och minst 

tre fjärdl~delar av ledamöterna förenar sig. 
Riittskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regerings

form tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen 

angiwt organ k;in överlatas till annan stat, till mellanfolklig organisation 

eller till utliindsk eller internationell inrättning eller samfällighet, om 
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riksdagen förordnar om det genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar 

av de röstande förenar sig, eller genom beslut i den ordning som gäller för 
stiftande av grundlag. 

6 § 

Regeringen skall fortlöpande hålla utrikesnämnden underrättad om de 

utrikespolitiska förhållanden, som kan få betydelse för riket, och öwrläg

ga med nämnden om dessa sil ofta det erfordras. I alla utrikesärenden av 

större vikt skall regeringen före avgörandC:·t överlägga med nämnden, om 
det kan ske. 

Utrikesnämnden best[1r av talmannen samt nio andra ledamöter, som 

riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om utrikesnämndens 

sammansättning meddelas i riksdagsordningen. 

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen iir 

skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämnckns ledamöter 

begär öwrläggning i viss friiga. Ordförande vid sammanträde med nämn

den iir statschefen eller, om han har förfall: statsministern. 
Ledamot av utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till 

nämnden skall visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad 

han har erfarit i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig 

tystnadsplikt. 

Chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas 

underr1ittad, när fraga som är av betydelse för förhållandet till annan stat 
dkr till mellanfolklig organisation uppkommer hos annan statlig myndig

het. 

Regeringen rär ins1itta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att 

möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas 

i strid eller sändas till annat land endast om 

l. riksdagen medgiwr det, 

2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden, 

3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskom

lllL'lse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen. 

Förklaring att riket iir i krig får, utom vid väpnat angrL'PP mot riket, 
icke givas utan riksd;igcns medgivande. 

Regeringen far bemyndiga försvarsmakten att anviinda v~ld i enlighet 
mt•d internationell rätt och SL'dvänja för att hindrn kränkning av rikets 

territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. 
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I I kap. RÄTTSKIPNING OCH FÖRVALTNING 

§ 

Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och regeringsrätten 
högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av högsta domstolen 
eller rcgeringsrät ten kan begränsas genom lag. I högsta domstolen och 

regeringsrättcn får endast den tjänstgöra såsom ledamot som har ut

nämnts till ordinarie domare i domstolen. 
Annan domstol än högsta domstolen eller regeringsrätten inrättas med 

stöd av lag. Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej 

heller för viss tvist eller i övrigt för visst mål. 

Vid domstol som avses i andra stycket skall finnas ordinarie domare. I 
fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd 

grupp eller vissa bestämda grupper av mål får dock i lag göras undantag 
ldrifrån. 

2 § 

Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall 

döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa 

rättsregel i särskilt fall. 

3 § 

Rättstvist mellan enskilda får icke utan stöd av lag avgöras av annan 

myndighet än domstol. 
Har annan myndighet än domstol berövat någon friheten med anled

ning av brott eller misstanke om brott, skall den beslutet rör kunna få 
saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detsamma gäller om 
svensk medborgare av annan anledning än nu sagts har blivit omhänder

tagen tvfogsvis. Med prövning av domstol likställes i sistnämnda fall 
prövning av nämnd, om nämndens sammansättning iir bestämd i lag och 
ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare. 

4 § 

Om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen av deras 
organisation och om rättegången föreskrives i lag. 

5 § 

Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från tjänsten 
endast 

I. om han genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av 

tjänstdliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten, 

2. om han har uppnått gällande pensionsålder eller annars enligt lag är 



KU 1974:8 24 

skyldig att avgå med pension. 
Har ordinarie domare skilts från tjänsten genom beslut av annan 

myndighet än domstol, skall han kunna påkalla domstols prövning av 
beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom ordinarie domare· har av

stängts från utövning av sin tjiinst eller ålagts alt undcrg:\ liikarundersiik

ning. 
Om det påkallas av organisatoriska skäl, får den som har utniirnnts till 

ordinarie domare förflyttas till annan jämställd domartjiinst. 

(i § 

Under regeringen lyder justitiekanslern, riksåklagaren, de centrala 

iimbetsverken och ltinsstyrnlserna. Annan statlig förvaltningsmyndighcl 
lydn under regcringen, om myndigheten ej· enligt denna regeringsform 

dler annan lag är myndighet under riksdagen. 

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun. 

rörvallningsuppgift kan överlämnas till bolag, fört'ning, samfällighet 

eller stiftc!Sl'. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske 

genom lag. 

7 § 

Ingcn myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, 
far bestiimma, hur förvallningsmyndighet skall i särskill fall besluta i 
:i rende som rör myndighctsutövning mot enskild eller mot kommun eller 
som rör tillämpning av lag. 

8 ~ 

lUttskipnings- eller förvaltningsuppgift får ej fullgöras av riksdagcn i 

vidare mån än som följer av grundlag eller riksdagsordningcn. 

Tjiinst vid domstol cllt:r vid förvaltningsmyndighet som lyder under 

n:geringen tillsättes av regeringen e!Jer av myndighet som regeringen 

bestämmer. 

Vid tillsiittning av statlig tjiinst skall avseende fästas endast vid sakliga 

grunder, sfrsom förtjfost och skicklighet. 

Endast den som är svensk medborgare far inneha eller utöva domar

tjiinst, ämbete som lyder omedelbart under regeringen, tjänst eller 

uppdrag siisom chef för myndighet som lyder omedelbart under riks

dagen clll'f regeringen eller såsom ledamot av sådan myndighet eller dess 

styrelse. tjänst i regeringskansliet närmast under statsrad eller tj:inst 

s:isom svenskt siindebud. Även i annat fall far endast den som är svensk 

medborgare inneha tjiinst eller uppdrag, om tjänsten eller uppdruget 

tillsättes genom val av riksdagen. I övrigt får krav p~ svenskt medborgar-
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skap för behörighet att inneha eller utöva tjänst elkr uppdrag hos staten 
eller kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som 

angives i lag. 

10 § 

Grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens rättsställning i 

andra hänseenden än som beröres i denna regeringsform meddelas i lag. 

11 § 

Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av 

regeringsrätlen när fri\ga är om ärende för vilket regeringen, förvaltnings

domstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans samt i annat fall av 

högsta domstolen. Närmare bestämmelser härom kan meddelas i lag. 

12 § 

Regeringen får medgiva undantag frän föreskrift i förordning eller från 

bestämmelsl' som har meddelats ml'd stöd av beslut av regeringen, om ej 

annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag. 

13 § 

Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller 

annan sådan rättsverkan av brott samt dtergiva eller mildra annat liknan

de av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person eller egen

dom. 
När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna att vidare 

åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall iiga rum. 

12kap. KONTROLLMAKTEN 

§ 

Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och 
regeringsiirendenas handläggning. Utskottet har rätt alt för detta ändamål 
utfii protokollen över beslut i regeringsärenclen och de handlingar som 

hör till dessa iirenclen. Varje annat utskott och varje riksdagsledamot fi\r 
hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsråds tjänsteut

övning eller handläggningen av regeringsärende. 

2 § 

Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger till det, dock 

minst en gi\ng om året, meddela riksdagen vad utskottet vid sin gransk

ning har funnit förtjiina uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning 

diirav göra framställning till regeringen. 
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Den som iir eller har varit statsräd får fällas till ansvar för brott i 

utövningen av statsddstjänsten endast om h<in d1irigenom grovt har 

äsidosatt sin tjänsteplikt. Atal beslutas av konstitutionsutskottet och 

prövas av högsta domstolen. 

4 § 

Riksdagen kan avgiva förklaring, att statsriid icke åtnjuter riksd.igens 

förtroende. för s::idan förklaring, misstroendeförklaring. fordras att mer 

än h1ilflen av riksdagens ledamöter fört'nar sig därom. 

Yrkande om misstroendeförklaring upptages till prövning endast om 

dd viickL'S av minst en tiondel av riksdagens ledamöter. Det upptages icke 

till prövning under tiden fri:in det alt ordinarie val har ägt rum eller beslut 

om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen 

samlas. Yrkande avseende statsdd som efter att ha entledigats uppehiiller 

sin befattning enligt 6 kap. 8 § Lir ej i niigot fall upptagas till prövning. 

Yrkande om misstroendeförklaring skall icke beredas i utskott. 

5 § 

Riksdagsledamot fär, enlig! best~immelscr i riksdagsordningen, fram

ställa interpellation eller friig<i till slatsriid i angcliigcnhet som ang:1r 

dennes tjiinsteutövning. 

Riksdagen viiljcr en t'llcr flt'ra ombudsmiin att i t'nlighct med instruk

tion som riksdagen beslutar utöva tillsyn över tiH~impningen i offentlig 

verksamhc! av lagar och andra förfollningar. Ombudsman fiir föra talan 

i de fall som angiws i instruktionen. 

Ombudsman fiir niirv~ira vill domstols eller förvaltningsmyndighets 

övnEiggningar och har tillgJ.ng till myndighetens protokoll och hand

ling.ir. Domstol och förvallningsmyndighet samt tjänsteman hos staten 

eller kommun skall lillhandagi\ ombudsman med de upplysningar och 

yl trandt'n han begiir. Si'nlan skyldighet ~iligger även annan, om han stiir 

undn ombudsmans tillsyn. Allmän ilklagarc skall pi\ begäran biträda 

ombudsman. 

Niirmare best iimrnelscr om ombudsman finns i riksdagsordningen. 

7 ~ 

Riksdagen v:iljer inom sig revisorer att granska elen statliga verksam

heten. Riksdagen kan besluta att revisort'rnas granskning skall omfatta 

ocksi1 annan vnksamhet. Riksdagen faststiilkr instruktion frir reviso

rt'rna. 



KU 1974:8 27 

Revisorerna fiir enligt bestämmelser i lag infordra handlingar, uppgifter 

och yttranden som behövs för granskningen. 

Niirmare bl'stämmdser om revisorerna finns i riksdagsordningen. 

8 § 

Atal för brott i utövningen av tjiinst som ledamot av högsta domstolen 

dkr rcgeringsriittt"n viickes i högsta domstolen av riksdagens ombudsman 

eller justitiekanslern. 

Högsta domstolen prövar ockst1 om ledamot av högsta domstolen eller 

regcringsrälten enligt vad därom är förl'skrivet sbll skiljas L'ller avstängas 

friin sin tjänst eller vara skyldig att undergJ Hikarundersökning. Talan 

väckes av riksdagens ombudsman eller justitiebnslern. 

13 kap. KRIG OCH KRIGSFARA 

§ 

Ktimmer rikt'! i krig eller krigsfara och p[igår ich· riksmöte, skall 

regeringen elln talmannen kalla till riksmöte. Den som utfärdar kallelsL'n 

kan beslut<1 att riksdagen skall sammantdda pil annan ort än Stockholm. 

Pi.\gilr riksmöte, kan riksdagen· eller talmannen besluta om sammanträ

desort. 

Är riket i krig elkr omedelbar krigsfara. skall en inom riksdagen utsedd 

krigsdelegation träda i riksdagens stiille. om förhiillandena kräver det. · 

Om riket är i krig. meddelas förordnande alt krigsdelegationen skall 

triida i riksdagL·ns sUille av utrikesniimndens ledamöter enligt niirrnarl' 

bestiimml'lser i riksdagsordningcn. Innan förordnande medddas skall 

samr:Hl ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras n:imnckns 

kdam<'itt~r av krigsfiirh;'iJLrnckna all sammantriida. meddelas fi'\rordn;in

dt'l av rl'geringen. Om rikt'l iir i omecll'lbar krigsfara, mccldl'las förord

nanck som nu sagts av utrikl'sn:imndcns ll'dami.iter i fört>ning ml'd 

statsministern. Fi.ir förordnanclt• fordras dUrvid att statsministl'rn och sex 

av niimndcns ledamöter är cnsl'. 

Krigsclekgationen och regeringen kan i samräcl elkr var för sig besluta 

att riksdagen skall [Itertag<i sina befogenheter. 

Krigsdelegationens sammansiHtning bestiimmes i riksd<1g.~ordningen. 

3 § 

Medan krigsddegatinnen iir i riksdagens stilk utövar dm de befogen

heter som annars tillkommer riksdagt:n. Krigsdelegationen Lir dock ej 

fatt;i beslut pii ockuperat omdde. Den Eir ej helkr fatta beslut som avses 

i 1 l § första st·ycket först.a punk!l'n eller andra eller fjiirde stycket. 

Krigsdekgationen beslutar sjiilv om formerna för sin verksamhet. 
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4 § 

Är riket i krig och kan till följd därav regeringen icke fullgöra sina 

uppgifter, kan riksdagen bestämma om bildande av regering och om 

regeringens arbetsformer. 

Ar riket i krig och kan till följd därav varken riksdagen eller 

krigsdelegationcn fullgöra sina uppgifter, skall regeringen handha dessa i 

den mån den finner det behövligt för att skydda riket och slutföra kriget. 

Regeringen får ej på grund av första stycket stifta, ändra eller upphäva 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen. 

6 § 

Ar riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga 

förhilllanden som är föranledda av krig eller av krig.~fara vari riket har 

befunnit sig, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom 

fi?rordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag 

annars skall meddelas genom lag. Erfordras det iiven i annat fall med 

hänsyn till försvarsberedskapcn, bn regeringen med stöd av bemyndi

gande i lag genom förordning bestämma att i lag meddelad föreskrift om 

rekvisition eller annat sådant förfogande skall börja eller upphöra att 
tillämpas. 

l lag med bemyndigande som avses i första stycket skall noga angivas 

under vilka förutsättningar bemyndigandet fär utnyttjas. Bemyndigande 
medför ej rätt att stifta', ändra eller upphäva grundlag, riksdag.<>ordningen 
eller lag om val lill riksdagen. 

7 § 

Ar riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av 

riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankom
mer pä regeringen, skall fullgöras av annan myndighet. Siidant bemyn

digande får icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fråga iir 

endast om beslut att lag i visst iimne skall börja tillämpas. 

Under krig, krigsfara eller andra av krig föranledda utomordentliga 
förhållanden far med avseende pi\ domstol för avdelning av försvars

makten göras undantag friin föreskriften i 11 kap. I § att vid domstol 

skall finnas ordinarie domare. 

Regeringen far ingä överenskommelse om vapenstillestånd ut<in att 

inhi:imta riksdagens godkiinrrnnde och utan att rildgöra med utrikesnämn

den, om uppskov med överenskommelsen skulle innebära fara för riket. 
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9 § 

På ockuperat område får ej fattas beslut som innebär stiftande, 
ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen, lag om val till 

riksdagen eller lag om högmålsbrotl, brott mot rikets säkerhet, ämbets

brott, brott av krigsmän, sabotage, upplopp, uppvigling eller samhällsfar

lig ryktesspridning. 

På ockuperat område fär 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 pä 

annan ort än regeringen, skall han anses hindrad att fullgöra sina 

uppgifter som statschef. 

I I § 

Är riket i krig, fär val till riksdagen hiillas endast efter beslut av 

riksdagen. Är riket i krigsfara, n:ir ordinarie val skall hållas, kan riksdagen 

besluta att uppskjuta valet. Sadant 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, n:ir 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 utj~imningsmandat. 

Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på föreskriven 
tid, skall hållas sii snart det kan ske sedan kriget dler krigsfaran har 
upphört. Det {tligger regeringen och talmannen att i samdd eller var för 

sig se till att de ~!tgärder som bl'hc)vs h~irför blir vidtagna. 

Ilar ordinarie val till följd av denna paragrnf hilllils p;'i annan tid än niir 

del annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för därn:.isl 

följande ordinarie val till den månad under tredje eller fjärde i\rl'I 
dter det först nämnda valet, d:i ordinarie val skall h~lllas enligt riksd;1gs
ordningen. 

ÖVERGÅ.NGSBESTÄMMELSER 

I. Genom denna regeringsform upph:ives den äldre regeringsformen. 
Den äldre regeringsformen skall dock med nedan angivna undantag 
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tilWmpas i stället för tkn nya regeringsformen till utgängen av det ~tr 

under vilket riksdagen slutligt antager tknna samt, i de fall som angives 

nedan, :i ven diirefler. 

