
Konstitutionsutskottets betänkande 

1979/80:1 

angående vilande förslag till grundlagsändringar m. m. 
jämte motion 

Vilande förslag 

Enligt 8 kap. 15 och 17 **regeringsformen !RF) ändras grundlag genom två 
likalydande beslut. Det andra beslutet far ej fattas förrän det efter det första 
beslutet har hållits val till hela riket och den nya riksdagen har samlats. 
Samma IOrfarande skall enligt 8 kap. 16 § RF i forsta hand tilliimpas 
beträffande riksdagsordningen (RO). I 5 kap. 12 §RO föreskrivs att slutligt 
beslut skall fattas vid första riksmötet i valperioden. Uppskov till senare 
riksmöte i valperioden är dock möjligt. 

Enligt 3 kap. 16 §RO åligger det konstitutionsutskottet att till kammaren 
för slutligt beslut anmäla vilande beslut i ärende angående grundlag eller RO. 
Till anmälan skall enligt 4 kap. 8 ~ tredje stycket RO fogas yttrande i 
ärendet. 

Under åren 1978 och 1979 fattade riksdagen beslut om vissa ändringar i 
grundlag och i RO. De vilande förslagen avsåg: 

1. Förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. m. (förslag till lagar om ändring i 
regeringsformen och riksdagsordningen - riksdagsbeslut 1979-05-22) ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilaga i) 

2. Kvinnlig tronföljd (förslag till lagar om lindring i successionsordningen 
och regeringsformen - riksdagsbeslut 1978-04-20) . . . . . . . . . . Bilaga 2) 

3. Förbud mot barnpornografi (förslag till lag om iindring i tryckfrihetsför
ordningen - riksdagsbeslut 1979-05-09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilaga 3) 

Beträffande förslagens bakgrund och närmare innebörd hänvisar utskottet 
till betri!!fand<' I. propositionen 1978/79: 195 och K U 1978179:39, bcträ.tlande 
2. propositionen 1977178:71 och KU 1977/78:36 samt beträj/ände _r propo
sitionen 1978/79:179 och KU 1978/79:33. 

Genom detta betänkande anmäls de vilande förslagen för riksdagens 
slutliga beslut. 

Motionen 

I motionen 1978179:343 av Lars Werner m. n. (vpk). som avser övergång 
till republik, yrkas "att riksdagen beslutar 

I. att upphäva de av 1977178 års riksdag såsom vilande antagna förslagen 
till a) lag om ändring i successionsordningen och diirav föranledd, b) lag om 
ändring i regeringsformen". 

Övriga yrkanden i motionen 1978/79:343 avser utskottet att behandla i ett 
senare sammanhang. 

I Riksda/!.l'll /'179180. 4 sam/. Nr I 
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Utskottet 

Under åren 1978 och 1979 fattade riksdagen vilande beslut om vissa 
ändringar i grundlag och RO i enlighet med vad som angetts i det 
föregående. 

Med hänvisning till vad som från utskottets sida i dessa delar anförts vid 
ärendenas första riksdagsbehandling (KU 1978179:39, KU 1977178:36, KU 
1978/79:33) tillstyrker utskottet att riksdagen slutligt antar de vilande 
förslagen. Utskottet avstyrker sålunda det i motionen 1978179:343 framställ
da yrkandet om avslag på de vilande förslag som avser kvinnlig tronföljd. 

Utskottet hemställer 
att riksdagen 
I. beträffande förstärkt skydd för.fi'i- och rä/figherer 111. 111. slutligt 

antar de vilande förslagen till 
a) lag om ändring i regeringsformen (bilaga I a), 
b) lag om ändring i riksdagsordningen (bilaga I b), såvitt avser 

huvudbestämmelserna och ikraftträdandebestämmelsen, 
2. beträffande kvinnlig 1ro11/o(id med avslag på motionen 1978/ 

79:343, yrkandet I, slutligt antar de vilande förslagen till 
a) lag om ändring i successionsordningen (bilaga 2 a). 
h) lag om ändring i regeringsformen (bilaga 2 b), 

3. beträffande förbud mot bampomogrqfi slutligt antar det vilande 
förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (bilaga 
3). 

Stockholm den 25 oktober 1979 

På konstitutionsutskottets vägnar 
BERTIL FISKESJÖ 

Närvarande: Bertil Fiskesjö (c), Hilding Johansson (s)*, Torkel Lindahl (fp), 
Olle Svensson (s)*, Per Unckel (m), Yngve Nyquist (s)*, Sven-Erik Nordin (c), 
Kurt Ove Johansson (s)*, Bengt Kindbom (c), Kerstin Nilsson (s)*, Sture 
Thun (s)*, Jan Prytz (m), Lahja Ex ner (s)*, Esse Petersson (fp) och Mona S:t 
Cyr (m). 

* Ej deltagit i beslutet betr. yrkandet 2. 

Särskilt yttrande 

av Hilding Johansson, Olle Svensson, Yngve Nyquist, Kurt Ove Johansson, 
Kerstin Nilsson, Sture Thun och Lahja Exner (allas): 

Som förutskickades i det särskilda yttrande som avgavs av de socialdemo
kratiska ledamöterna i utskottet vid den första riksdagsbehandlingen av 
frågan om kvinnlig tronföljd har vi inte deltagit i utskottets beslut under 

2. 
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Förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. m. 

1 Förslag till 
Bilaga I a 

Lag om ändring i regeringsformen 

1-Iiirigenom föreskrivs i fråga om regcringsformen 1 

dels att nuvarande 13 kap. 7-11 *~skall betecknas 13 kap. 8-12 **· 
de/.\"att2kap. 7,9, IO, 12, l8och20*~·8kap. l,4, 7, 15, 16och 18 **samt IO 

kap. 5 * skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i regeringsformen skall införas två nya paragrafer. 11 kap. 14 *och 

13 kap. 7 *·av nedan angivna lydelse. 
dels att i punkt 9 övergångsbestiimmclserna hiinvisningen till "I kap. 6 * 

första stycket andra punkten" skall bytas ut mot "I kap. 7 * första stycket 
andra punkten". 

N11rara11dc (rde/se Vilande .förslag 

2 kap. 
7 § 

Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 
Ingen medborgare som är eller har Ingen medborgare som är eller har 

varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än då han 
är eller samtidigt blir medborgare i 

annan stat. 

H 

varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än då han 
samtidigt, efter uttryckligt samtycke 

eller genom att inträda i allmän (jänst, 

blir medborgare i annan stat. Utan 

hinder härav får dock föreskrivas all 

barn under aderton år i.frå~a om sill 

medhmxarskap skall/ii/ja .fiiräldrama 

elll'f" en m· dem. Vidare.tilrf(ireskril'as 

att. i en/~f!.het med örcrenskom111e/s(' 

med annan stat, d('n som sedan 

,liidelsen iir medborgare iil'cn i den 

andra statrn nch iir mraktigt hosmt 

där .f(ir/orar sill srenska medborgar

skap vid aderton drs dlder eller 

senare. 

Har annan myndighet iin domstol berövat någon medborgare friheten med 
anledning av brott eller misstanke om brott. skall denne kunna få saken 
prövad av domstol utan oskiiligt dröjsmål. Vad nu sagts giiller dock icke niir 

!Regeringsformen omtryckt 1976:871. 

I* Riksdag('n 1979180. 4 sam/. Nr I 
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N111'Gra11de ~rde/se Vila11dr förs/ag 

fråga är om att till riket överlly lta verkstiillighet av frihetsberövande påföljd 
som har ådömts i annan stat. 

Har medborgare av annan anledning iin som angives i första stycket blivit 
omhiindertagen tvångsvis, skall han likaså kunna få saken prövad av domstol 
utan oskiiligt dröjsm{1l. Med prövning av domstol likst1illes i sådant fall 
prövning av niimnd, om niimndens sammansiittning iir bestämd i lag och 
ordföranden i niimnden skall vara eller ha varit ordinarie domare. 

liar {Jl"Örning som arses i./iirsta elll'!" 

a11dra strcker icke 11ppdragits dr 

myndighel som är helrörig e11/igr ,li)re

skri/iema där. skall den ankomma 1xJ 

allmän domstol. 

10 * 
Straff eller annan hrottspåföljd får icke åliiggas för giirning som icke var 

belagd med hrottspåföljd, niir den förövades. Ej heller får svårare brottspå
följd åhiggas fiir gärningen iin dm som var föreskriven då. Vad nu sagts om 
brottspåföljd giiller iiven förverkande och annan siirskild riittsverkan av 
brott. 

Ska 11 eller sra tlig m·gi/ifar ej 1111agas 

i l'iilare mdn än som jö(ier m• .fiire

skri/i. som gällde när den omsrän

dighcr i11rri{!/äde som utlöste skall
e/ler avg1/issf..y/dighe1en. Fi1111er riks

dage11 särskilda skäl pc/kalla der . .får 

dock lag i11nehära all skall eller srarlig 

argi/i 1111ages rrors all lagen inre hade 

rrärr i krqfi 11är nyssnämnda oms1än

dig/w1 imrä.f/ade. om regeringen eller 

riksdags11tsko11 då hade lämna(/(irslag 

härom rill riksdagen. Med .förslag 

jä111s1älles err meddelande i skril'else 

ji"å11 regeringen rill riksdagen 0111 arr 

sådalll./iirslag är alf ränra. Vidare/dr 

riksdagen jöreskrirn 11nda11tag .fi"dn 

.fiirsra meningen. om riksdagen .fi11ner 

all der är pdkallm m• särskilda skäl i 

samband med krfr.:. krig.\fara ellff srdr 

ekonomisk kris. 

12 * 
De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§och i 11 §andra 

stycket _får. i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begriinsas genom lag 
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Nurarande ~l'lle/se Vilande .förslag 

eller genom annan författning efter bemyndigande i lag enligt 8 kap. 7 ~första 

stycket 7 eller 10 *· 
Begriinsning som avses i första stycket får göms endast för att tillgodose 

ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 

föranlett den och ej heller sträck~ sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej 

göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning. 

Förslag till lag som avses i första 

stycket eller till lag om ändring eller 

upphävande av sådan lag skall. om det 

ej.förkastas av riksdagen, på yrkande 

av lägst tio av dess ledamöter vila i 

minst tolv månader från det att det 
första utskottsyttrandet över .förslaget 

anmäldes i riksdagens kammare. Utan 

hinder härav kan riksdagen antaga 

.förslaget. om minst fem ~ättedelar av 
de röstande .förenar sig om beslutet. 