2. De föreskrifter i den äldre regeringsformen ang[1ende konungens 

ställning och befogenheter som angives under 4 skall, sil liinge Gustaf VI 

Adolf är konung, tillämpas i stället för motsvarande föreskrifter i denna 

regningsform. Under samma tid skall i övrigt vad i denna regeringsform 

eller, om ej :rnnat särskilt angives, i annan författning föreskrives om 

regeringen i st:illet gälla Konungen i statsr:1det och vad i denna regerings

form föreskrives om statschefen i st:illet gälla Konungen. 

Utan hinder av bestänHncl~..:n i 3 kap. l § i denna regeringsform skal\ 

riksdagen bestå av trehundrafemtio kdamöter intill utg:lngen av löpande 

valperiod. BesEimmelsnna om röstr:itt i 3 kap. 2 §i denn:t regeringsform 

skall börja tiWimpas i samband med att röstlängd upprättas året efter det 

under vilket riksdagen slutligt antager regeringsformen. 

Skall nytt val till riksdagen hällas före drn tidpunkt dii denna 

regeringsform enligt 1 skall börja tilliimpas, skäll bcsWmmclserna i 3 kap. 

om antakt ledamöter i riksdagen och om ersiittare för dem, om tid för 

extra val., om tiden för nyvald riksdags första sammanträde, om elen 
nyvalda riksdagens valperiod, om fördelning av mandaten mellan valkrets

ar och mellan partier, om riksdagsledamots behörighet och om överkla

gande av val till riksdagen samt motsvarande best:immelser i annan lag 

tillämpas. Efter s[1dant val skall :iven bestämmelserna i 4 kap. 7 § om 

prövning av riksdagsledamots eller ersältart•s behörighet och bestämmel

serna i 4 kap. 9 § om erslittare för riksdagsledamot liga ti!Himpning. 

Riksdagen skall, si\ snart denna regeringsform har fött kraft av 

grundlag, viilja kdamöter i valprövningsnämnden samt, enligt vad som 
föreskriv's därom i den nya riksdagsordningen, ers:Utare rör derii. 

Bestämmelserna i 8 kap: 16 och I 7 §§ i denna regeringsform· ,;kall 
tilhimpas i friiga om den nya riksclagsordningen, sft snart denna regerings
form har ftttt kraft av grundl;1g. 

För domstol i vilkc·n L'ndast en ordinarie ti:inst som domare finns 
inrättad, d:I denna regeringsform triider i ti!Eimpning, skall bestämmelsL'n 

i l l kap. I § tredje stycket första punkten tillämpas först sedan piig[1ende 

äntlringar i domkretsindelningen har genomförts i vad de berör dom

stolen. 
3. Ordinarie val till riksdagen enligt 3 kap. 3 § i denna regering.~form 

skall iiga rum pt1 tid under [1r l 976, som hest:immes i riksdagsordningen. 

Den valperiod för riksclagens ledamöter som pågifr, n:ir denna rege

ringsform f:ir kr:tft av grundlag, upphör n:ir den n:irmast därefter valda 

riksdagen har samlats. 

4. Bestiimmdsen i 2 första stycket skall omfatta följande föreskrifter i 

den äldre regeringsformen: l och 3 §~. bestiimmelsen i 4 §att Konungen 

skall utniimna ett statsr:1d, 5 s tredje s1ycket första punkten, besHimmcl

sen i h \i första stycket alt statsrådet skall best:i av cheferna för 

dep~rtemenlt'n samt statsdcl utan ckpurtemcnt, 6 ~ andra och tredje 

styckena, 7 och 8 §§, 9 § första stycket första punkten, 14, 15, 38, 39 
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och 40 §§, 42 § andra stycket, 43, 91 och 92 §§samt bestiimmclsen i 

108 § första stycket första punkten om förordnande om nytt val. 

Bestämmelsen i 2 första stycket skall vidare omfatta 9 § andra stycket 

i den äldre regeringsformen, varvid hfovisningcn till 106 och l 07 § § skall 

gälla 12 kap. 3 och 4 s§ i denna regeringsform, samt 35 §i den fälrc 

regeringsformen, varvid hiinvisningen till 1 07 § skall gälla 12 kap. 4 § i 

denna regeringsform. 

5. Under den i 2 första stycket angivna tiden kan finnas en av 

Konungen utsedd stiillfört'trädare för statsministern med de uppgifter, 

som angives i 7 kap. 8 § i denna regeringsform. 

6. Äldre författning eller föreskrift iiger fortsatt giltighet utan hinder 

av att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid 

tillämpning av denna regeringsform. BL·myndigande, som har beslutats av 

Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam, för 

utnyttjas även efter den under l angivna tidpunkten, tills riksdagen 

bestämmer annorlunda. 

Bestämmelserna i 8 kap. 17 § i denna regeringsform skall giilla i fri1ga 

om äldre författning, som har tillkommit genom beslut av Konungen och 

riksdagen gemensamt eller genom beslut av riksdagen ensam. 

7. Bestämmelser i 1ildre lag eller annan författning om Konungen eller 
Kungl. Maj :t skall efter utgången av den i 2 första stycket angivna 

tiden giilla regningen, st1vida det ickL' fi.iljl'f av författning l'ill'f i övrigt 

framg(ir av omst:indigheterna att k\)nungl!n pCTsonligen. hiigsla dom

stolen. regeringsriitten elkr kammarriitt :\syftas. 

Föreskrift som enligt iildre lag eller annan författning skall beslutas av 
Konungen och riksdagen gemensamt skall i stiillet beslutas genom lag. 

8. Förekomrn..:r i lag eller annan författning hänvisning till elkr avses 

diir eljest föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna regerings

form, tilliimpas i stället den nya bestiimrnclsen. 

9. Ombud för svenska kyrkan sammanträder till allmänt kyrkomöte 

enligt va<l som iir siirskilt föreskrivet. 

Till priistcrlig befattning inom svL·nska kyrkan Lir L'j annan ut11iimnas 

iin den som bdiinner kyrkans liira. \;ledför :innan hdattning skyldighet 

att undervisa i krislL'nd()m elkr teologisk wtcnskap. skall tagas dt'n 

hiinsyn till dt' sökandL'S trnsi1skådning som diirav kan p:1kallas. Bd:1tt
ningshavarc, som ej tillhör svenska kyrkan. Lir icke ddt:1ga i avgiirantk av 

mål clkr iirendl', som ang:ir kyrkans rL·ligi<1nsv:ird elkr religionsundervis

ning, utövning av priist:imbetl'l. bdordring eller iirnbL'ls:rnsvar inom 

kyrkan. 1\iir siidant iirende avgörL'S :1v regningcn. skall dock hinder som 

nu sagts kke giilla för :11111an iin förcdragandL'l1. 

Till iirkebiskop eller biskop utnämner regeringen en av de tre som har 

föreslagits i den ordning som kyrkol;ig fört·skriver. Om tillsiittning av 
priisterliga tjiinster i församlingarna och den r1itt som diirvid tillkommer 

regeringen och försa1'.1lingarna föreskrives i kyrkolag. 

Utan hinder av vad denna rq~eringsform förL'skriver om att lag stiftas. 

iindras eller upphiiws av riksdagen skall i fr:iga om kyrkolag giilla, att 

sttclan lag stiftas, ändras eller upphäves av regeringen gemensamt med 
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riksdagen; dock att diirvid erfordras samtycke jiirnväl av allrn:int kyrko
möte. liar av riksdagen antagl'l försLlg anglende kyrk.olag ej utfärdats 
som l:.tg fön: närmast följande lagtima riksmötes början. iir förslaget 

förfallet. 
V<id i denna regeringsform föreskrives om primiirkommuner skall, med 

und<intag av 1 kap. 6 § första stycket andra punkten, iiga motsvarande 
tillämpning i fråga om kyrkliga kommuner. 

Genom denna regeringsform göres ej iindring i vad som hittills har gällt 

enligt 2 § i den äldre regeringsformen. 
Det forna prästeständets privilegier, förmfoer, rättighekr och friheter 

skall fortfarande gälla, om de ej har iigt oskiljaktigt sammanhang med den 

ständct förut tillkomnwnde representationsrätten och således upphört 
med denna. Ändring eller upphävande av dessa privilegier, förmäner, 
rättigheter och friheter far ej ske pi\ annat sätt än genom regeringens och 
riksdagens sammanstä mmande heslut och med bifall av allmiinl kyrko
möte. 
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2 Förslag till 
Riksdagsordning 

I kap. RIKSMÖTEN 

§ 

33 

Ordinarie val till riksdagen hålles i september. Om tid för extra val är 

föreskrivet i 3 kap. 4 § och 6 kap, 3 § regeringsformen. 

2 § 

Riksdagen samlas efter riksdagsval till lagtima riksmöte på tid som 

angives i 3 kap. 5 § regeringsformen. 

Riksdagen skall varje år, dä ordinarie riksdagsval icke hålles, samlas till 

lagtima riksmöte på dag i september eller oktober som riksdagen har 

bestämt vid närmast föregående lagtima 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. 

Tilläggsbestämmelse 

1.2.1 

Talmanskonfert•nsen avgiver förslag till riksdagen om dag då lagtima 

riksmöte skall börja under år när ordinarie riksdagsval icke hfrlles. 

3 § 

Riksdagen samlas till urtima riksmöte, om regeringen eller talmannen 
förordnar därom. 

Talmannen är skyldig att utlysa urtima riksmöte, om minst etthundra
femton av riksdagens ledamöter begär det och anger skäl för bl·gäran. 

Riksmötet inledes da inom tjugo dagar från det att begäran framställdes. 

Kallelse till urtima riksmöte skall kungöras i allmänna tidningarna 
senast dagen fön: riksmötets början. 

4 § 

Lagtima riksmöte som har inletts under augusti, september eller 

oktober skall avslutas srnast den 31 maj följande år. Riksdagen kan om 

synnerliga sk;i! föreligger förlänga riksmötet. dock !1ingst till och med den 

15 juni. Annat riksmöte pågår så länge riksdagen finner det nödvändigt. 

Riksmöte avslutas senast när nästa lagtima riksmöte skall börja. 

Har regeringen förordnat om extra val, kan den under återstoden av 

3 Riksdagen /97--1. 4 sam/. Nr8 
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valperioden besluta att avbryta riksmöte. Riksmötet skall avslutas ome

delbart efter det att beslutet har tillkännagivits vid sammanträde med 

kammaren. 

Tilläggsbestämmelse 

1.4.1 

Talmanskonfcrensen yttrar sig till riksdagen över fråga om förlängning 

till dag efter den 31 maj av riksmöte som har inletts under augusti, 

september eller oktoher. 

5 § 

Vid första sammanträdet med kammaren under riksmöte föredrages 

berättelse av riksdagens valprövningsnämnd om granskning av bevis om 

val av ledamöter och ersättare. Berättelse om granskning av bevis som 

inkommer under riksmöte föredrages så snart det kan ske. 
Vid första sammanträdet anställes upprop. Därefter väljes talman och 

vice talmän i fall som angives i 8 kap. I §. 

Tilläggsbestämmelse 

1.5.1 

Kammarens första sammanträde under ett riksmöte börjar klockan J l. 
Kammarkansliet skall om möjligt, skriftligen eller telegrafiskt, under

rätta riksdagsledamöterna om tidpunkten för det första sammantr:idct. 

6 § 

Lagtima riksmöte öppnas vid ett särskilt sam1~1antriide med kammaren 

senast pii riksmötets tredje dag. Statschefen förklarar tUrvid pii talman

nens hemstiillan riksmötd öppnat. Vid förfall för statsd1cfcn förklarar 

talmannen riksmötet öppnat. Vid sammantriidet avgiver statsministern 

regeringsförk!aring. om icke siirskilda skäl föranleder annat. Talmannen 

fastställer efter samråd med vh:e talm~inncn ordningen för detta samman

triide. 

Tilläggsbestämmelse 

1.6.1 

Sammanträdet för riksmötets öppnande äger rum klockan 14 den 

första dagen under riksmötet, om icke talmannen bestiimmer annan 

tid punkt. 

7 § 

Talmannen eller, i hans ställe, vice talman leder riksdagl'ns arbete. 

Talmanskonfcrcnsen överlägger om ätgärder som kan främja planmäs

sighet i riksdagens arbete. 
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Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen, en företrä
dare för varje partigrupp i riksdagen som motsvarar parti med minst fyra 

procent av rösterna i hela riket vid senaste val till riksdagen, utskottens 

ordförande samt vice ordföranden i riksdagens förvaltningsstyrelse. Parti
gruppernas företrädare tillsätts vid början av varje lagtima riksmöte för 

tiden till dess nästa lagtima riksmöte börjar. De utses med motsvarande 

tillämpning av det förfarande som angives i 7 kap. 12 § första stycket. 

Tilläggsbestämmelser 

1.7 .1 

Talmanskonferensen sammanträder på kallelse av talmannen .. 

1.7.2 

Vid förfall för ordföranden i utskott inträder vice ordföranden i hans 
ställe. Suppleanter för partigruppernas företrädare behöver ej utses. 

Talmanskonferenscn sammanträder inom stängda dörrar. Vill konfe

rensen inhämta upplysningar av någon som ej tillhör konferensen~ får 
den kalla honom till sammanträde. Kammarsekre'teraren och direktören 

för förvaltningskontoret får deltaga i konferensens överläggningar. 

1.7 .3 

Vid konferensens sammanträden föres protokoll. Underrättelse om 

konferensens beslut tillställes dem som besluten avser. 

8 § 

Riksdagsledamot kan efter prövning erhålla ledighet från sitt uppdrag. 
Beviljas ledamot ledighet för rn tid av minst en månad, skall hans 

uppdrag under den tid han är ledig utövas av ersättare. 

Tilläggsbestämmelse 

1.8.1 

Ansökan om ledighet från uppdrag som riksdagsledamot skall innehålla 
de skäl varpå ansökan grundas. Ansökan skall avse ledighet under viss tid. 

Ansökan prövas av talmannen, om den gäller ledighet under kortare tid 
än en månad, och av riksdagen om den gäller för längre tid. 

9 § 

När ersiittare skall inträda på grund av föreskrift i regeringsformen eller 

8 s i detta kapitel, skall talmannen kalla ersättaren till tjänstgöring. 
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Talmannen skall därvid iakttaga den ordning mellan ersättarna som har 
bestämts enligt lag om val till riksdagen. Om särskilda skäl föranleder det, 

får dock talmannen frångå den sålunda bestämda ordningen. 

Tilläggs bestämmelse 

1.9. l 

Ersättare som skall utöva uppdrag som riksdagsledamot skall erhålla 

skriftligt bevis härom. Beviset skall angiva vilken ledamot som ersättaren 

träder i stället för och tiden för förordnandets början och slut. Bevis om 

slutdagen kan utfärdas särskilt. 

Talmannen skall för kammaren tillkännagiva när ersättare träder i 

ledamots ställe och när ledamot återtager sin plats. 

2 kap. KAMMARSAMMANTRÄDEN 

§ 

Talmannen leder kammarens sammanträden. Han får vid överläggning i 
ämne som är upptaget på föredragningslistan icke yttra sig i sakfrågan. 

2 § 

Vid förfall för talmannen leder vice talman sammanträde. Har samtliga 

vice talmän förhinder, ledes sammanträdet av den av de närvarande 
ledamöterna som längst tid har varit ledamot av riksdagen. Om två eller 

flera har tillhört riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde. 

Detsamma skall gälla, innan talman och vice talmän har valts. 
Vad som enligt 1 § gäller om begränsning i talmannens yttranderätt 

skall tillämpas också på annan som leder sammanträde med kammaren. 

3 § 

rör varje ledamot skall finnas särskild plats i plenisalen. 

Tilläggsbestämmelse 

2.3.1 

Ledamöterna lager plats i plenisalen valkretsvis. Särskilda platser skall 

finnas för talmannen och vice talmännen samt för statsråden. 