Trc((ie stycket gäller icke.förslag till 
lag omfortsatt giltighet i högst två år av 

lag. Det gäller <'.i heller.förslag till lag 
som enbart angdr 

I . .förbud att riiia se/dant, som 
ndgon har qfarit i all111ä11 (iänst eller 
1111der 11törn11de ar fiiinstcp/ikt och mrs 

hemlighdllamle iir pc/kallat m· hii11sy11 
till i11trcsse som a11gives i ;: kap. 2 .\,. 
trycf.;./i"ihets/örordninge11, 

2. husrannsakan eller likna11de in
trdng eller 

3 . .fi"ihetsstra/T som pd/ii(id för viss 
gärning. 

K onstil 111io11sutsko1tet priirar .fiir 

riksdagens ridkommande hururida 

.'redic stycket är til/ä11111hi;t i.fi"rlga 0111 
risst lagförslag. 

18 ~ 

Varje medborgare skall vara till- Varje medborgare rilkcns egendom 
fi.irs~ikrad ersällhing enligt grunder tages i anspräk genom expropriation 
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Numrand<! lrdelse 

som bestiimnKs i lag .fiir det .fä/i att 

hans ege11do111 tages i am11rdk ge110111 

expmpriation eller a1111a1 scitla111.fijr/i1-

gamle. 

6 

Vila nd<! ji!rs/ag 

eller annat s1/tla111 /1)1:fiJga11de skall 
vara tillforsiikrad ersiittning .fijr jiir

/11ste11 enligt grunder som bestiim
mcs i lag. 

20 s1 

UtWnning här i riket är likstiilld 

med svensk medborgare i fråga om 
I. skydd mot l vång all deltaga i 

sammankomst för opinionsbildning 

eller i demonstration eller annan 
meningsyttring eller all tillhöra tros

samfund eller annan sammanslut

ning 12 ~andra meningen), 
2. skydd mot dödsstraff, kropps

straff och tortyr samt mot medicinsk 

pf1verkan i syfte all framtvinga eller 

hindra yllranden (4 och 5 ~~), 

3. riitt till domstolsprövning av 

frihetsberövande med ankdning av 

brott eller misstanke om brott (9 ~ 

första stycke/). 
4. skydd 11101 retroaktiv brottspä

följd och annan retroaktiv riills

verkan av brott (I 0 *), 

5. skydd mot inriittande av dom
stol i vissa fall ( 11 ~ första stycke1.), 

6. skydd mot missgynnande på 
grund av ras, hudfärg eller etniskt 

ursprung eller p{1 grund av kön ( 15 

och 16 rn. 
7. riitt till fackliga stridsåtgiirlkr 

( 17 ~), 

8. riitt till ersiittning vid expro

priation eller annat sådant i()rfo

gande ( 18 ~). 

Utliinning hiir i riket är likstiilld 
med svensk medborgare i fråga om 

I. skydd mot t \'äng att deltaga i 
sammankomst för opinionsbildning 

eller i demonstration eller annan 

meningsyttring eller att tillhöra tros
samfund eller annan sammanslut

ning (2 * andra meningen), 
2. skydd mot dödsstraff, kropps

straff och tortyr samt mot medicinsk 
pf1verkan i syfte att rramtvinga eller 

hindra yttranden (4 och 5 *~). 
3. riitt till domstolsprövning av 

frihetsberövande med anledning av 

brott eller misstanke om brott (9 * 
första och tredie s1yckC'11a). 

4. skydd mot retroaktiv brottspå
följd och annan retroaktiv riitls
verkan av brott sa1111 11101 retroaktil· 

skatt eller swtl~i: avgifi (I 0 S ), 
5. skydd mot inriittande av dom

stol i vissa fall ( 11 * IC.irsia stycket), 
6. skydd mot missgynnande på 

grund av ras. hudfarg eller etniskt 

ursprung eller p[1 grund av kön ( 15 

och 16 ~~), 
7. riitl till fackliga stridsåtgiirder 

( 17 ~), 

8. riitt till ersiillning vid expro

priation eller annat sädant förfo
gamle ( 18 ~). 

1 I propositionens förslag har l(irsta stycket punkten 4 följande lydelse: 4. skydd mot 
retroaktiv brottspåföljd och annan retrcaktiv riittsverkan av brott samt mot retroaktiv 
skatt eller avgift. 
I övrigt iir paragrafen likalydande med propositionens förslag. 
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Numrandc ~rdelse 

Om annat icke följer av siirskilda 
föreskrifter i lag, iir utliinning hiir i 
riket likställd med svensk medbor
gare iiven i fråga om 

I. yttrandefrihet, informationsfri
het, mötesfrihet, demonstrationsfri
hct, föreningsfrihet och rcligions

l"rihet (I * ), 
2. skydd mot tvång att giva till 

känna åskådning <2 *första mening
en), 

3. skydd mot kroppsligt ingrepp 
även i annat fall iin som avses i 4 och 

5 **,mot kroppsvisitation, husrann
sakan och liknande intrång samt mot 
intn'lng i förtrolig meddelclse (6 *>, 

4. skydd mot frihetsberövande 

(8 * första meningen), 
5. rätt till domstolsprövning av 

frihetsberövande av annan anled
ning än brott eller misstanke om 

brott (9 * andra s~1·ckel). 

6. offentlighet vid domstolsför

handling (1 J * andra stycket), 
7. skydd mot ingrepp på grund av 

åskådning ( 12 ~ andra stycket tredje 
meningen), 

8. författares, konstnärers och fo
tografers rätt till sina verk (19 §). 