4 § 

Sammanträde med kammaren är offentligt. Dock kan sammanträde 

hållas inom stängda dörrar, om det påkallas av hänsyn till rikets säkerhet 
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eller i övrigt till förhållandet till annan stat eller mellanfolklig organisa
tion. Därom beslutar riksdagen. Skall regeringen vid sammanträde lämna 

riksdagen meddelande, kan även regeringen förordna om stängda dörrar. 
Ledamot eller tjänsteman i riksdagen får ej obehörigen yppa vad som 

har förekommit vid sammanträde inom stängda dörrar. Riksdagen kan 

dock besluta att för särskilt fall helt eller delvis upphäva tystnadsplikten. 

Tilläggsbestämmelse 

2.4.1 

1 plenisalen skall finnas särskilda platser för åhörare. Åhörare som 

uppträder störande kan genast utvisas. Om oordning uppstår bland 
åhörare, kan talmannen utvisa samtliga åhörare. 

5 § 

Upptagning från offentligt kammarsammanträde för sändning i 

radio eller television får äga rum efter överenskommelse med talmanskon

ferensen. 

6 § 

Kallelse till annat sammanträde än som avses i 1 kap. 5 eller 6 § 
utfärdas av talmannen. Kallelsen skall anslås i riksdagens lokaler senast 

klockan 18 dagen före sammanträdet och minst fjorton timmar i förväg. 

Om synnerliga skäl föreligger. fär kallelsen dock anslås senare. J s:'\dant 

fall får sammanträdet hållas endast om mer än hälften av riksdagens 
ledamöter medgiver det. 

Tilläggsbestämmelser 

2.6.1 

Kallelse till sammanträde bör om möjligt införas i en eller flera 
dagliga tidningar. Avses att sammanträde skall fortsätta efter klockan 19, 
skall talmannen före klockan 16 sammanträdesdagen underrätta kamma
ren muntligen och genom anslag. 

2.6.2 

När val skall förrättas, angives detta särskilt i kallelsen. 

7 § 

Talmannen skall till varje sammanträde låta upprätta föredragningslista 

över alla på kammarens bord vilande ärenden. Undantag får göras för 

ärende som antages bli behandlat inom stängda dörrar. Vid sammanträdet 
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skall talmannen föredraga ärendena i den ·ordning vari de har tagits upp 

på föredragningslistan. Med ärende jämställes val som skall förrättas vid 

sammanträdet. 

Tilläggsbestämmelser 

2.7.1 

Förslag till ny statsminister eller yrkande om misstroendeförklaring 
föres upp som första punkt pa föredragningslistan. l övrigt tages iirendena 

upp i följande ordning, om icke talmannen bcstiimmer annat: 

1. val, 

2. propositioner samt skrivelser från regeringen med redogörelse för 

viss verksamhet, 

3. förslag och redogörelser från andra riksdagsorgan än utskott, 

4. motioner, 

5. utskottsbetänkanden i den ordning utskotten angives i tilläggsbe

stämmelse 4.2. I. 

2.7.2 

För varje ärende göres anteckning om bordläggning. Har utskott 

hemställt att ärende skall avgöras efter endast en bordläggning, anmärke·s 

det särskilt. 

2.7.3 

Om anteckning på föredragningslistan för särskilda fall föreskrives 

tilläggsbestämmelserna 2.10.1, 2.14.1, 3.6.1, 6.1.1, 6.1.2 och 6.2.2. 

2.7.4 

före varje samrnantriide anslås föredragningslistan i plenisalen och på 

de övriga platser som talmannen bestämmer. Den skall dessutom delas ut 
till ledamöterna och till utskotkn. Föredragningslistan och tillhörande 

handlingar skall finnas tillgängliga i kammarkansliet. 

8 § 

Beslut att sammanträde skall avslutas eller att uppehåll skall göras i 

pågående sammantriidc fattas av kammaren utan föregående överlägg

ning. 

9 § 

Talmannen ställer propos1t1on till beslut. Finner han yrkande strida 

mot grundlag eller mot riksdagsordningen, skall han, med angivande·av 
skiil. viigrn proposition. Begiir kammaren iind[1 proposition, skall talman-
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nen hänvisa frågan till konstitutionsutskottet för avgörande. Proposition 

fär ej vägras på vad utskottet har förklarat icke strida mot grundlag eller 
mot denna riksdagsordning. 

JO§ 

Vid sammanträde fär varje ledarnöt och varje statsråd, med de 

undantag denna riksdagsordning föreskriver, fritt yttra sig i alla fragor 

som iir under bch:indling och om lagligheten av allt som tilldrager sig vid 

sammantriidet. 

Statschefen kan avgiv.a ämbetsförklaring inför kammaren. 

Talmannen kan efter samråd med de av partigrupperna utsedda 

ledamöterna i talmanskonfcrensen besluta al! debatt utan samband med 

annan handläggning får äga rum vid sammanträde med kammaren. Sådan 
debatt fiir begränsas till att avse särskilt ämne eller delas in i avsnitt efter 
ämne. 

Tilläggsbestämmelse 

2.10.1 

Meddelande om debatt enligt I 0 s tredje stycket skall tagas upp på · 

förcdragningslistan till det sammanträde då debatten skall äga rum. 

11 § 

Ingen får vid sammanträde deltaga i behandlingen av iirende som 

personligen rör honom eller nagon honom niirstiiende. Statsråd får dock 

deltaga i överläggningen i ärende angaende hans tjänsteutövning. 

12 ~ 

Jngcn fiir vid samm~rnträde uttala sig otillbörligt om annan eller 

begagna personligen förolämpande uttryck eller i övrigt i ord eller 

handling upptriida pii sätt som stridl'f mot god ordning. Den som har 

ordet skall begränsa sitt anförandt.: till det ämne som behandlas. 

Bryter nägon mol vad som föreskrives i första stycket och rättar han 

sig ej efter talmannens erinran, fär talmannen taga från honom ordet för 

pågåt:ndc överläggning. 

13 § 

Talmannen skall samråda med dt· av partigrupperna utsedda kdamöter

na i talmanskonfcrensen om uppläggningen av kammarens överläggningar. 
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14 § 

40 

Riksdagen kan i til!1iggsbestämmelsc till denna riksdagsordning föreskri
va begränsning av antalet anföranden som en t;.ilarc får hålla under överlägg
ningen i en fråga och av tiden för varje anförande. Därvid får skillnad 
göras mellan olika kategorier 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. 

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 iakttagas att envar som 

vill yttra sig i en fråga därvid får tala i sex minuter. Rätt till bemötande 
och genmäle som avses i 1 5 § andra stycket föreligger oberoende av vad 
som kan ha bestlimts 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 finner 

skäl att medgiva längre tid. 

2.14.2 

Anförande i särskilt anordnad debatt utan samband med anmm 

handläggning får icke överstiga femton minuter ellt-r, bt!träffande anfö
rande frän 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 fråga har anmält att de vill yttra sig. De som begär ordet under 

överläggningen yttrar sig i den ordning de har anmält sig. 

Statsråd får 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. 



KU 1974:8 41 

Tilläggsbestämmelser 

2.15.1 

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 sbl medgiver utsträckning till sex minuter. Varje talare kan fä 
avgiva två genmälen på samma huvudanförande. 

2.1 S.2 

Oberoende av talarordningen får ledamot under överläggningen en 

fråga instämma med föregående talare utan att angiva skäl. 

2.1 S.3 

Särskilt inlägg från statsråd till bemötande av annan talare får ej 

överstiga tio minuter. Har talmannen redan beviljat ledamot rätt till 
genmäle, får denm~ yttra sig före statsrådet. 

2.15.4 

Den som yttrar sig skall tala från talarstolen eller från sin plats 

plenisalen. 

16 § 

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.l 

Yttrande vid sammanträde skan 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. 
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2.16.2 

Protokoll justeras av kammaren pä sjunde vardagen efter sammanträ

det, om riksdagen sammanträder dä, och annars vid närmast följande 

sammantriide. Protokoll som ej har justerats vid slutet av ett riksmöte 
justeras vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Meddelande om 

tiden för sådan justering införes i den eller de tidningar i vilka kammar

sammanträden gives till känna. Protokollet justeras inför de ledamöter 

som är närvarande. 

Vid justeringssammanträde bn ledamot begära beriktigande av proto

kollet i fråga om yttrande som annan ledamot har godkänt enligt 2.16.1. 

3 kap. ÄRENDENAS VÄCKANDE 

§ 

Regeringen avgiver förslag till riksdagen genom proposition. 

Proposition sk<Jll vara åtföljd av regeringens protokoll i ärendet, av 

redogörelse för iirendets tidigare behandling, av motivering och av 

lagr[1dets yttrnnde, då sådant föreligger. 

Tilläggshestämmelse 

3.1.1 

Proposition avlämnas genom att den gives in till kammarkansliet. Den 

anmäles av talmannen vid sammantriidc' med kammarc'n efter det att elen 

har ddats ut till riksdagens ledamöter. 

2 § 

Budget aret börjar den I juli. Regeringen skall senast den I 0 januari 

eller, om hinder möter lill följd av nyligen inträffat regeringsskifte, 

snarast möjligt därefter avlämna proposition med förslag till statsbudget 

(budgetproposition) för det niirmast följande budgetåret. Propositionen 

skall innd1:°11la finansplan och nationalbudgl'l. Regeringen skall avgiva 

särskilt förslag till slutlig reglering av statsbudgeten (kompletteringspro

position). Sårlant förslag skall om hinder ej möter avlämnas före utgången 

av april månad. 

Annan proposition angående anslag för det närmast följande budgct

ilret skall avlämnas senast den 10 mars, siivida regeringen icke finner att 

propositionens behandling kan uppskjutas till följande riksmöte. 

Proposition med förslag om nytt eller väsentligen höjt ·anslag bör 

innehålla uppskattning av framtida kostnader för det ändamål som 

förslaget avser. Om förslag till anslag grundar sig på plan för l:ingre tid iin 

den för vilken anslaget h<ir beräknats i propositionen, bör planen 

redovisas. 
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3 § 

Annan proposition än sadan 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 lid då proposi

tion skall avlämnas gäller endast vid lagtima riksmöte som enligt I kap. 

4 §skall avslutas senast den 31 maj. 

Bestämmelserna gäller ej 

I. om budgetpropositionen med stöd av 2 § har avlämnats efter den 
I 0 januari, 

2. i fråga om proposition varigenom regeringen enligt lag för prövning 

underställer riksdagen en utfärdad förordning, 

3. om regeringen finner synnerliga skäl föreligga att avlämna proposi
tionen senare. 

5 § 

Regeringen bör avlämna sina propositioner på sådana tider att anhop

ning av arbete hos riksdagen om möjligt förebygges. Regeringen skall 

samråda med talmannen därom. 
Proposition kan avlämnas äYt'n när riksmök ej pågår. 

6 § 

Regeringen far lämna meddelande till riksdagen genom skrivelse eller 
också muntligen genom statsråd vid sammanträde med kammaren. 

Tillåggsbestå"mmelser 

3.6.1 

Skall statsråd vid sammanträde med kammaren lämna muntligt med
delande till riksdagen, bör anteckning härom göras på förcdragningslistan 

till sammanträdet. 

3.6.2 

Regeringen skall årligen samtidigt med hudgetpropositionen lämna 

riksdagen redogörelse för verksamheten inom de kommitteer som har 

tillsatts på grund av regeringens beslut. 
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7 § 

44 

Utskott får väcka förslag hos riksdagen ämne som hör till dess 
hand liiggning. 

8 § 

Annat organ som helt eller delvis utses av riksdagen får väcka förslag 

hos riksdagen i fråga som riir organets kompetens, organisation, personal 

eller verksamhetsformer. Riksdagen kan föreskriva att sådant organ även i 

annat fall för väcka förslag hos riksdagen. 

Om redogörelse till riksdagen från riksdagsorgan är särskilt föreskrivet. 

Tilläggsbestämmelser 

3.8.1 

Förslag od1 redogörelse från riksdagsorgan, som avses i 8 §, ingives till 

kammarkansliet och anmäles av talmannen vid sammantriidc 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 fräga som gäller 

riksdagsarhetets hedrivande. Talmanskonferensen kan vidarl' i annat fall 

framlägga förslag för riksdagen i fråga som gäller riksdagen eller dess 

organ. om förslaget grundar sig pf1 utredning som talmanskonferensen 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 omhudsmlin och riksdagens revisorer i annan fråga 

än som avses i 8 s första stycket första punk ten föreskrives särskilt. 

9 § 

Riksdagsledamot avgiver förslag till riksdagen genom motion. 

1 en och samma motion fiir icke sammanföras förslag i skilda ämnen. 

Tilläggsbeslämmelse 

3.9.1 

Motion avl:imnas genom att den giVL'S in till kammarkansliet av motioniir 

personligen elll'r, om motioniiren 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 innehålla uppgift om det parti som motionären tillhör och om 
motionärens plats i plenisalen. 

Talmannen anmäler motion för kammaren. 

10 § 

Motion fär 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 något fall statsbudget för annan tid än budgetåret, 

bestämmer riksdagen om motionslidens förläggning. 

11 § 

Utöver vad som följer av 10 § får motion med anledning a~ proposi

tion avlämnas inom femton dagar från den dag då propositionen 

anmäldes i kammaren. I ärende som måste avgöras skyndsamt kan 

riksdagcn, om den finner synnerliga skäl föreligga, på förslag av regering

en besluta om kortare motionstid. Riksdagen kan besluta all med högst 

tio dagar förlänga 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 riksdagL'n föreskriver väckas med ankdning av 

skrivelse från regeringen med redogörelse för viss verksamhet. Därvid 

~ign bestärnmelsnna i första stycket motsvarande till~impning. 
Vid beräkning av motionstid enligt denna paragraf bortses frfo dag 

som infaller under längre uppehåll i riksdagsarbelet under riksmöte. 

Til liiggsbestiim melser 

3.11.1 

Yrkande om förlängning av motionstiden enligt 11 § första stycket 
sista punkten framställes senast vid andra sam mantr~idet efter det då 

propositionen anmäldes i kammaren. Beslut om förlängning fattas senast 
vid däwfter följande sammanträde. 

3.11.2 

Motion får avlämnas med anledning av skrivelse fran regeringen med 
årlig redovisning för verksamheten inom Stalsföretag AB. 

3.11.3 

Talmanskonfercnscn faststlillcr vilka dagar som med tillämpning av 

11 § tredje stycket ej skall inriiknas i motionstid enligt paragrafen. 
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1 2 S 

Har proposition uppskjutits friin dt riksmöte till annat, får motion 

111ed anledning av propositionen väckas 

I. vid första riksmötet i valpcriod inom sju dagar från dess början, 

2. om propositionen har väckts så sent under riksmöte att den i 1 I § 

föreskrivna motionstiden icke har löpt ut när riksmötet upphör, senast på 

andra dagen av nästa lagtima riksmöte eller, om riksdagen dessförinnan 

beslutar att lwl1andla propositionen vid urtima riksmöte, inom sju dagar 

fdn bt'slutet. 

Vid tilläm pningcn av första stycket skall med proposition jämstiillas 

skriVL'lsc som avses i 1 I § andra stycket. 

Bestämmelserna i 11 och 12 §§ äger motsvarande tillämpning på 

motion mt•d ankdning av förs_lag av sådant riksdagens organ so111 avses i 

8 s. Riksd~tgl'n kan föreskriva att motion får väckas också med anledning 

av rcdogördse till ri ksdagcn från sftdant organ. 

Tilliiggsbestäm melse 

3.13.1 

Motion får avlämnas med ~rnledning av redogörelse från fullmäktige i 

riksbanken, fullmäktige i riksgiildskontorct, styrelsen för riksdagsbiblio

k kl't, riksdJgcns ombudsmän eller riksdagens revisorer. 

14 § 

Har riksdagen kallats till urtima riksmöte med stöd av begäran från 

ledamöter i riksdagen, för motion i fråga som har föranlett kallelsen 

avUmnas inom fyra dagar från riksmötets början. 