7 

Vilande .fiirslag 

Om annat icke följer av särskilda 
föreskrifter i lag, är utliinning här i 
riket likställd med svensk medbor
gare även i fråga om 

1. yttrandefrihet. informationsfri
het, mötesfrihet, demonstrationsfri
het, föreningsfrihet och religions
frihet (I * ), 

2. skydd mot tvång all giva till 

kiinna åskådning (2 * första mening
en), 

3. skydd mot kroppsligt ingrepp 
även i annat fall än som avses i 4 och· 
5 *~,mot kroppsvisitation, husr~urn
sakan och liknande intrång samt mot 
intrång i förtrolig meddelelse (6 *), 

4. skydd mot frihetsberövande 
(8 § första meningen), 

5. rätt till domstolsprövning av 
frihetsberövande av annan anled
ning än brott eller misstanke om 
brott (9 ~ andra och tredje styck

ena), 

6. offentlighet vid domstolsför
handling (11 § andra stycket), 

7. skydd mot ingrepp på grund av 
åskådning 0 2 § andra stycket tredje 
meningen), 

8. författares, konstnärers och fo
tografers rätt till sina verk (19 ~). 

På sådana särskilda föreskrifter 

som avses i andra stycket tillämpas 

12 §tredje stycket.fjärde stycket.första 

meningen samt femte stycket. 

8 kap. 

Av bestiimmelserna i 2 kap. om 
grundläggande fri- och rättigheter 
följer all föreskrifter av visst innehåll 

ej får meddelas eller får meddelas 
endast genom lag. 

I** Riksdu1w11 1979180. 4 sam/. Nr I 

I * 
Av bestämmelserna i 2 kap. om 

grundläggande fri- och rättigheter 
följer att föreskrifter av visst innehåll 
ej får meddelas eller får meddelas 
endast genom lag samt att.förs/ag till 

lag i rissa.fall skall behandlas i särskild 

ordning. 
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Nuvarande lydelw Vifrrndr .fors/ag 

4 § 

Föreskrifter om rådgivande folk- Föreskrifter om rådgivande folk-

omröstning i hela riket meddelas omröstning i hela riket och om/ih:tä-

gcnom lag. rander l'id!ölko111riis111i11g i gmndlags

Ji'c~~a meddelas genom lag. 

Utan hinder av 3 eller 5 § kan 

regeringen efter bemyndigande i lag 

genom förordning meddela före

skrifter om annat än skatt, om före

skrifterna avser något av följande 

iimnen: 

1. skydd för liv, person!ig säker

het eller hälsa, 

2. utlännings vistelse i riket, 

3. in- eller utförsel av varor, av 

pengar eller av andra tillgångar, till

verkning, kommunikationer, kredit

givning, näringsverksamhet eller ut

formning av byggnader, anläggning

ar och bebyggelsemiljö, 

4. jakt, fiske, djurskydd eller na

tur- och miljövård, 

5. trafik eller ordningen på allmän 

plats, 

6. undervisning och utbildning, 

7. förbud att röja sådant som 

någon har erfarit i allmän tjänst eller 

under utövande av tjänsteplikt. 

Utan hinder av 3 eller 5 § kan 

regeringen efter bemyndigande i lag 

genom förordning meddela före

skrifter om annat än skatt, om före

skrifterna avser något av följande 

ämnen: 

1. skydd för liv, personlig säker

het eller hälsa, 

2. utliinnings vistelse i riket, 

3. in-.eller utförsel av varor, av 

pengar eller av andra tillgångar, till

verkning, kommunikationer, kredit

givning, näringsverksamhet, ranso
nering eller utformning av byggna

der, anläggningar och bebyggelse

miljö, 

4. jakt, fiske, djurskydd eller na

tur- och miljövård, 

5. trafik eller ordningen på allmän 

plats, 

6. undervisning och utbildning, 

7. förbud att röja sådant som 

någon har erfarit i allmän tjänst eller 

under utövande av tjänste~likt. 

Bemyndigande som avses i forsla stycket medför ej riitt att meddela 

föreskrifter om annan rättsvcrkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag, som 

innehåller bemyndigande med stiid av första stycket. föreskriva iiven annan 

rättsvcrkan iin böter för överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar 

med stöd av bemyndigandet. 

15§ 

Grundlag stiftas genom två likaly- Grundlag stiftas genom två likaly-

dande beslut. Det andra beslutet rår dandc beslut. Det andra beslutet för 
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Numrande ~rdelse 

ej fattas. förriin det efter det första 
beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen 
har samlats. Riksdagen får icke 
såsom vilande antaga ett förslag om 
stiftande av grundlag, som är ofören
ligt med annat vilande grund lagsför
slag, utan att samtidigt förkasta det 
först antagna förslaget. 

9 

Vi/ande förslag 

ej f~lltas, förrii~ det efter det första 
beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen 
har samlats. Vidare skall minsr tio 

111ånadrr/ö1p1·ra mrllan den ridpunkr 

dd ärendet .f(irsra gdngen anmäldes i 
riksdagens kammare och valet, såvida 
icke konstitutionswskotrer genom be

s/ur. svm fartas senast l'id ärenders. 

beredning och 1·aro111111instfe111 .~järre

delar m· ledamiirerna .förenar sig, 

medgirer undamag häri/i"ån. 
Riksdagen får icke såsom vilande 

antaga ett förslag om stiftande av 
grundlag, som ~ir oförenligt med 
annat vilande grundlagsförslag, utan 
att samtidigt förkasta det först 
antagna förslaget. 