15 § 

Moti\ln med anledning av händelse av större vikt får medan riksmöte 

p[igih viickas gemensamt av minst tio ledamöter, om händelsen ej har 

kunnat förutses clkr beaktas under motionstid som avses i JO§ eller 

kunnat föranleda motionsrätt enligt annan bcstiimmclse i delta kapitel. 

16 S 

Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut anmäla 

vilande beslut i :ircnde angaende grundlag dler riksdagsordningen. Skall 

L'ftcr vad som sägs i regeringsformen i annat fall tilliimpas den ordning 

som giillcr fi>r grundlagsiindring, skall vilande bL·slut i ärendet anmiilas av 

dt't utsko"tt till vars handliiggning fri\gan hör. 
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17 ~ 

Yrkande om misstn_iendeförklaring skall framstiillas vid sammanträde 

med kammaren. Yrkandet sbll avlämnas skriftligen till protokollet sa 

snart det har framställts. 

18 § 

Vill åklagare påkalla att riksdagen enligt 4 kap. 8 § första stycket 

regeringsformen medgiver att talan väckcs mot riksdagsledamot eller att 

ingripande göres i dennes personliga frihd, skall han skriftligen ansöka 

om det hos riksdagens talman. Vad som har sagts nu om åklagare skall 

gälla iiven annan som vill beg:ira riksdagens medgivandL' att fä föra talan 

vid domstol med ankdning av riksdagsledamots handlande. 

Är ansökningshandlingen så ofullsWndig att den icke kan l:iggas till 

grund för riksdagens prövning eller har sökanden icke gjort antagligt att 

han är bl'11örig att vidtaga dler hos myndighet beg~ira den iitg:ird. varom 

fråga är, skall talmannen avvisa ansökan. l annat fall skall han anmäla den 

vid sammanträde med kammaren. 

Tilläggs bestämmelse 

3.18.1 

Sökande skall i ansökningshandlingen angiva de omständigl1ekr pii 

vilka ansökan grundas. 

19 § 

Proposition och motion fä r ~\ tl·rkal las till dess utskott har avgivit 

bctfokande i :irendct. 

i\.tcrkallas proposition, förfaller motion som har viickts med anledning 

av propositionL~n. 

Har proposition blivit iHcrkallad. fiir motion vkkas med ankdning 

därav inom sju dagar frfin det att :1krkallcbcn anm:ilcks i kammaren. 

Tilläggshestäm melse 

3.19.1 

Atcrkallelsc skall göras i skriwlse, som ingives till kammarkansliet. 

Talmannen avskrivl'r förslag som har återkallats eller förfallit p!i grund av 

återkallelsen och gör anmälan h:irom i kamman:n. Om förslagl't har 

h:invisats till utskott. skall dl'tta underrättas om avskrivningen. 

20 § 

Vad snrn i allm:inhct g:illl'r om beräkning av lagsL!dgad tid skall 

till:impas ucksil pil tid di\ <ltgiird enligt bcst:immelsc i dctla kapitel st'nast 

skall vidtagJs. 
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4 kap. ÄRENDENAS BEREDNING 

I § 

48 

Proposition, motion samt förslag och redogörelse från riksdagsorgan 

som s~1gs i 3 kap. 8 § skäll för beredning hänvisas till utskott. Detsamma 

skall gälla ansökan som asyftas i 3 kap. 18 s och som talmannen har 

anmält i kammaren samt skrivelse från regeringen med rl'dogörelse för 

viss wrksamhet. 

Innan ärende hänvisas till utskott skall det bordHiggas vid sammanträde 

med kammaren, om kammaren ickl' beslutar onil'delbar h:invisning. 

2 § 

Riksdagen skall vid början av varje lagtima riksmöte inom sig tillsätta 

ett konstitutionsutskott, ett finansutskott, ett skatteutskott och minst 

tolv andra utskott. Valet gäller för tiden till dess nästa lagtima 

riksmöte börjar. 

Riksdagen kan under riksmöte tills:itta ytterligare utskott för Hingst 

den lid som har angivits i första styckl't. 

Til!äggsbestämmelser 

4.2.1 

Riksdagen skall inom en vecka friln början av lagtima riksmöte tillsätta 

följ an de sex ton u ts kot t: 

1. ett konstitutionsutskott (KUi, 

2. ett finansutskott !FiU ), 

3. ett skatteutskott (SkU), 

4. ett justitieutskott (JuU ), 

5. ett lagutskott ( LlJ), 
6. ett utrikesutskott (UUJ, 

7. ett försvarsutskott (FöU), 

8. ett socialförs:ikringsutskott (SfU ), 
9. ett soci;ilutskolt (Sol!), 

I 0. ett kulturutskott ( KrlJ). 

11. ett utbildningsutskott (LJbUJ, 

12. ett trafikutskott I TU), 

13. ett jordbruksutskott (JolJ), 

14. ett niiringsutskott INUJ, 

15. ett inrikesutskott llnUl Lh.'.h 

16. ett civilutskott ICU). 

Utskotten viiljes i den ordning de har tagits upp ovan. 

4.2.2 

Tills:itlL'r riksdagen ytterligare utskott, skall den angiva dess huvudsak

liga arhetsuppgifter. 

Varje utskott skall bestä av udda antal ledamöter, Higst femton. 
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Ti Iläggs bes tiim m el se 

4.3.I 

Varje utskott skall besta av femton ledamöter. 

4 § 

Konstitutionsutskottet skall, utöver sin uppgift enligt 12 kap. 1 § 

regeringsfonnL'n, bereda iircnden som rör grnndlagarna 0L'l1 riksdagsord

ningcn. 

5 § 

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 8 kap. 6 § och 9 

kap. 4 § regeringsformen, bered~1 ärenden om allmänna riktlinjer för den 

ekonomiska politiken 0L'11 för hudgctregkringen samt iircnden som rör 
riksbankens verksamhet. 

Skatteutskottet skall, utöver sin uppgift enligt 8 kap. 6 § regerings

formen, bereda ärenden om statliga och kommunala skatkr. 

Riksdagen föreskriver L'ftcr vilka grunder övriga iirenden skall fönklas 

mellan utskott. Diirvid skall iakttagas att :ircndcn som hör till ett 

~imnesomräde h~införcs till samma utskott. Dock far bestämmas att dl 

utsk<Jtt skall finnas för bnedning av ~irendL'n om sadan lag som :1vscs i 8 

kap. 2 §regeringsformen, oberoende av iimnesområde. 

Riksdagen kan avvika från de grunder som sålunda har fastst:illts 

liksom frfo 5 §,om det i särskilt fall är påkallat av hänsyn till sambandet 

mellan olika iirenden, ett ärendes siirskilda beskaffenhet eller arbt:tsför
hallandena. 

Ti!!Jggsbes täm 111 els er 

4.6.1 

Konstitutionsutskottet skall, utöver sina uppgifter L'nligt 4 §,bereda 

iirenckn om lagstiftning i konstitutionella och allmi.int förvaltningsriitls

liga iimnen. iircnden om prL'SS- eller partistöd. lagstiftning om radio, 

television o..:h film liksom andra ärenden som angar yttranclefrihrt. 

opinionsbildning och religionsfrihet, övriga ärenden om riksdagen, riks

dagens ombudsman oeh riksdagens myndighetl'r utom riksbanken, riks

gäldskontoret och riksdagens revisorer, ärl'nden om medgivande från 

riksdagen att viicka talan mot riksdagsledamot eller att ingripa i hans 

personliga frihet samt ärenden av allmän betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. 

4.<:i.2 

Finansutskottl't skall, utöver sina uppgifter enligt 5 § första stycket, 

bert•da ärenden om beräkning av statens inkomster och andra ärenden 

4 Riksdage11 / 9 7.:/. 4 sam/. Nr 8 
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rörnnde statsbudgeten, som icke tillhör annat utskotts beredning, alimänt 

budgettekniska ärendL'n, ärenden om penning-, kredit- och valutapolitiken, 

om riksgäldskontoret och riksdagens revisorL'r, om förvaltningsrcvision, 

statlig redovisning och rationalisering, 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 statsbudgt:ten. 

4.b.3 

Skatteutskottl't skall, utöver sina uppgifter enligt 5 § andra stycket, 

bereda ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring samt iirenden 

om alkoholhaltiga varor. 

4.6.4 

Justitkutskottet skall bereda ärc·nden som rör dnmstoL1rna, arrcnde

n~immkrna och hyn:snämndcrna, ilklagarviisL~ndet. polisväscndd och 

kriminalvi1rden samt iircnden riir•t11d~ brnttshalkc·n, riilkgi111gsbalkcn Ol'h 

lagar som crs:itte.r L'lkr har n:ira samband mL'd föreskriftl'r i dessa balkar. 

4.6.5 

Lagutskottet skall bereda iirendcn ri\randl' giflc'rndls-. för;ildra-. :irv

Lla-, handels- l'lkr jordabalken L'lkr lagar Slllll crsiilkr L'lkr •rnknyter lill 

föreskriftn i Lkssa balkar. i tkn mån iirL'lllkna kkc' lillhör ann•1I utskotts 

hen:dning. Dc·t skall iiven bncda iircndcn sum giilkr lagstiftning om 

förs:ikringsavtalsriitt. bolags- ol'11 föreningsr:itt. v:ixl'I- <>l°l1 dtL'ckriitt. 

skadest;indsriitt, immatnialriitt, utsökning, konkurs. intl'fnationcll privat

riitt samt lagstiftning i andra iircnden av allm:int privatr:iitslig heskaffrn

hct. 

4.6.6 

Utrikesutskottet skall bncda iirL'rHkn orn rikL·ts fi\rh:iILrndc till ud1 

öwrenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, 

Sveriges representation i utlandet och bistfod till annat lands utveckling 

samt iirL'nden i övrigt om utrikes handel och internationellt ekonomiskt 

samarbetL', allt i den miln iirc·ndena icke tillhör annat utskotts beredning. 

4.6.7 

försvarsutskottet skall bereda :irL'lltkn <>111 miliLirl fi\rsvar. L·ivilforsnr. 

psykologiskt försvar, ekonomiskt ffosvar. vapt'nfri tjfost DL'h v:irnplikti

gas ekonomiska fiirndncr. 
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4.ti.8 

SoL"ialförsiikringsutskuttet skall bereda iirenden om allmän försiikring 

och yrkesskadeförsäkring samt studiesol'iala iirendl'n. 

4.6.9 

Socialutskottet skall bereda iirenden om barna- och ungdomssvård, 

åldringsviird, nykterhetsvärd, sodalhjälp, stöd [1t barnfamiljer, arlwtar

skydd, arbetstid. semester, hälso- och sjukvård, handikappvård och reha

bilitering samt sociala ärenden i övrigt. 

4.6.10 

Kulturutskottl'l skall bereda iin:nden som rör allm:inna kultur- <.H:h 

bildningsändam<il, ungdomsVt·rksamhet, intern<1tionl'ilt kultun·llt samar

bl'lc samt idrotts- och friluftsverksam het. Det skall även bereda kyrkofrå

gor och iirendL~n om radio och kkvision i den mirn de icke tillhör 

konst itu tionsu tsko t tets beredning. 

4.6.l l 

Utbildningsutskottct skall berl'da iirl'nden om högre utbildning och 

forskning, skolviiscndet, lärarutbildning od1 rnxenuthildning. 

4.6.l 2 

Trafikubkottt't skall bereda iiremkn om jiirnviigar. post, telegraf. 
tl'ldon, viigar. vägtrafik, sjöfart, luftfart och viiderkkstjänst. 

4.6. l 3 

Jordbruksutskottct skall bereda ärenden· om jordbruk, skogsbruk. 

trädgårdsniiring, jakt, fiske och vattenriitt. DL'l skall iivl'n bereda ärenden 

om naturdrd S<tlllt iirenden om miljiidrc.1 i övrigt som icke tillhör <rnnat 

utskotts bnedning. 

4.6.14 

'.\Järingsutskottl'l skall bneda ärL'IHlcn om allmänna riktlinjer för 

niiringspolitiken och därmed sammanhiingande forskningsfrågor s;imt 

iirenden om industri och hantverk, handel, statlig företagsamhet. kon

sumentfdgor. pris- <Xh konkurrensforhilllanden i näringslivet. kredit- och 

fonddsl'ndet och det affärsmässiga försäkringsvi:isendet. 

4.6. l 5 

Inrikesutskottet skall hereda ärenden om arbetsmarknaden, regional 

utveckling. lokaliseringsstöd. allmiin tjiinstcplikt, arbelsavtalsriitt, arbets-
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llishl'lsförsiikring, arbets- od1 anstiillningsförh[!llanden allrniin tjiinst, 

svenskt medborgarskap och utliinningars stiillning. 

4.6.16 

Civil u tskot ter skall bereda ärenden om bostadspoliiikcn, hy resrL,glc

ring, bebyggelst.!planläggning, byggnadsviisl'ndct, fysisk planering, exprop

riation, fastighetsbildning, lantmäteriväsendet, länsförvaltningen med lo

kala ska t Il' myn dighetn och cxeku tionsväselllk t. statistik, bran dviisen det 

och rikets administrativa indelning samt sådana kommunfragor som icke 

tillhör konstitutionsutskollets beredning. 

7 § 

Annat iirrndc fo budgl'tpropositioncn får delas mellan två eller flera 

utskott endast om särskilda skiil föranledn det. 

8 § 

L'tskott skall avgiva bcliinkande i iirendc som har hiinvisats till 

utskottet och som ej h:.ir [1terkallats. Utskott kan dock överflytta iircnde 

till annat utskott, om detta samtycker diirti\\, eller överenskomma med 

ett L'lier flera utskott alt de skall bereda iircndet gemensamt genom 

dl'puteratk i sammans;.itt utskntt. Sådant utskott avgiver betiinkande till 

riksdagen. 

l:ktiinkandL~ i iirrnde vars behandling har uppskjutits från L'n valpcriod 

för ribdagen till niista skall avgiv:.is av utskott som har tillsatts av den 

nyvalda riksdag('Jl. 

Utskott skall till anmiilan till kammaren av vilande beslut som sägs i 3 

kap. 16 § foga yttrande i ärendet. 

Til/iiggsbes täm m e!se 

4.8.1 

Beslut av finans- od1 skatteutskotten i frilga som avses 8 kap. 6 § 

rcgningsformcn rnt:ddl'ias rl!gcringcn genom skrivL,lsc. 

Ärende, i vilket utskott har avgivit bdiinkande. skall rr:1n kammaren 

:iterförvisas till utskottet för ytlerlig~irl! beredning, om minst en tredjL·dcl 

av dl! röstande ans!utL'r sig till yrkande om det. Akrförvisning enligt 

denna paragr:if far ej göras mn :in en g~\ng i samma :irende. 

Kammaren kan ~iven hiinvisa :in:ndet till annat utskott för ytterligare 

beredning. f<"örcliggcr samtidigt yrkande hiirom och yrkande om Mcrför

visning, skall sistn:imnda yrkande prövas först. BL·slutas därvid återför-
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visning, förfaller yrkandet om hänvisning till annat utskott. 

10 § 

Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande, då 

utskott begär det. Sådan skyldighet filigger dock ej regeringen. Myndig

het som ej lyder under riksdagen kan hfoskjuta begäran från utskott till 

regeringens avgörande. 

Beg:ir minst en tredjedel av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen 

av ett ärende att upplysningar eller yttrande skall inhämtas från myndig

het sorn avses i första stycket, skall utskottet föranstalta om detta, såvida 

det icke finner alt d:irmed förenat dröjsmtil med :ircndcts behandling 

skulle leda till avsevärt men. 

11 § 

Utskott får sammanträda också under tid då riksmöte icke pågår, om 

dess uppg!fter kräver det. 

Tilläggsbestäm melser 

4.1 l.l 

Utskott sammanträder första gången på kallelse av talmannen inom 

två dagar efter valet. Därefter sammanträder utskottet på kallelse av 

ordföranden. För ändamfil som sägs i 9 kap. 4 s regeringsformen kan 

finansutskottet sammankallas också på begäran av regeringen. För ända

mfil som sägs i 8 kap. 6 s 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 ledamötn och suppleanter. 