Folkomrösming 0111 vilande grund

/ag~/iirslag skall anordnas, 0111 yrkan

de därom jiwnsrälles av minsr en 

Tiondel ar riksdagens /edamörer och 

minsr en tre1liedel av ledamöterna 

röstar .för bifall rill yrkandet. Sådant 

yrkande skall.fiwnsrällas inomfemton 

dagar jiån det arr riksdagen antog 
gnuullag~/örslager so111 vilande. Yr

kam/er skall (i beredas i utskorr. 
Folko111riisr11i11gen skall hållas sam

ridigr med der val rill riksdaxen som 
avses i .f(irsra srycket. Vid omrösr
ningen.fär de som har riisträtt rid va/er 
.fiirk/ara huruvida de godtar der 1•ilan
de grundlags/(irslaget eller ej. Försla

ger är.förkastar, om de .flesta av dem 

som deltager i omröstningen rösrar 

11101.fiirslaget och de till a/lfaler är.fler 

än häl/ien m· dem som har avgivit 

godkända röstl.'r l'id riksdagsvalet. I 

annat.fall upptager riksdagen.förslaget 
rill slutlig priil'l1ing. 
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Nul'amnde lydelse 

Riksuagsordningen stiftas på .rn111-

111a säll som grundlag. Den kan o:kså 
stiftas genom endast ett beslut, om 
minst tre ljiirdedclar av Je röst;111de 
och mer lin hälften av riksuagens 
ledamöter förenar sig om beslutet. 
Tillliggsbcstlimmelse i riksdagsord
ningen beslutas dock i samma 
ordning som lag i allmlinhet. 

För att avge yttrande till regcri11ge11 

över lagförslag skall finnas ett lagråd, 
vari ingår domare i högsta domstolen 
och regeringsrätten . . 4"1·cn riksdags111-

sko11.lifr i11hämw y11randc.fi-å11 lagrd

dc1 enligt vad som närmare a11gil'es i 

riksdagsord11ingrn. Närmare bestäm
melser om /agrddl'l meddelas i lag. 

10 

Vilande Pirs/ag 

16 ~ 
Riksdagsordningen stiftas på det 

sätt som angires i 15 f jiirsta stycket 

./Örsw och andra meningarna samt 

aJ1dra stycket. Den kan också stiftas 
genom endast ett beslut, om minst 
tre tjlirdedelar av de röstande och 
mer iin hiilftcn av riksuagens leda
möter förenar sig om best u tet. 
Tilliiggsbestiimmelse i riksdagsord
ningen beslutas dock i samma 
ordning som lag i allmiinhct. 

För att avge yttrande över lagför
slag skall finnas ett lagråd, vari ingår 
domare i högsta domstolen och rege
ringsrätten. Yttrande .fi"dn lagrådet 

inhämtas ar reg~'ri11gen eller. en/(~/ 

rad som närmare angives i riksdags

ord11ingen. ar riksdags111sko11. 

Yttrande m· lagrådet hiir inhämtas 

innan riksdagen beslutar grundlag om 
trvckJi"i/wf('n, lag om begränsning lll' 

riiffe11 af/ taga del ar allmänna hand

lingar. lag som avses i 2 kap. I 2 _,1· 

.fbrsra strckct. 17-19 .\'} eller 20 .11· 

andra stycket eller lag som ändrar eller 
upphiircr sådan lag. lag 0111 kommunal 
beskattning. lag som avses i 2 ellC'/' 3 _,,. 

eller lag som m•ses i 11 kap .. om lagen 

är l'iktig.för enskilda eller.fi"ån allmän 

.1y11p11nk1. i ·ad nu har sagts gäller dock 

icke. 0111 /agrddl'fs hiirande skulle 

sakna betydelse pd grund m· .fi"ågans 

heska/knhet eller skulle fiirdri!ia lag

stilining.\·fi'dgans hehandling sd all 

al'Serärt men skulle uppkomma. Fi'ire

slcir regeringen riksdage11 alf stifia lag i 

I I propositionens förslag har paragrafens andra stycke sista meningen följande lydelse: 
Riksdagens avgörande av frågan om lagr:'tdets yttrande hör inhiimtas iir slutgiltigt. 
I övrigt iir paragrafen likalydande med propositionens förslag. 
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N11rnra11cle ~nlelse 

11 

Vila11de förslag 

mlgot m· de ämnen som al'scs i./(jrsw 

meningen och har lagrådC!s ylfrande 

des.~/iirin11a11 i11fe i11hii111ta1s. skall 

regeringen samfidigf .för riksdagen 

redorisa skälen här1il/. Aft lagrådet 

icke har hörts örer ef/ lagjiirslag utgör 

aldrig hinder mot lagens tillä111pni11g. 

Lagrddcts gm11sk11ing skall arsc 

I. hur jörslagcf Jiirhdller sf~ fil/ 

gru11dlagama och riittsordningcn i 

iirrf~f. 

:! . h11r/iirslagetsfiircskrificrfiirhål

lcr sig fil/ l'ara11dra. 

3. hur ./Örslagcf .förhåller sig fil/ 

rätfssäkerhe1c11s kral'. 

4. 0111 .förslagef är så 11(/imnaf alf 

lage11 kan anlagas fil/godo.se angil'na 

sy/i en. 

5. rilka problem som kan 11r1psfd rid 

tillä 111 {lninge11. 

Niirmare bestämmelser om lagrd

dcts sa111ma11.sä1t11ing och (iii11sfgiiring 

meddelas i lag. 

10 kap. 

5 ~ 
BeslutanderUlt som enligt denna 

regeringsform tillkommer riksda
gen. regeringen eller annat i rege
ringsformen angivet organ kan i 
begriinsad omfattning överlätas till 
mellanfolklig organisation lör fred
ligt samarbete, till vilken riket iir eller 
skall bliva anslutet, eller till mellan
folklig domstol. Diirvid tär ej över

låtas bes I utanderiitt som avser fråga 
om stiftande, iindring eller upphii
vande av grundlag eller fråga om 
begriinsning av någon av de fri- och 
riittigheter som avses i 2 kap. Om 
iil'erlcitl'lse heslu1ar riksdagen i de11 

ordning som är .Jiircskrircn .tar sfir 

!ande ar grundlag eller. om hl'slut i 

Beslutanderiitt som enligt denna 
regeringsform tillkommer riksda
gen. regeringen eller annat i rege
ringsformen angivet organ kan i 
begriinsad omfattning överlåtas till 
mellanfolklig organisation för fred
ligt samarbete, till vilken riket iir eller 
skall bliva anslutet, eller till mellan

folklig domstol. Diirvid får ej över
låtas beslutanderiilt som avser fråga 
om stiftande. iindring eller upphii
vande av grundlag eller fråga om 
begriinsning av nägon av de fri- och 
r:ittigheter soni avses i 2 kap . .-Inge/

ende beslut i .fi'dga 0111 iil'er!dfelse 

gäller md som är .fiireskril'el 0111 sf!f~ 

tandem· grundlag. 1<.:an besluf i sådan 
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N11l'ara11de lydelw 

sådan ordning l'.i kan al'l'(Jktas. genom 
ett beslut. varom minst fem sjiitte
delar av de röstande och mins\ tre 
ljärdedclar av ledamöterna förenar 
sig. 

Riittskipnings- eller förvaltnings
uppgift som ej enligt denna r,~ge

ringsform tillkommer riksdagen. re
geringen eller annat i regeri11gs
formen angivet organ kan överl{ltas 
till annan stat, till mellanfolklig orga
nisation eller till utfändsk eller inter
nationell inrättning eller samfällig
het, om riksdagen förordnar om det 

genom ett beslut. varom minst tre 
ljärdedclar av de röstande förenar 
sig, eller genom beslut i den ordning 
som giiller för stiftande av gru.nd
lag. 

12 

Vilande .färs/ag 

ordning '~i armktas. bes/l//ar riks
dagen i ,/i"dga 0111 iirN!dtclse genom 
ett beslut, varom minst fe111 sjiitte
ddar av de röstande och minst tre 
tjiirdedelar av ledamöterna förenar 
sig, 

Riittskipnings- eller förvaltnings
uppgift som ej enligt denna rege
ringsform tillkommer riksdagen. re
geringen eller annat i regerings
formen angivet organ kan överlätas 
till annan stat. till mellanfolklig orga
nisation eller till utl~imlsk eller inter
nationell inriiltning eller samfällig
het. om riksdagen förordnar om det 
genom ett beslut, varom minst tre 
ljärdedelar av de röstande förenar 
sig. Beslut i.fi"åga 0111 sådan Öl'erlåte/sc 

kan ocksd .lättas i den ordning som 
giiller för stiftande av grundlag.· 

11 kap. 

14 .~ 

Finnl'r doms ro/ eller a1111ar r?/knrligr 

organ att cn/iirl'skri/i står i strid med 
bestämmelse i grundlag eller annan 
ö1·erordnad /ör/ällning eller art srad
gad ordning i något räsenrl~r;t hänse
ende har dsidosal/S rid dess tillkomst . 
.tär jbreskr{ticn icke tillämpas. liar 

riksdagen eller regeringen beslutat. 

ji.irl'skri/ien, skall tillämpning dock 

underlåtas endasr om fe/er är uppen

barr. 

13 kap. 
7f 

/'ir riket i krig eller omedelbar krigs

.tära. skall l kap. Il f trcdie stycket 
icke rillämpas. 

I. And ringarna i regeringsformen träder i kraft den I januari 1980. 
2 . .Ä..ldre föreskrift om sktit.t eller avgift skall tifömpas utan hinder av 2 kap. 

JO ~ andra stycket. 
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2 Förslag till Bilaga I b 

Lag om ändring i riksdagsordningen 

Härigenom föreskrivs i fråga om riksdagsordningen 1 

dels att l kap. 4*. 2 kap. 9 §, 3 kap. 16, 17 och 19 §§,4 kap. 8 och lO **samt 

5 kap. l, 2, 3, 8, lO och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att tilläggsbestämmelserna 2.7.1 och 2.7.3 skall ha nedan angivna 

lydelse, 

dels att i riksdagsordningen skall införas två nya tilläggsbestämmelser, 

5.1.3 och 5.3.1, av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rdelse Vilande förslag 2 

I kap. 

4 § 

Lagtima riksmöte som har inletts 

under augusti, september eller okto

ber skall avslutas senast den 31 maj 

följande år. Riksdagen kan om 

synnerliga skäl föreligger förlänga 

riksmötet, dock längst till och med 

den 15 juni. Annatriksmöte pågår så 

länge riksdagen finner det nödvän

digt. Riksmöte avslutas senast när 

nästa lagtima riksmöte skall börja. 