Kalklse bör om möjligt anslås i riksdagens lokaler senast klockan 18 
dagen före sammanträdl't och införas i en eller flera dagliga tidningar. 

4. J 1.2 

Utskott får sammantr:ida samtidigt med kammaren endast om för

handlingen i kammaren avser annat än ärendes avgörande eller val och 

utskottet i förv:ig har medgivit det genom enh:illigt beslut. 

4. J J .3 

Innan ordförande har valts. föres ordet av den av de niirvarandc 

ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen l:ingst tid. Om tv:1 eller 

flera har tillhört riksdagen lika Hinge, har den iildste av dem företr:ide. 

Vid gemensamt s~1mmantriitk ml'd finans- och skatteutskotten enligt li 
kap. 6 § regeringsformen föres ordet av den av utskottsordförandena som 

har varit ledamot av riksdagen l:ingst tid. Om de har tillhört riksdagen 

lika länge, har den iildste av dem företräde. 
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4.11.4 

Över sammantriidc med utskott föres protokoll. 

12 § 

Utskott skall samrrnmträda inom stiingda dömir. Om särskilda sbl 

föreligger, kan utskottet medgiva att iivcn annan i:in ledamot, suppleant 

och tjiinsteman i utskottet är närvarande. 

13 § 

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 

utskottets betänkande foga reservation med yrkande. Betänkandet får 

do.:k icke fördröjas därigenom. 

Ledamot. suppleant eller tjänsteman i utskott får ej obehörigen yppa 

vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet skall hällas hemligt 

med hänsyn till rikets slikerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl, som 

betingas av förh~tllandet till friimmandc stat eller mellanfolklig organisa

tion. 

5 kap. ÄRENDENAS AVGÖRANDE 

Utskotts betänkande skall före iirenckts avgörande bordliiggas vid två 

sammanträden med kammaren, om ej riksdagen på utskuttets förslag 

beslutar att ärendet skall avgöras efter endast en bordhiggning. 

Tilläggsbestäm melser 

5.1.1 

Utskottsbetänkande får icke anmiilas i kammaren förrän det har delats 

ut till riksdagens ledamöter. 



KU 1974:8 55 

5.1.2 

Vill ledamot inför avgörandet av ett iirende framställa yrkande som ej 

redovisas i utskottets betänkande, skall han snarast möjligt underrätt<i 

talmannen om yrkandet. Yrkandet bör sättas upp skriftligt och delas ut 

till ledamöterna innan ärendd avgöres; motiveringen skall därvid uteläm

nas. 

2 § 

Ärende um misstroendeförklaring skall ligga p[1 kammarens bord till 

det andra sammantriidet efter det då yrkandet framst:illdes och avgöras 

senast vid det därpå följande sammantriidct. 

Vad sälunda har föreskrivits iigcr motsvarande tillämpning pil 

försl<ig av talmannen till ny statsminiskr. Därvid skall iakttagas den i 6 

kap. 2 ~andra stycket regeringsformen föreskrivna fristen. 

3 s 
Ärende i vilket överliiggning iiger rum får ej upptagas till <1vgörandc 

förrän kammaren på t:.Ilmannens förslag har funnit överläggningen avslu

tad. 

Arcndc avgöres med acklamation eller, om ledamot yrkar det, genom 

omröstning. Fordras för beslut anslutning från siirskilt flertal, skall 

iirendet alltid avgöras genom omröstning. 

Avgörandet av iirende skall. om det behövs, delas upp pii skilda beslut. 

:\iir iirendc avgörL'S med :1cklamation, skall talmannen stiilla proposi

tion på varje yrkande som har framstiillts under övcrliiggningen. Proposi

tionen avfattas sii att den kan lH:svaras med ja eller nej. Talmannen 

tillkiinn:1givcr hur· heslukl har utfallit <!nligt hans uppfattning oc·h 

befiistcr det med klubbsl:1g, om ej omröstning begiires. 

5 ~ 

Niir iirende avgöres genom omröstning. stiillcs mot det yrkande, som 

enligt taln1:1nncns uppfallning h:ir v11nnit riksdagens bifall, eller. niir 

acklamation ej h~1r skett. mot dl'l yrkande, som talmannen bcstiimmcr, 

annal yrkande som kontraproposition. fi·ircliggn flera iin två yrkanden 

som Lin st:illas nwl v:1randra, skall fi'\rst med tilliimpning av 4 s beslutas 

vilket yrbndc som skall vara kontraproposition. 

Omröstning göres öppet. Tal111anncn ti/IJ.;;inn:1giver hur omröstningen 

har utfallit od1 1.iefiistc~r bc·sl11tel 111ed klubhslag. 
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Tilläggs bestämmelser 

5. 5.1 

Da omröstning skall iiga rum, upprättar talmannen omröslningspropo

sition. Fordras i visst fall för beslut anslutning fr<in siirskill flertal. angives 

dl't i omröstningspropositionen. 

Sedan ledamöterna efter förvarning har intagit sina platser i plenisalen, 

Eises omröstningsprnpositionen upp och ullLkrställes kammaren för 

godkiinnanck. 

Omröstning kan förriittas med uppresning. Om talmannen efter om

riistning med uppresning finner twkan rada om omröstningens resultat 

elkr kdamot begiir röstriikning, verkstälks ny omröstning med omröst

ningsapp~1rat eller, niir s~dan icke bn anviindJs, med namnupprop. 

5.5.2 

Vid omröstning med uppresning uppmanar talm:rnncn först de lt'da

mökr som vill riista för ja-propositionen att resa sig o..:h riktar diircft.:r 

samma 11ppm:ming till de ledamöter som vill rösta för nej-propositionen. 

Vid 011ui.>stning med omröstningsapparat fotograferas den tablD. som 

vis:.1r hur varje led:nnol har röstat. 

Vid omröstning med namnupprop anmodar talmannen två ledamöter 

att taga pJais vid Lalrn:rnshordet för all föra anteckningar över omröst

ningen. VicL' t:.dmännen ropas upp först och diin:fter övriga led:11nötcr 

efter pL.itsnummer i pknisakn. Nagot av följande svar skall avgivas: ja, 

nt'j, avsLlr. 

Uppkommer lika röstetal vid omröstning om vilket yrka11Lk som skaJJ 

vara kontrnproposition, avgöres utgången genom lottning. 

i\r rösterna lika ddi.!de i huvudomröstning stiillcr talmannen proposi

tion pa förslag om iilerförvisning av iirencll'l till utskottet. /\rendel skall 

atL'rfiirvisas om minst hiilften av cle röstande förenar sig härom. Beslutas 

ej i1tl'rförvisning, avgör lotten vilken mening som skall vara riksdagens 

bL'S! ll l. 

Elkr <i!t'rförvisning upptages ärencll'l pä nytt i sin helhet till i.!Vgöra11dc 

i kammaren. llppstiir d;irvid åtn lika röstet~d vid huvudomröstning, skall 

lottning iiga rum genast. 

Har ~1vgörandet i lagärende dl:lats upp p;l. tvä eller flern beslut, f;h 

riksdagen umcdclbarl efter dl'l sista delbcslutl'l pa förslag av talmannen 

eller ledamot besluta att Lirendet skall fiir yllL'rligare berL·dning äterför

visas till utskottet. Beslutar riksdagen äterförvisning, har dl'lbcslulen 

förfallit. Beslut enligt denna paragraf om återförvisning av Lircnde fär ej 

upprepas. 
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fordras för beslut anslutning fritn siirskilt flertal och föreligger mer iin 

ett förslag till sådant beslut. ulviiljer riksd:Jgcn först. med tillämpning av 

vad som giiller i allmiinhd. ett av förslagen. Därefter avgöres om detta 

förslag skall antagas eller förkastas. 

Föreligger samtidigt tva eller flera yrkanden om misstroendeförklaring 

mot s:Jmma slatsriid, skall endast en omröstning iiga rum. 

Ledamot fiir omedelbart efter iirendcs ;ivgörantk ;inmiila rl·servation 

eller avgiva röstförklaring. 

10 § 

Genom särskilt beslut kan riksdagen till närmast följande Jagtima 

riksmök uppskjut<i behandlingen av ärende. Ärende som g;ilkr statsbud

geten för närmast följande budgetiir far dock uppskjutas cnd<ist om det 

kan ske utan oWgenhrt för budgetregleringen. lkslut om uppskov kun 

upprepas. 

Avslutas riksmöte i förtid med anledning av extra val. skall iircndc som 

riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan siirskilt beslut uppskjutet till 

det första lagtima riksmötet efter valet. 

Ärl~ndc som ej har iiterkallats skall avgöras före utgiingen av kalcnder

iirct eftn dl'l dii ärt'ndct väcktes elkr. om hinder hiiremot mötn till fiiljd 

av förordnandl· om extra val, snarast möjligt eftn det att den nyvalda 

riksdagen har sammantriitt. 

Tillå"ggsbestå"m melse 

5. 10.1 

Beslut att uppskjuta ärende fällas pä framställning av utskott, till vars 

handläggning ~iremlet hör. Utskottet skall inhii111ta yttr~mde fr<in talmans

konfcrensen. Kammaren kan även utan siidan framsliillning besluta 

uppskov i samband 1m~d behandlingen av utskottsbctänkande. 

I I ~ 

Riksdagen bn vid urtima riksmiite besluta att till behandling upptaga 

uppskjutl'I iirentk. 

Ti llå~~gs hest iim 111 else 

5.1 I .1 

Beslut all ·vid urtima riksmöte uppL1ga uppskjutet Jrcnde fattas p:i 
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förslag av utskott till vars handEiggning iirL'ndd hör L'ikr p{1 förslag •1v 

talmannen. Talmanskonft:rcnsL'n skall höras i frågan. 

I J ' - ~ 

Slutligt beslut i :irendc angiiend(:' grnndlag fatl•1s vid första riksmöil'I i 

den valpcriod som följer p~ riksdagsvalet närmast efter dd vilande 

bcslutL'I i iircndct. s~ivida ej avgörandet uppskjutes till annat riksmöte. I 

fdga om uppskov iigcr bcstiirnmelserna i 10 ~ fiirsta ud1 andra styckena 

och i l l § motsvarande lilUmpning. Arendct skall avgöras slutligt fön: 

niista ordinJrie v:il till riksdagL'n. 

Ti Iläggs bestämmelse 

5.1 2.1 

Tilbggsbestiimmelserna 5.10.1 0L"11 5.11. 1 iiger motsvarande tilliimp

ning: i friiga om uppskov med slutligt beslut i iircnde •rngående grundlag. 

13 § 

Riksdagens beslut med anledning av proposition samt annat beslut., 

varom regeringen skall underrätlas, meddelas regeringen genom skrivelse. 

Tilläggs bestämmelse 

5.13.1 

Riksdagens skrivelser sättes upp av kammarkansliet och underkcknas 

av talmannen. 

Utskott som h:ir h.:rett :irende skall L:i dd ;1v kammarL'ns beslul i 

ärendet. 

6 kap. INTERl'l'.LLATIONER OCH FRAGOR TILL STATSR..\D 

Interpellation skall ha bestämt inneh~ll och V•1ra försl'dd med mo1ive

ring. lntnpeJJ;1tion bör viickas endast i •1ngeliigenhl'i av sti.irrL' :illmiint 

intresse. Riksdagen lwslutar om intn1wllaliunL'n for framstiillas. Be>lutet 

fatt:is utan förrgiIL'nck övcrlJggning. 

Statsr:1d. som icke besv;.irar interpellation innm fyra veckor fri1n dd ;1tt 

riksdagL'n medgav :1tt intcrpl'ilation.::n fick framstiillas. skall före utgJngL'll 

iJV denna tid muntligL'll meddela riksdagen varför svar utebli;· eller ansti1r. 

Siidant meddelande fiir ej fiiljas JV iiwrl:iggning. 

Interpellation förfaller om den ej har lxsv•irats vid det riksmiitL' d:i den 

ViiL·ktl'S. 
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Ti!läggsbestäm melser 

6.1.1 

lnkrpellation ingives till kammarkansliet och anm:iles av talmannen 

vid sammantriide med kammarL'll utan dröjsm:il efter dl'l alt interpellatio

nen har delats ut till riksc!Jgcns kdamötn. Fr:1gan huruvida interpellatio

nen far framställas avgöres vid niirrnast följandL' sammanlriidc och tages 

upp pil föredragningslist:lll till dl'lta samm:llltriidc. Mcdgiver riksdagen :itt 

intcrpdlationcn far fr:Jinstiillas, 1[1tcr talmannen skyndsamt statsrådet fä 
del av den. 

Den som vid riksmöl<.!, som enligt I kap. 4 § skall avslutas senast den 

31 maj, ingiver interpellation till kammarkansliet efter utgängcn :iv april 

m:\nad skall i inkrpellationen ;ingiva sblen till att denna icke har ingivits 

tidigare. 

6.1.2 

~är statsrild iimnar hL'svara interpellation, bestiim1rn:r 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 förcdragningslistan. 

Svar på interpellation far delas ut till ledamöterna i förväg. Har s~ 

skett, kan slatsri1ckt bcgriinsa sitt anförande till en sammanfattning av 

svaret. 

fdga skall ha bestiimt innchiill. Den far vara försedd med en kort 

inkclandc förklaring. När fraga besvaras, får endast den ledamot som har 

framställt fdgan od1 det statsriid som Himnar svan~! taga del i överlägg

ningen. Riksdagen kan föreskriva begriinsning i ytlranderätten for dessa 

talare utöver vad som följn av 2 kap. 14 ~-

Tilläggsbestiimmelser 

6.2. l 

fr:iga ingiv.:s till kammarkansliet. Den skall vara egenhiindigl unckr

tecknad ;.iv elen ledmnot som framstiilkr frågan. T:.dm:rnnen !:!ter utan 

dröjsmål statsrådet fä del av frägan och anmäler den vid närmast följande 

sam m:mt rädL'. 

6.2.2 

Vad som föreskrives i l ~ trt•djc stycket och i tilläggsbestämmt'lsc 

6. l .2 första stycke! skall tilUmpas nL·ks.I pil fr;lga. Om icke siirskilda skiil 

fiirankder :rnnat. skall fri1gur besvaras viJ L'n .:lln tva fr!tgL'Stundcr variL' 
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vecka. foräga biir besvaras vid den friigestund som infaller närmast efter 

sex dagar frän det att frågan lämnad1:s till kammarkansliet. 

Niir fdga besvaras, får dd första anförandet frän varje talare riicka 

längst tre minuter, det andra lfogsl två minuter och varje följande 

anförande Jiingst en minut. 

7 kap. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM VAL INOM 
RIKSDAGEN 

I § 

Bestämmdserna i 2--12 §s giiller val som ankommer på kammaren. 

Best:imrnelserna i 2 s första stycket, 6 §, 8-10 § § och 12 § andra 

stycket skall tilliimpas endast i den mi1n riksdagen ej föreskriver annat. 

Til/Jggsbestäm melse 

7.1. l 

Utöver de val som kammaren förriittar L'Jlligt regeringsformen och 

Iiksdagsordningen skall den företaga val till 

1. riksgäldsfullmäktige, 

2. styrelsen för riksdagsbiblioteket, 

3. Nordiska rådets svenska delegation. 

4. F.uroparf1dets svenska delegation, 

5. st y relscn för St i ftclsen Ri ks b:.tn kcns ju bileumsfond. 

Kammaren skall Ol'ksa v;irjc [1r utse aderton ledamöter av riksd;igcn, 

vilka for deltaga i bolagsstämmor med Statsföretag AB. 

Val beredes ;1v en inom riksd•1gcn utsedd valberedning. 

Valberedningen utsl's vid fiirsta sammantriiclet med kammaren under 

riksdagens valpcriod för tiden till valperiodcns slut. Y:.trje partigrupp. 

vilken motsvar;.n parti som vid valet till riksdagl'n h:.tr fatt minst fyra 

procent av rösterna i hela riket, skall besätta en pl:its. Därutöver fördelas 

tio platser proportionellt mellan samma partigrupper. Ledamöterna 

tillsättes med tilliimpning av det förfarande som angiVl'S i 12 § första 

stycket. 

Tilläggsbestämmelser 

7.2.1 

Talmannen faststiilll'r fi)r varje p;irtigrupp del ant<il lcd:1möter, som 

partigruppen skall lillsiilla .i valberedningen. Därvid skall han vid den 

proportionella fördelningen tilliimpa den hcriikningsgrund som angives i 

4 ~ andra stycket. 
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7.2.2 

Valbcredning.:n bereder alla val som förrättas av kammaren utom val 

av riksföreståndare, vil:e riksförestandare, person som skall intriida som 

tillfällig riksföreståndare, talman, vice talmän, kammarsekreterare samt 

riksdagens ombudsmän och deras ställföretriidare. Om be· redning av val av 

ombudsmän och stiillföreträclare föreskrives i tiWiggsbesliimmclse 8.10.2. 

7.2.3 

Valberedningen håller på kallelse av talmannen sitt första sammanträde 

s:1mma Jag som den utses. Därefter sammanträder beredningen på 

kallelse av ordföranden. 

B.:stiimmelsnna i 4 kap. 12 § samt tilläggsbcslämmdserna 4.11.1 
andra stycket och 4.11.2-4 äger motsvarande lilliimpning på valbered

ningen. 

3 § 

Framlägges vid val som avser två eller flera personer en gemensam lista, 

som upptager namn på så många personer som valet avser, och har listan 

godkiinls av alla i valberedningens sammanträde dellagande leclamölcr 

eller av alla utom en, skall talmannen ställa proposition på godkiinnandc 

av listan och förklara de på denna upptagna personerna valda. Val med 

slutna sedlar skall dock förriittas. om det bcgiires av minst så många 

riksdagsledamöter, som motsvarar det tal vilket erhålles, om samtliga 

röslberiilligade ledamöters ant:il delas med antalet av de p.:rsoner valet 

avser, ökat med ett. Detta val skall äga rum vid ell följande sammantriide. 

Följer av siirskild besUmmelse att innehavare av visst uppdrag skall 

väljas för sig, skall valet förrättas med acklamation. Om ledamot begär 

del, skall valet dock förriittas med slutna sedlar. Föreligger enhälligt 

förslag från valberedningen, skall i sådant fall valet äga rum först vid ett 

följande sam man träde. 

4 § 

Val förriittas med slutna sedlar. om ej annat följer av 3 s eller annan 

huvudbc·sUmmelse i riksclagsordningen. Skall lvtt eller tkra pL'rsoner utses 

genom val med slutna sedlar, fördelas platserna prnportionclll mellan 

partier. Med parti avses diirvid varje grupp av riksdagsledamöter som vid 

valet uppträder under siirskild beteckning. 

Platserna fördelas mellan partier genom att de en efter l'n tilldelas det 

parti som för varje gäng visar det största jiirnförelsetalel. Jiimförelsctalct 

iir lika med partiets röstetal, så liinge ingen plats har tilldelats partiet. och 

erhålles cHircfter genom alt partiets röstetal delas med det tal som 

motsvarar antalet platser som redan har tilldelats partiet, ökat med etl. 

Vid lika jiimförclsetal skiljes genom lottning. 
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Tilläggsbestäm melse_r 

7.4. l 

V<dseJlarna skall vara lika till storlek, mah:.rial och förg. Valsedel skall 

vara enkel, sluten och om~irkt. Den för innehi1lla uppgift om det val för 

v.ilket Jcn gäller. 

ValseJel iir ogiltig om den iir förscJJ med kiinnetcckcn som uppenbar

ligen har blivit anbragt pa valsedeln med avsikt elkr om den saknar giltigt 

kandidatnamn. Har ledamot i dt val lämnat mer än en valsedel. är 

valsedlarna ogiltiga. Har sedlarna samma innd1t1ll, skall dock en valsedel 

betraktas som giltig vid sammanriikningen. 

Namn på v:!lsedel skall anscs o!",efinlligt om kandidaten ej är valbar, 

namnet är övnstrukct eller dcl cj framgår klart vem som avses. 

7.4.2 

Vid proportionellt val anviindes valsedlar. pa vilka förc namncn har 

satts ut partibcteckning (partinamn eller annan beki.:kning i ord för viss 

grupp av riksdagsledamöter eller för viss mcningsriktning). Namnen föres 

upp i ,·n följd under varandra. 

Valsedel iir ogiltig om den saknar partibeteckning eller upptager mer 

iin en partibeteckning. 

Namn pä valsedel skall anses obefintligt, om ordningen mellan namnet 

och annat namn ej framgår klart. 

De platser som har tilldelats ett parti besättes sa att partiets första 

plats tillerkännes den vars namn står främst i ordningen inom partiet, 

partiets andra plats den som hiir det andra namnl'l i orclningcn och så 

vidare enligt samma grund. :'\iir ordningen mellan namn på ett partis 

valsedlar skall best:immas, äger 14 kap. 6 § vallagen (1972:620) motsva

rande tilliimpning. 

7.4.3 

Vid val av en person med slutna sedlar för valsedel ej upptaga 

partibekckning. lnncldller valsedel två eller flera kandidatnamn, är den 

ogiltig. 

Vid lika röslc'tal skiljes genom lottning. 

7.4.4 

Vid val ml'd slutna sedlar anmodar talmannen fem ledamöter att taga 

plats vid talmansbordl'l. Av dessa skall tre bitdda njr valsedlarna öppnas 

och granskas och tvä föra ante,·kningar över vakt. 

Upprop verkstiilil's i samma ordning som enligt tilliiggsbc·stiimmclse 

5.5.2. N~ir ledamot ropas upp, skall han gå fram till talmansbordet och 

J:imna sin valscdel till talm<lllnl'n. 

Sedan samtliga godkiinda valsedlar har liists upp av talmannen och 
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an !ecknats av kam marsckretcraren och de två ledamöterna, jiimföres 

an teckningarna över valet. 

Talmannen meddelar resultatet av vakt, så snart detta har fastställts. 

7.4.S 

Skall tvii eller flera val med slutna sedlar förrättas. får tal111annen, 

såvida ledamot icke yrkar annat, bestii111ma att valsedlarna skall avlämnas 

i samtliga v:1l, innan sammanräkning fiiretages i nilgot av valen. 

Val med slutna SL'dlar får överklagas hos riksdagens valprövnings

niimnd. Valet skall gälla utan hinder av att det har överklagats. 

Ti Iläggs bestämmelser 

7.5.1 

Besvär över val som sägs i 5 ~ stiilles till valprövningsnii111nden. 

Besv:irshandlingen skall ges in till bmmarkansliet inom fem dagar fr:in 

den dag då resultatet av vakt meddelades i kammaren. Så snart besviirs

tiden har gått ut, skall talmannen vid sammantr:ide med kammaren 

tillkännagiva samtliga besvär som har anförts. Talmannen skall härvid 

angiva viss kort tid inom vilken förklaring över besviiren skall ha kommit in 

till valprövningsnämnden. När förklaringstiden har gått ut skall talmannen 

genast sända besvärshandlingarna till v;ilprövningsniimnden. Talm;innen 

bör därjämte skyndsamt inkomm;i till valprövningsnämnden med yttran

de över besvären. 

7.5.2 

Har vid valet föreskrift i 4 § eller i tilliiggsbest:immclsern;i 7.4.1 · ·5 

blivit åsidosatt ud1 iir det ej osannolikt att felet har inverkat på 

valutgimgen, skall valprl.ivningsniimndcn undanröja vakt och förordna om 

omval. Kan felet avhjälpas genom förnyad sammanriikning eller annan 

siiclan mindre ingripande [1tgärd, skall valprövningsnämnden dock i stiillet 

uppdraga [1t talmannen att vidtaga erforderlig riittelsL'. 

7.5.3 

Valsedlar och ann;it valmatcrial skall förvaras undl'r betryggande 

siikcrhct till dess att valet har vunnit laga kraft. 
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Val, som enligt vad som är siirskilt föreskrivet avser tid motsvar;.111de 

riksdagens valperiod, skall fi:irriittas snarast efter valperiodcns början oeh 

gälla till dess att riksdagen förriittar nytt val under nästa 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 valperiodL'n göras om, s[1vida 

det begäres av minst tio riksdagsledamöter. 

Skall tvä eller flera vii\jas. utses tillika suppleanter till minst samma 

antal som de ordinarie ledamöterna. Vad som iir föreskrivet om dessa 

jgcr nwtsvarande tillämpning i fråga om suppleanterna. 

Ti lliiggsbes tiim m else 

7.8.1 

Sedan riksdagen har förriitlat val till organ och därvid utsett supplean

ter med stöd av 8 s. kan den besluta att öka antalet suppleanter i 

organet. Suppleantval som föranledes härav skall förrättas så snart det 

kan ske . 

.Ä.r av riksdagen vald ledamot i ett organ fr<lnvarande, intages luns 

plats, nm d.:t kan ske, av suppleant som hör till samma p<.irtigrupp. l 
övrigt giiller all suppleanterna har fiiretriidc i den ordning i vilken de har 

v<.ilts L'llcr, om valet har förriittats med gemensam lista, i den Lirdning i 

vilken de har förts upp på listan. 

Tilliiggsbestäm melse 

7.9.1 

Ledamot eller suppleant som har fått plats fran två eller flera grupper 

anses vald för den grupp, friin vilken plats först har tilldelats honom. 

10 ~ 

Ar till ett uppdrag endast den valbar som tillhör riksdagen och lämnar 

den valde riksdagen eller utses han till riksdagens talman eller till statsräd, 

skall han ;1vga fr:in uppdraget. 
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11 § 

Den som har utsetts till uppdrag genom val av riksdagen får ej 

undandraga sig uppdraget utan att riksdagcn medgiver det. 

12 § 

Lämnar den som har valts till ett organ sitt uppdrag i förtid och avsåg 

det val genom vilket uppdraget tillsattes vid mandatperiodens början två 

eller flera personer, skall den partigrupp eller de partigrupper, som han 

var vald för, till talmannen anmäla en efterträdare. Talmannen förklarar 

den anmälde vald. Göres ej sådan anmälan eller anmäles mer än en 

person, utser talmannen efterträdare. 

Är i annat fall än som avses i första stycket plats ledig i förtid, anställes 
komplctteringsval för den återstående tiden med tillämpning av vad som 

gäller i allmänhet. 

13 § 

. Organ, vars ledamöter helt eller delvis utses av kammaren, väljer inom 

sig ordförande och en eller flera vice ordförande, om ej annat är 

föreskrivet. 

14 § 

Val inom organ, som sägs i 13 §, förrättas med acklamation eller, om 

ledamot begär det, med slutna sedlar. 

Tilläggsbestäm melse 

7.14.1 

Valsedlarna skall vara lika till storlek, material och färg. Valsedel skall 

vara enkel, sluten och omärkt. Vid lika röstetal skiljes genom lottning. 

8 kap. VISSA BEFATTNINGSHAVARE OCH ORGAN 

§ 

Val av talman samt av förste, andre och tredje vice talman förrättas vid 

första sammanträdet med kammaren under riksdagens valperiod och 

gäller till valperiodens slut. Talmännen väljes var för sig i nu nämnd 

ordning. 
Förrätt11s valet med slutna sedlar, är den vald som får mer än h~ilften av 

de avgivna rösterna. Uppnås icke sådan röstövervikt, förräl tas nytt val. 

Får ej heller då någon mer än hälften av de CJvgivna rösterna, förriittas ett 
tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnådde de 

5 Riksdagen 1974. 4 sam!. Nr 8 
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högsta röstetalen. Vid tredje omröstningen lir den vald som får de flesta 
rösterna. 

2 § 

Riksdagen utser genom särskilt val en ersiittare för ordföranden i 

riksdagens valprövningsnämnd. Vad som i 3 kap. 11 § regeringsformen 

föreskrives om ordföranden äger motsvarande tillämpning på ersättaren. 

Vid val med slutna sedlar av ordföranden eller hans crsätt<irc tillämpas 

det förfarande som angivcs i I § .indra stycket. 

3 § 

Vid val med slutna sedl.ir av riksföreståndare, vice riksföreståndare 

eller person som skall kunna inträda som tillfällig riksföreståndare 

tillämpas det förfarande som angives i I § andra stycket. Valet gäller till 

dess riksdagen beslutar annat. 

Riksdagens lönedelegation består av sjutton ledamöter, vilka riksdagen 

väljer för riksdagens valperiod. 

5 s 
Lönedelegationen sammanträder inom stängda dörrar. Om särskilda 

skäl föreligger, får delegationen medgiva att även annan är närvarande än 

ledamot, suppleant, tjänsteman hos delegationen och den med vilken 

delegationen skall rådpläga i förhandlingsfrågor. 

Vad som föreskrives i 4 kap. 11 § och 14 ~ första stycket äger 
motsvarande tilHimpning på delegationen. Ledamot som har förklarat sig 

ej insliimma i delegationens beslut kan reservera sig. 

Innan avtal i förhandlingsfråga har trliffats eller förhandling annars har 

slutförts eller förslag som avses i 9 kap. 11 § regeringsformen har 

framlagts för delegationen, får ledamot, suppleant eller tjiinsteman ej 

utan delegationens tillstånd yppa vad som har förekommit vid sakens 

behandling i delegationen. 

Tilläggsbestäm melser 

8.5. I 

I förhandlingsfr[1gor rörande anställningsvillkor för arbetstagare hos 

riksdagen och dess myndigheter överlägger lönedclcgationen med talman

nen clfcr med annan. ledamot av riksdagens förvaltningsstyrelsc som 

styrelsen förordnar. 



KU 1974:8 67 

8.5.2 

Tilläggsbestämmelserna 4.11.1-4 äger motsvarande tillämpning på 

lönedelegationen. 

8.5.3 

Lönedelegationen skall före den I 5 januari varje år lämna riksdagen 

redogörelse för sin verksamhet under föregående år. Vid redogörelsen 

fogas avtal och andra handlingar som har underställts delegationen för 

god kännande. 

8.5.4 

Ledamot, suppleant eller tjänsteman skall första gången han är n~irva

rande vid sammantriide med delegationen avgiva försäkran om att han 

skall iakttaga tystnadsplikten. 

8.5.5 

Lönedelegationen förordnar sekreterare åt sig. 

6 § 

Val av fullmäktige i riksbanken avser riksdagens valperiod. 

fullmäktige väljer inom sig en chef för riksbanken samt inom eller 

utom sig en vice chef för riksbanken. Är denne icke själv fullmäktig, skall 

han vara särskild suppleant för riksbankschefen i fullmäktige och som 

sådan ha företräde till tjänstgöring framför övriga suppleanter. 

7 ~ 

Val av ledamöter i utrikesnämnden avser riksdagens valperiod. 

För talmannen är vice talman suppleant i utrikesnämnden. Antalet 

valda suppleanter skall vara nio. 

8 § 

Utrikesnämnden samman träder inom stängda dörrar. Statsministern 

får medgiva att även annan än ledamot, suppleant, statsråd och tjänste

man är närvarande. 

Tilläggsbestäm melse 

8.8.1 

Tilläggsbestämmelserna 4.11.4 och 8.5.4 äger motsvarnnde tillämpning 

på utrikesnämnden. Sekreterare hos nämnden förordnas av regeringen. 
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Suppleant i utrikesnämnden skall alltid underrättas om nämndens 
sammanträden. 

9 § 

För ändamål som avses i 13 kap. 2 § regeringsformen sammanträder 

utrikesnämndens iedamöter på kallelse av talmannen eller, vid förfall för 

honom, vice talman, ävensom på kallelse av två av nämndens övriga 

ledamöter. Förhandlingarna ledes av talmannen, av vice talman eller, om 

ingen av dem är tillstädes, av den av de närvarande ledamöterna som har 

varit ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller flera har tillhört 

riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde. Ar vid omröstning 

till beslut rösterna lika delade, gäller den mening som ordföranden 

biträder. 