Lagtima riksmöte som har inletts 

under augusti, september eller okto

ber skall avslutas senast den 31 maj 

följande år. Riksdagen kan om 

synnerliga skäl föreligger förlänga 

riksmötet, dock längst till och med 

den 15 juni. Annat riksmöte pågår så 

länge riksdagen finner det nödvän

digt. Har yrkande 11äckts om folkom

röstning i grundlagsfråga, skall, utan 

hinder a11 11ad nu har sagts, riksmöte 

pågå till dess yrkandet har p1011ats. 

Riksmöte avslutas senas~ när nästa 

lagtima riksmöte skall börja. 

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

valperioden besluta att avbryta riksmöte. Riksmötet skall avslutas omedel

bart efter det att beslutet har tillkännagivits vid sammanträde men kamma-

ren. 

2 kap. 

Till1iggsbestämmelse 2. 7.1 

Förslag till ny statsminister eller 

yrkande om misstroendeförklaring 

föres upp som första punkt på före

clragningslistan. I övrigt tages ären

dena upp i följande ordning, om icke 

I Riksdagsordningen omtryL·kt 1977:90. 

Yrkande om jhlkomröstning 

grundlagfi{råga, förslag till ny stats

minister eller yrkande om misstro

endeförklaring föres upp som första 

punkt på föredragningslistan. Före-

2 Det vilande förslaget avser huvudbestä~melscrna och ikraftträdandcbcstämmelsen; 
tilläggsbcstlimmelserna är antagna genom riksdagens beslut 1979-05-22. 
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Nuvarande (\'de/se 

talmannen bestämmer annat: 

I. 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 ord

ning utskotten angives i tilläggsbe
stämmelse 4.2.1. 

14 

Vilande förslag 

komml'r mer än ett sådant ärende. 

tages de upp i den ordning vari de nu 

har angivits. I övrigt tages ärendena 
upp i följande ordning, om icke 
talmannen bestämmer annat: 

I. 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 ord

ning utskotten angives i tilläggsbe
stämmelse 4.2.1. 

Tilläggsbcstärilmelse 2:7.3 
Om anteckning på föredragnings

listan för särskilda fall föreskrives i 
tilläggsbestämmelserna· 2.10.1, 
2.14.1. 3.6.1, 6.1.l, 6.1.2 och 6.2.2. 

9* 

Om anteckning på föredragnings
listan för särskilda fall föreskrives i 
tillä~gsbestämmelserna 2.10.1, 
3.6.1, 5.1.3. 6.1.l, 6.1.2 och 6.2.2. 

Talmannen ställer proposition till beslut. Finner han yrkande strida mot 
grundlag eller mot riksdagsorclningen,' skall han, med angivande av skäl, 
v(igra proposition. Begär kammaren ändå proposition, skall talmannen 
hänvisa frågan till konstitutionsutskottet för avgörande. Proposition får ej 
vägras på vad utskottet har förklarat icke strida mot grundlag eller i11ot denna 
riksdagsordning. 

Vad som sägs i .tarsta stycket om 

prövning av propositions grund/agsen

lighet gäller e.i.fi'åga hurul'ida 2 kap. 

12 _,1· tredje stycket regering!i/'ormen är 

tillämpligt ifråga om l'isst lagförslag. 

3 kap. 
16 § 

Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut anmäla 
vilande beslut i ärende angående grundlag eller riksdagsordningen .. Skall efter 
vad som sägs i regeringsformen i annat fall tillämpas den ordning som gäller 
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Nuvarande lydelse Vilande .fVrslag 

för grundlagsiindring, skall vilande beslut i ärendet anmiilas av det utskott till 

vars handliiggning frågan hör. 

Ko11s1iw1io11slllsko11e1 skall l'idare 

rill kammaren anmäla besl111 om 

1111da111ag ji"ån den tid~fi·ist som jöre

skril'cs i 8 kap. 15 § rcgcring.~/iJr

men. 

17 § 

Y:·kande om misstroendeförkla

ring skall framställas vid samman

träde med kammaren. Yrkandet 

skall avlämnas skriftligen till proto

kollet så snart det har framställts. 

Yrkande om jblkomröstning 

grundlag~(råga eller om misstroende

förklaring skall framställas vid sam

manträde med kammaren. Yrkandet 

skall avlämnas skriftligen till proto

kollet så snart det har framställts. 

19 § 

Proposition och motion får åter

kallas till dess utskott har avgivit 

betänkande i ärendet. 

Proposition och motion får åter

kallas till dess utskott har avgivit 

betänkande i ärendet. Förslag som 

1•ilar enligt 2 kap. 12 § tredje stycket 

regering~formenjär återkallas till dess 

utskottet har avgil>it nytt betänkande 

enligt 4 kap. 8 §fjärde stycket denna 

riksdagsordning. 

Återkallas proposition, förfaller motion som har väckts med anledning av 

propositionen. 

Har proposition blivit återkallad, får motion väckas med anledning därav 

inom sju dagar från det att återkallelsen anmäldes i kammaren. 

4 kap. 

8 § 

Utskott skall avgiva betänkande i ärende som har hänvisats till utskottet 

och som ej har återkallats. Utskott kan dock överflytta ärende till annat 

utskott, om detta samtycker därtill, eller överenskomma med ett eller flera 

utskott att de skall bereda ärendet gemensamt genom deputerade i samman

satt utskott. Sådant utskott avgiver betänkande till riksdagen. 

Betänkande i ärende vars behandling har uppskjutits från en valperiod för 

riksdagen till nästa skall avgivas av utskott som har tillsatts av den nyvalda 

riksdagen. 



KU 1979/80: I 16 

N1m1ra11de ~nlelse ~'ilande .förslag 

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

16 ~ foga yttrande i lirendet. 