10 § 

Val av ombudsman gäller för tiden från valet till dess nytt val har 

förrättats under fjärde året därefter. På 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 till:impas förfarandet i 1 § 

andra stycket. 

Avgår ombudsman i förtid, skall riksdagen snarast välja efterträdare för 

ny fyraårsperiod. 

Riksdagen väljer en eller flera personer att tjänstgöra i ombudsmans 
ställe. Bestämmelserna i första och andra styckena om ombudsman äger 
motsvarande tillämpning på ställföreträdare. 

Tilläggsbestämmelser 

8.10.1 

Konstitutionsutskottet utser inom 20 dagar från det att utskottet h~r 
blivit tillsatt en delegation, JO-delegationen, bestående av sex ledamöter i 

utskottet, för att då riksdagens ombudsman påkallar det samråda med 

ombudsman om arbetsordningen 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 

talmanskonferensen. 
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11 § 

Riksdagens revisorer skall vara tolv. De viiljes för riksdagens valpcriod. 

Riksdagen v:iljcr bland revisorerna en ordförande och en eller flera vice 

ordförande. Ordföranden och varje vice ordförande väljes för sig. 

12 § 

Riksdagens krigsdclcgation 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 h:ke utses till krigsdelegationcn. 

Får ledamot varaktigt förfall när delegationen har trätt i riksdagens 

ställe. utses annan riksdagsledamot till ersättare i den ordning som är 

angiven i 7 kap. 12 s första stycket. 

Tilläggs bestämmelser 

8.12.1 

Det åligger krigsdelegationcns ordförande och vice ordförande att 

förbereda deleg:itioncns verksamhet för den h:indclse delegationen skulle 

träda i riksdagens st:ille. 

8.12.2 

Bestämmelserna i 4 kap. 12 § samt tilläggsbestämmelserna 4.11. l 
andra stycket och 4.11.2 och 4 äger motsvarande tillämpning pä 

krigsdelcgalionen under tid då delegationen ej är i riksdagens ställe. 

13 § 

Riksdagen kan meddela n:irmare bestämmelser för riksdagens organ. 

9 kap. BESTÄMMELSER OM PERSO'JAL OCH 1-ÖRVALTNlNG 

§ 

Kammaren utser en kammarsekrderare. Val av kammarsekrderare 

äger rum vid början av riksmötet närmast efter ordinarie val till riksdagen 

och giiller för tiden till dess nytt val av kammarsekreterare förr:ittas. 

Kammarsekreteraren later föra protokollet vid sammantriide med 

kammaren. lian expedierar riksdagens beslut och biträder i övrigt 

talmannen i riksdagsarbetct. 

6 Riksdagen 19 7.:/. 4 sam/. Nr 8 
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Tilläggsbestämmelser 

9.1. I 

Vid val med slutna sedlar av bmmarsekreterare tillämpas det förfaran

de som angives i 8 kap. I § andra stycket. 

9.1.2 

Kammarsekreteraren förestår kammarkansliet och är sekreterare i 

krigsdelegationen. Han för protokoll vid sammanträde med talmanskon

ferensen. 

2 § 

Utskotten biträdes av sekreterare. Huvudsekreteraren hos utskott skall 

vara svensk medborgare. 

3 § 

Riksdagens förvaltningskontor ledes av riksdagens förvaltningsstyrdse. 

Styrelsen besUir av talmannen som ordförande och fitta andra ledamöter, 

vilka riksdagen viiljer inom sig för riksdagens valperiod. 

4 § 

Riksdagens förvaltningskontor skalL sfivitt gäller riksdagen och riksda

gens myndigheter, i den omfattning riksdJgen bestämmer 

l. handliigga frågor angäende förhandlingar om anställnings- och 

arbetsvillkor för arbetstagare samt andra personalfrågor. 

2. meddela gemensamma förvaltningsbestiimmelser. 

3. göra upp förslag till anslag pi1 statsbudgeten. 
Förvaltningskontorct h;tndliigger i övrigt, enligt vad riksdagen niirmare 

föreskriver, frågor om förvaltningen inom riksdagen och frågor om 

förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, utom 

riksbanken och särskild myndighet som avses i 9 kap. I 0 § andra stycket 

. regcringsf ormen. 

5 § 

Besvär över beslut av riksdagens organ i förvaltningsärendc mot vilket 

talan för föras enligt vad som är föreskrivet diirom, prövas av regerings

rättcn i de föll som riksdagen särskilt bestämmer och i övriga fall av 

riksdagens besviirsnämnd. Besviirsnämnclen består av orclfiirancle, som 

skall inneha eller ha innehaft do111<Hiimbete och ej vara ledamot av 

riksdagen, och fyra andra ledamötn, valda inom riksdagen. Ordföranden 

väljes siirskill. Val till besviirsniirnnclen avser riksdagens valpcriod. 

För ordföranden skall finnas en ersättare. Vad som föreskrives om 

ordföranden äger motsvarandL' tillämpning pil ersiittarcn. 
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Tilläggsbestämmelse 

9.5.1 

Vid val med slutna sedlar av ordförande i besv:irsnämnden tillämpas 

det förfarande som angivcs i 8 kap. l § andra stycket. 

6 § 

Riksdagsledamot skall av statsmedel atnjuta arvode för sitt uppdrag. 

Bestämmelser h:irom, om andra ekonomiska förmåner i anledning av 

uppdraget oc.:h om gottgörelse till ersiittare för riksdagsledamot meddelas 

i lag. 

7 § 

Om tillgång för riksdagens ledamöter och organ till bibliotek och om 

bist:ind i övrigt <it dL'm med sakuppgifter för riksdagsarbetet samt om 

utskotts och ledamöters studieresor finns särskilda föreskrifter. 

Tilläggsbestämmelse 

9.7.1 

Utskott för besluta, att företrädare för utskottet skall företaga studie

resor för alt inh:im ta upplysningar i :imne inom dess bcredningsomriide. 

Utskott skall samråda med talmanskonfcrensen, innan det fattar beslut 

om utrikes studieresa. Talmanskonfcrenscn skall uttala sig om i vad mån 

resan liimpligen bör genomföras. Diirvid skall h:insyn lagas till riksdagens 

intnnationclla förbindelser. till kostnaderna od1 till omständigheterna i 

övrigt. 

Talrnanskonferensen kan meddela niirmare bestämmelser om utskot

tens studieresor. Ledamot av riksdagen k~1n erhälla stipendium för enskild 

studieresa. Talmanskonferensen kan meddela närmare bestämmelser om 

sädana resor. 

Atal mol hiir angiven befattningshavare för brott, begiinget i utöv

ningen av hans uppdrag eller tjänst. för beslutas, 

I. äta! mot fullmäktig i riksbanken eller nägon av riksdagens revisorer 

endast av finansutskottet, 

2. åtal mot ledamot av riksdagens förvaltningsstyrclsc, av riksdagens 

valprövningsntimnd eller av riksdagens bcsviirsnärnnd eller mol riksdagens 

ombudsman clln kammarsekreteraren endast av konstitutionsutskottet. 

Riksdagen kan föreskriva att vad i första styrket siigs om beslut om 

åtal mot fullmäktig i riksbanken ej skall tilliimpas i friiga om brott, 

begfoget vid handläggningen av friiga angi1endc in- eller utförsel av valuta. 
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Tilläggsbestämmelser 

9.8.1 

Vad i 8 s första stycket sägs om beslut om åtal mot fullmäktig i 

riksbanken skall ..:j tillämpas i fråga om brott, begänget i utövningen av 

riksbankens beslutanderätt enligt valutalagen ( 1939:350). 

9.8.2 

Om behörighet att besluta om åtal mot vissa andra befattningshavare 

än de i 8 § nämnda finns siirskilcla föreskrifter. 

öVERGANGSBESTÄMMELSER 

l. Genom denna riksdagsorclning upphäves den äldre riksdagsord

ningen. Den äldre riksdagsordningen skall dock med nedan angivna 

undantag tilliimpas i stället för den nya riksdagsordningen till utgången av 

det år under vilket riksdagen slutligt antager den nya regeringsformen 

samt, i de fall dä så 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 riksclagsordning så 

liinge Gustaf VI Adolf är konung, föreskrifterna i 34 s i fräga om lagtima 

riksmöte. 

Om tillämpning av bestämmelserna i 14 ~ i den iildre riksdagsordning

en om rösträtt vid val till riksdagen gäller vad som följer av föreskriften i 

2 andra stycket andra punkten övergångsbestämmelsern;.1 till regeringsfor

men. 

Om tilliimpning vid val till riksdagen, som äger rum före den tidpunkt 

dä den iildre riksdagsordningen enligl 1 skall upphöra Jll tillämpas, av 

bestämmelser i 3 kap. i den ny;.1 regeringsformen och i annan lag i stället 

för motsvarande föreskrifter i den äldre ri ksdagso rd ni ngen föreskrives i 2 

tredje stycket övergångsbestämmelserna till regeringsformen. 1 frttga om 

s~1clant val skall ej heller bestämmelserna i den äldre riksdagsordningen 

om utfärdande och om granskning av fullmakt tillämpas. Vid riksdag som 

med anledning av valet sammantdder före nyss nämnda tidpunkt skall 

tillämpas föreskrifterna i denna riksdagsordning i 1 kap. 5 § första 

stycket, 8 och 9 §§ med tilliiggsbestämmelser samt 8 kap. 12 § andra 

stycket ävensom bestiimmelsen i första stycket sistniimnda paragraf om 

krigsdelegationens sammansättning. Bestiimmelsen i 53 ~ andra stycket i 

elen iildre riksdagsordningen skall i fråga om sådan riksdag giilla varje 

ledamot av statsrådet. 

Bestämmelsen i 5 kap. 8 § första stycket i denna riksdagsordning skall 

gälla i fråga om sådant förslag till ändring i riksdagsordningen som riks

dagen behandlar före den under I angivna tidpunkten. 
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3. Låglima riksmöte skall under det år, då 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 3 I december får ej beslutas. 

1 fråga om lagtima riksmöte som avses i första stycket skall tillämpas 

vad i denna riksdagsordning föreskrives om lagtima riksmöte som har in

letts 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 best;immelser skulle löpa efter årsskiftet upphör 

diirmed att gälla. 

Talmannen och vice talmännen vid den riksdag, som avslutas vid det 
under 1 angivna årsskiftet, kvarstår i sina uppdrag till dess lagtima 

riksmöte enligt 3 inledes. Om val av ledamöter och ersättare i valpröv

ningsnämnden ;ir föreskrivet under 2 övergångsbestämmelserna till rege

ringsformen. 

5. Vid den riksdag, som avslutas vid det under 1 angivna årsskiftet, kan 
;irende 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. 10 § 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 g'.iller vad som föreskrives i 5 kap. 1 2 § i 
denna riksdagsordning. 

6. Befogenheten att åtala brott av befattningshavare, som angives i 9 

kap. 8 § i denna riksdagsordning, skall bedömas efter äldre lag om, när 

handlingen företogs, för åtal g;illde förutsättning som ej har upptagits i 
denna riksdagsordning. 

7. f'örekommer i lag eller annan författning bestämmelse som syftar 
på riksdagssession eller i övrigt på sammanträdesperiod med riksdagen, 
skall bestämmelsen i st;illet gälla riksmöte. 

8. Andra stycket i övergångsbestämmelserna till kungörelsen ( 1971 :2) 

om beslutade ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen skall 
alltjämt äga ti!Uirnpning. 
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3 Förslag till 
ändring i successionsordningen 1 

Nurarande lydelse 

Skulle den olycka tima, att hela 
konungahuset. inom vilket an•srät
ten till riket räknas, antingen på 
manliga sidan utginge, eller genom 
uraktlåtande al' rad denna suc
cessionsordning uttryckligen före
skril>er, förlorat successionsrätt, 

vare tronen ledig till nytt i•al, och 

utkore då Riksens Ständer ett 
nytt konungahus. 
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§ 9 

(Denna paragraf utgår.) 

Succcssionsordningen skall tillämpas i sin nya lydelse friin ingången av 

året efter det under vilket den nya regeringsformen har antagits slutligt. 

1 Successionsordningen omtryckt 1965 :817. 
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4 Förslag till 
ändringar i tryckfrihetsförordningen 1 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I KAP. 

I överensstämmelse med de i 
regeringsformrn fastställda grun

derna för en allmän tryckfrihet 

och till siikerställande av ett fritt 

meningsut byt.: och en allsidig 

upplysning skall det stå varje 

svensk medborgare fritt att, med 

iakttagande av de bestämmelser 

som äro i denna förordning med

delade till skydd för enskild riitt 

och allmiin siikerhet. i tryckt 
skrift yttra sina tankar och åsik

ter, offentliggöra allmänna hand

lingar samt meddela uppgifter och 

I § 

Med tryckfrihet förstås varje 
sl'ensk medborgares rätt att, utan 
några av myndighet eller annat 
allmänt organ i f ön•äg lagda hin
der, utgiva 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, gh•en att heva
ra allmänt lugn, utan att återhålla 
allmän upplysning. 

I överenssWmmelse med de i 

första stycket angil'na grunderna 

för en allmän tryckfrihet och till 

säkerställande av ett fritt menings

utbyte och en allsidig upplysning 

skall det st[1 varje svensk medbor

gare fritl att, med iilktt<igandc av 

de bcstiimmclser som äro i denna 

förordning meddelade till skydd 
för enskild riitt och allmän siikcr

het, i tryckt skrift yttra sina tan

kar och åsikter, offentliggöra all

männa handlingar samt meddela 

uppgifter och underrättelser i vad 

underrättelser i vad ämne som ämne som helst. 

helst. 
Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna 

förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underriittelscr i vad ämne 

som hl'lst för offentliggörande i tryckt skrift till dess författare eller 

utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till 

företag för yrkcsmiissig förmedling av nyheter till periodiska skrifter. 

Privikgier å skrifters utgivandc 

må icke meddelas; Konungen 

1 l'öror<.lningen omtryckt 1971 :273. 

8 § 

Privilegier å skrifters utgivande 

mi! icke meddelas; regeringen 
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dock obetaget att förnya sådana dock obetaget att förnya sådana 

till allmänna inr;ittningars under- till allmiinna inrättningars under-

stöd redan förlänta privilegier, stöd redan förlänta privilegier, 

varje gång på högst tjugu t1r. varje gång på högst tjugu år. 
Om den riitt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnär

ligt verk eller framställare av fotografisk bild, och om förbud mot all 

fttcrgiva litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt. som kränker den 

andliga odlingens intressen, gälle vad i lag är stadgat. 

2 KAP. 

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning 

skall, i den ordning nedan sägs, varje svensk medborgare äga fri tillgång 

till allmänna handlingar. I denna rätt ma giilla allenast s;idana inskriink

ningar som piikallas antingen av hänsyn till rikds säkerhet 01.:h dess 

förhfäande till friimmande makt eller i anledning av myndighets verksam

het för inspektion, kontroll och annan tillsyn eller för brotts förckom

nli:lnde och beivrande eller till skydd för statens, menigheters och 

enskildas behöriga ekonomiska intresse eller av hänsyn till privatlivets 

helgd, personlig säkerhd, anständighet och sedlighet. 

I särskild av Konungen och riks

dagen samfällt stiftad lag skola 

noga angivas de fall, då enligt 

nyssnämnda grunder allmänna 

handlingar skola hftllas hemliga. 

Ändring, som avses i 10 §,skall 

sökas hos den myndighet, som har 

att upptaga klagan över beslut 

eller i1tgiird i det mål eller ärende. 

till vilket handlingen hör, eller om 

klagan ej är tillåten i sådant mål 

eller ärende eller handlingen ej 

tillhör m:Jl eller iirende. som myn

digheten har att handlägga, hos 

den myndighet, som i allmiinhel 

har alt upptaga klagan över myn

dighetens beslut eller åtgärder. 

Vad nu sagts gälle ock angiicnde 

den ordning i vilken ändring skall 

sökas. I st:illet för hos Konungen i 

statsdcpartementen skall ändring 

sökas hos rcgeringsrättl'n. 

11 § 

I särskild lag skola noga angivas 

de fall, då enligt nyssnämnda 

grunder allmiinna handlingar skola 

hållas hemliga. 

Andring, som avses i JO§, skall 

sökas hos den myndighet, som har 

att upptaga klagan över beslut 

eller åtgärd i det rniil 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 gällc ock angående 

den ordning i vilken ändring skall 

sökas. I stället för hos regeringen 

skall ändring sökas hos regnings

rätten. 
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Nul'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 länsstyrelse, dom

kapitd, styrelse, ämbetsverk eller 

annan Konungen underställd myn

dighet, hos den överordnade myn

digheten samt i andra fall hos 

regeringsrä tten. Angående beslut 

av myndighet, som tillhör eller 

lyder under riksdagen, gälle dock 

vad riksdagen besUimmer. 

14 ~ 
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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 

regeringsrii tten. Angående beslut 

av myndighet, som tillhör eller 

lyder under riksdagen, gälle dock 

vad riksdagen bcsUimmer. 

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 ~ir av synnerlig 

betydelse, 1iger Konungen förord

na att viss myndighet skall pröva 

fråga om utlämnande. Har sådant 

förordnande meddelats, skall a 
handling som däri avses, jämte de 

uppgifter som angivas i första 

stycket, antecknas den myndig

het, som sålunda är behörig att 

pröva fråga om utl~imnande. 

f'ramställning hos annan myndig

het att ut bekomma handling, vad 

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 iir 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 sålunda iir behörig att 

pröva fraga om utlämnande. 

Framställning hos annan myndig

het att utbe.komma handling, varå 
dylik anteckning skett, skall oför

dröjligen på sökandens begäran 

hänskjutas till den behöriga myn

digheten. 

Ej ma i annan ordning än i detta lagrum siigs handling förses med 

antt:ckning därom att den iir hemlig. 
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3 KAP. 

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ 

om författares anonymitet skola 

äga motsvarande tillämpning i 

fråga om den som, utan att vara 

författare, på siit t i 1 kap. I § 

andra stycket sägs lämnat medde

lande för offentliggörande i tryckt 

skrift, stadgandet i 2 § iiven bc

träff ande meddelande, avsett för 

tryckt skrift, som ej är periodisk. 

Bestämmelserna i l och 2 § s 
om författares anonymitet skola 

äga motsvarande tillämpning i 

fråga om elen som, utan att vara 

författare, på siitt 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. 

Vad i 1 och 3 §§ ilr stadgat om författares anonymitet skall även avse 

utgivare av tryckt skrift som ej iir periodisk. 

4 KAP. 

7 § 

Av varje tryckt skrift; som framställts vid boktryckeri hiir i riket, skall 

boktrycbren, samtidigt med skriftens utgivande, för granskning avlämna 

ett exemplar (granskilingscxcmplar), 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 anstä till viss tid efter utgivandet. 

Cranskningsexemplar skall vara fullstiindigt 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 tilltällig- skall ej avse bild- eller tillfällig-

hctstryck och ej heller meddelan
den frän offentlig myndighet. 

hetstryck och t:i heller meddelan

den fran offentlig myndighet. 

Konungen iiger ock i andra fall Regeringen iiger ock i andra fall 
medgiva undantag frrm vad i första medgiva undantag från vad i första 

stycket föreskrivits. stycket föreskrivits. 
AngåendL· skyldighet för boktryckaren att avliimna för bibliotek 

:.tvsedda exemplar av tryckt skrift meddelas bestämmelser i lag. 

7 KAP. 

Har meddelande, som enligt J 

kap. 1 § andra stycket avliimnats 

för offentliggörande tryckt 

skrift, icke blivit infört i skriften 

3 § 

liar meddelande, som enligt 1 

.kap. 1 ~ tredjl' stycket avlämnats 

för offentliggörande i tryckt 

skrift, icke blivit infört i skriften 
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Nul'aramle lych;lse 

och innefattar det iirl·kränkning 

mot enskild person, gälk om an-
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och innefattar dd ärekränkning 

mot enskild pl'rson. giille om an-

svar för sådan iirekriinkning vad i sv;ir för sådan ärekränkning vad i 

lag är stadgat. lag är stadgat. 

Om niigon genom att lämna meddelande till annan förövar uppror, 

högförriideri, landsförräderi, landssvek, spioneri, grovt spioneri eller 

försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. sii ock om någon 

som på grund av allmän befattning eller i och för utövande av lagstadgad 

tjänsteplikt erhallit kännedom om förhallande, varom han eljest enligt lag 

har att iakttaga tystnad, uppenbarar vad han s;1lunda erfarit, mii, ehuru 

meddelandet skett för offentliggörande i tryckt skrift. gärningen iitalas 

och ansvar diirför ädömas enlig! vad diirom är stadgat. 

Om :msvär för utWmnande av allmiin handling, som skall hällas hemlig, 

stadgas i elen särskilda lag, som <ivses i 2 bp. I §. 

4 s 
Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän 

tryckfrihet skall s[1som otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt 

lag straffh;ir framställning som innefattar: 

1. högförräderi, förövat med I. högfiirriidcri. för,ivat med 

uppsåt alt riket eller del därav uppsiit att riket eller del därav 

skall med villdsamma eller eljest 

lagstridiga medel elkr mt'd ut

ländskt bistånd läggas under frii111-

mande makt eller bringas i bero

ende av siidan makt eller att del av 

riket skall st1\unda lösryckas elkr 

att f1tgiird eller beslut av Konung

en, riksdagen elll'r högsta domar

makten skall med utländskt hi

stiind framtvingas eller hindras, sil

framt gärningen innebiir fara för 

uppsatets förverkligande: 
försök, förberede.\se eller stämp-

skall med va\dsamma eller eljest 

lagstridiga medel eller med ut

Eindskt bistand läggas under främ

mande makt eller bringas i bero

ende av sådan makt L'ller att del av 

riket skall sitlunda lösryc·kas eller 

att åtgiird eller beslut av stats

chefen, regeringen, riksdagen eller 

högsta domarmakten skall med 
ut!Llndskt bist;]nd framtvingas eller 

hindras. sMraml giirningen innebär 

fara för uppsi!tets förverkligande; 
försök, förberedelse eller stiimp-

ting till sådant högförriidcri; ling till s;\dant högförräderi; 

2. krigsanstiftan, sftframt fara för att riket skall inveeklas i krig eller 

andra fientligheter framkallas med uWindskt bist[rnd; 

3. uppror, förövat med uppsf1t 

att statsskicket skall med vapen

makt eller eljest med valdsamma 

medel omslörtas eller alt Mgiird 

eller beslut av Konungen, riks

dagen clh.:r högsta domarmaktl'n 

skall sålunda framtvingas elil'r 

hindras. s:iframt gärningen innehiir 

fara för upps[1tds förvcrklig:111de; 

3. uppror, förövat med uppsi1t 

att stalsskil'ket skall nwd vapen

makt elkr eljest med vftldsamma 

mcdt'l omstörtas eller att iitgärd 

eller beslut av statschefen, rege

ringen, riksdagen clln högsta 

domarmakten skall sillunda fra111-

tving<1s eller hindras, silframt giir

ningen inm~b:ir fara för uppsatets 

förverkligande; 
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försök, förberedelse eller stämp

ling till sådant uppror; 

4. landsförräderi eller landssvek, 
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försök, förberedelse eller stämp

ling till sr1dant uppror; 

vad därigenom, då riket är i krig 

eller eljest i lag meddelade best:immelser om si\dant brott äga tillämpning, 

nägon förleder krigsfolk hörande till rikets eller med riket förbunden 

stats krigsmakt eller andra som äro verksamma för försvaret av riket till 

myteri. trolöshet eller mocllöshct eller genom osann fr~1mst:illning sprider 

misströstan bland al!m;inheten eller begår annan dylik förrädisk gärning 

som :ir till men för försvaret eller för folkförsörjningen eller, om riket :ir 

helt eller delvis ockuperat av främmande makt utan alt militärt motstånd 

fi"ire koill mer, för m otst iindsverksam het en; 

försök, förberedelse · elll'r stämpling till sådant landsförr:ideri eller 

landsswk: 

S. landsskadlig värdslöshet. i vad d:irigenom n<igon av oaktsamhet 

begiir g:irning som avses under 4; 

(). ärekr:inkning mot Konungen 

eller annan medlem av konunga

huset eller mot regent som är satt 

i Konungens ställe; 

7. föroliimpning mol niigon 

som innehar eller innehaft ~imhete 

eller annan befattning. varmed 

:imbets· ""svar iir förenat, eller nå

gon s0 .. 1 enligt Konungens förord

nande ätnjuter skydd såsom iim

bl'lsman, om missfinnclscn sker i 

elkr fi.ir hans befattning; 

8. (Punkten upph~ivd, se 1971 :29) 

6. :irekr~inkning mot Konungen 

eller annan medlem av konunga

huset eller mot den som i egen

skap ai• riksföreståndare fullgi>r 

sta tsd1ef rns 11ppgifter; 

7. t\'iroliimpning mot n;lgon 

som innehar eller innehaft ämbete 

eller annan bcfat tning, varmed 

ämbetsansvar är förenat, eller na

gon sorn L'nligt regeringens förord

nande ~itnjuter skydd sasom iim

betsman, om missfirmelsen sker i 

eller för hans befattning; 

9. uppvigling. varigenom n:igon söker förleda till brottslig gärning, 

svikande ~1v mcdhnrgerlig skyldighet eller ohörsamhet mol myndighet; 

l 0. spridande av falsk I. rykte eller annat osant p~1sL1c.nde, som är iignat 

att framkalla fara för rikets säkerhet, eller g:irning innebiirande att niigon 

till främmande makt framför dkr låter framkomma Siidant rykt\! eller 

p;lst i1elllk; 

11. spridande av falskt rykt1.: elkr annat osant p~ist~1ende, som är :ignat 

att frarnblla fara för folkförsörjningen eller för allrniin ordning 0L'11 

siikerhet eller alt undngr:iva aktningen för myndighet eller annat organ, 

som äger besluta i allm:inna angeliigenhl'ler; 

12. hot mot elln missaktning för folkgrupp av viss ras, ml'd viss 

hudfärg. av visst n<Jtionl'llt eller etniskt ursprung L'iler med viss troshe

k::innl?\sc; dler 

13. (i'unkkn upphiivd,sl' 1971:29) 

14. (Punkten upph~vd, se 1971 :29) 

15. iirekr;inkning mot enskild person. 
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Med ärekränkning förstäs 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 liimn;i uppgift i saken och han visar att uppgiften var 

sann eller att han hade skfög grund för den. Förtal av avliden innefattar 

att gärningen :ir st1rande för de efterlevande eller alt den eljest kan anses 

kriinka den frid, som bör tillkomma den avlidne. Förol:impning innebär 

att någon smädar annan genom kränkande tillmiile eller bL·skyllning eller 

genom annat skymfligt beteende mot honom. 

12 KAP. 

Tryckfrihctsmål upptages av 

tingsriitt inom vars domkrets läns
styrelse har sitt s1ite. Förekommer 

anledning att iiven annan tingsrätt 

inom Einct skäll iig<i uppt<iga 

tryckfrihetsmiil, iigcr Konungen 

1 § 

Tryckfrihetsmäl uppt<iges av 

tingsrätt inom vars domkrets läns

styrelse har sitt siik. Förekommer 

anll'dning att även annan tingsrätt 

inom liinet skall äga upptaga 

tryckfrihctsmål, äger regeringen 

förordna därom. förordna diirnm. 

Till tryckfriht'lsrnäl hänföras mal angiit'nde ansvar eller enskilt anspråk 

på grund av tryckfrihetshrntt s~i ock ansökningsmJI, som avses i 9 kap. 

5 ~. 

NiirmarL' hcstiimmelser om rät

tegången i tryl'kfrihctsm[1l meddt•

las i särskilt! lag, stiftad i dl'n 

ordning 87 § regerings/ormen 
förcskriPcr. 

Äro inom samma liin flera tings

riitll'r, vilka iiga upptaga tryL·kfri

hetsmal, skola de uppgifter. som 

avsl's i 4. 6. 8 och 9 ~rn. fullgöras 

:1v den tingsrätt Konungen be

st:imrnl'r. 

15 § 

J\iirmare hcst;imml'lser om rät

tegilngL'n i tryckfrilwtsmill medde

las i lag. 

i\ro inom samma län flera tings

r~itter, vilka iiga upptaga tryckfri

hl'tsrnål, skola de uppgifter, som 
avses i 4, 6, 8 och lJ §§, fullgiiras 

av den tingsriitt regeringen be

stämmer. 

13 KAP. 

Bestämmelsen i 1 kap. 1 ~and
ra slyL·ket angkndc meddelande 

av uppgifter od1 undcrriittclscr för 

offentliggörande i tryckt skrift 

Bcstämml'lsen i I kap. 1 s tred

je stycket ang~cnde mNllklaruk 

av uppgifter och underriittelser för 

offentliggörande i tryckt skrift 
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skall g:illa :iven meddelande för 

offentliggörande skrift, som 

tryckes utom riket, om ej mt'ddc

landet avser förhiillande, vars rö

jandt' skulle innefatta brott mot 

rikets säkerhet eller varom medde

larL'll eljest L'nligt lag haft att iakt

taga tystnad. Ar meddelandet i 

siidan t hii nst:t' nde straffbart, gälle 

vad därom iir stadgat. Har medde

landet kke blivit infört i skriften 

och innefattar dd iirekränkning 

mot l'nskild person, giille om an

svar fl.)r s:idan ärekriinkning vad i 
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sk:Jll giilla iiven meddelande för 

offentliggörande skrift, som 

tryckes utom rikt't, om ej medde

landet avser förhållande, vars rö

jande skulle inndatta brott mot 

rikets säkerhet eller varom medde

laren eljest enligt lag haft alt iakt

taga lystnad. Ar meddelandet i 

s~1dant hänseende straffbart, giille 

vad diirom iir stadgat. Ilar medde

landet h.:ke blivit infört i skriften 

och innefattar det iirekränkning 

mot enskild person, gäll~ om an

svar för sådan iirekriinkning vad i 

lag iir stadgat. lag är stadgat. 

I iivrigt skall i fri1ga om skrift, som tryckts utom riket od1 hiir utgives, 

i tillämpliga delar gälla vad i I kap., 3 kap., 4 kap. 9 §,(i kap., 7 kap., 8 

k:.tp., I, 2, 5 7 och 10 -12 ~§samt 9-12 kap. iir föreskrivet. 

14 KAi'. 

Med lag förstås i denna förord

ning stadgande, som, i den ord
ning för varje särskilt fall är fiire

skril'cn, tillkommit genom scJm

fällt hes/ut av Konungen och riks

dagen. 

öi•ergdngshcstämmclser 

( Drnna paragraf utgiir). 

TryL·kfrihetsförordningen skall tillämpas i sin ny;J. lyddse fran ing:ingcn 

av ;\ret efkr det under vilkl'l den nya rcgeringsforml'n har antagits 

slutligt. Under den tid som sägs i 2 första stycket iivergiingsbestiimmel

serna l ill regeringsformen skall dock föreskrifterna i l kap. 8 ·~ första 

stycket, 2 kap. 11 ~ första Ol'h andra styckena och 14 s andra stycket, 4 

kap. 7 § tredjt' stycket, 7 kap. 4 s första stycket, 1, 3, 6 och 7 samt 12 
kap. 1 § första stycket och 15 !i andra stycket tilliimpas i sin iildre 

lydl'lse. 

Vid tilliimpningL'n av 7 kap. 3 ~ andra styckl't och l 3 kap. 5 ~ första 

stycket skall, i fr~ga om författning;tr som har utfiirdats före den uag da 

tryckfrihetsförordningen enligt första stycket skall börja lillJmpas i sin 

nya lydelse, som lag ;mses endast författning som har tillkommit gl'nom 

samfällt beslut av Konungl'n och riksdagen. 