10 § 

flar /ag/ijrs/ag vilat enligt 2 kap. I 2 § 

tredje s(nket regering!'i/imnen. skall 

111skottet a1~~im nytt betänkande i 

ä/'<!ndel. 

Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva yttrande, då utskott 

begär det. Sådan skyldighet åligger dock ej regeringen. Myndighet som ej 

lyder under riksdagen kan hänskj '1ta begäran från utskott till regeringens 

avgörande. 

Beglir minst en tredjedel av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen av 

ett ärende att upplysningar eller ytuande skall inhämtas från myndighet som 

avses i första stycket, skall utskottet föranstalta om detta, såvida det icke 

!inner att därmed förenat dröjsmål med ärendets behandling skulle leda till 
avseviirt men. 

K onsti111tionswsko11etjär icke al'gi-

1•a ./(irk/aring, a11 2 kap. 12 § tre<(ie 

stycket regering.~/iJrmen icke är 1ill

lämpligt i frdga om l'isst lagförslag. 

utan att lavådet har yllrat sig i 

saken. 

5 kap. 

1 § 

Utskotts betänkande skall före ärendets avgörande bordläggas vid två 

sammanträden med kammaren, om ej riksdagen på utskottets förslag 

beslutar att ärendet skall avgöras efter endast en bordHiggning. 

Yrkande enligt 2 kap. 12 § tredje 

stycket regering~/ormen a11 lag/iirs/ag 

skall vifa.tärframstä/las när 111skottets 

be1änkande över.förslaget har anmälls 

i kammaren. 

Ti/lii,g,gsbt'stiimmef1·e 5.1. J 

Yrkande som avses i I ,,1· andra 

s1.1·cket.fiw~1stiilfes skri/i/igen och upp

lages om mi/jligt på kammarens.före

dmgnings/isla. 
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iVu 1·arande /_nlel.51' 

Ärende orn misstroendeförklaring 

skall ligga på kammarens bord till det 

andra sammanträdet efter det då 

yrkandet framställdes och avgöras 

senast vid det därpå följande sam

manträdet. 

17 

Vilande jiirslag 

2 s ~ 
Ärende omjiJlkomröstning i grund

lag.~/råga eller om misstroendeförkla

ring skall ligga på kammarens bord 

till det andra sammanträdet efter det 

då yrkandet framställdes och avgö

ras senast vid det därpå följande 

sammanträdet. 

Vad sålunda har föreskrivits äger motsvarande tillämpning på förslag av 

talmannen till ny statsminister. Därvid skall iakttagas den i 6 kap. 2 § andra 

stycket regeringsformen föreskrivna fristen. 

3§ 

Ärende i vilket överläggning äger rum fär ej upptagas till avgörande förrän 

kammaren på talmannens förslag har funnit överläggningen avslutad. 

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

omröstning. Fordras för beslut anslutning från särskilt flertal, skall ärendet 

alltid avgöras genom omröstning. 

Avgörandet av ärende skall, om 

det behövs, delas upp på skilda 

beslut. 

Avgörandet av ärende skall, om 

det behövs, delas upp på skilda 

beslut. Föreligger yrkande svm ai·ses i 

1 f andra s(rcket att lagförslag skall 

vila och dessutom yrkande att.förslaget 

skall.forkastas. skall rihdagen pröva 

sistnämnda yrkande innan .förslaget 

.wäl/es under omröstning om omedel

bart antagande. 

Tilläggsbestämmelse 5.3. I 

Föreligger yrkande all lagförslag 

skall vila enligt 2 kap. I 2 § tret/ie 

s(rcket regeringsjiJrmen och uppnås 

vid omröstning angående.förslaget icke 

den där angiww anslwningen, skall 

.forslaget häm•isas till konstit11tion.1·11t

skvtter .för prövning enligt femte 

s(rcket i nämnda paragr({/: Ej/er pröv

ning hos utskottet skall ärendet pd nytt 

anmälas i kammarenför handläggning 

enligt I §.första stycket. Har konstilll

tionsutskollet .forklarar afl tredje 
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N1m1ra111le (nle/se 

Fordras för beslut anslutning från 

siirskilt llertal och föreligger mer än 

ett förslag till sådant beslut, utväljer 

riksdagen först, med tillämpning av 

vad som gäller i allmänhet, ett av 

förslagen. Därefter avgöres om detta 

förslag skall antagas eller förkastas. 

18 

Vilande .förslag 

szrcket i nämnda paragraf i regerings

formen är tillämpligt ifråga om.försla

get, skall det, om det ej heller då blir 

avgjort. åte1jörvisas till det utskoff som 

har beretl ärendet. 

Fordras för beslut anslutning från 

siirskilt llertal och föreligger mer än 

ett förslag till sådant beslut, utväljer 

riksdagen först, med tillämpning av . 

vad som gäller i allmänhet, ett av 

förslagen. Diirefter avgöres om detta 

förslag skall antagas eller förkastas. 

Vad som sägs i.första meningen skall 

tillämpas även när frclga är om .flera 

lag/(jrslag som är qförenliga inbördes 

och yrkande har väckts att något av 

dem skall vila enligt 2 kap. 12 § tredje 

stycket regering.~formen. 

Föreligger samtidigt två eller llera Föreligger samtidigt två eller llera 

yrkanden om misstroendeförklaring yrkanden 0111 .folkomröstning betriif 

mot samma statsråd, skall endast en fandesamma 1•ilandegrund/agyörslag 

omröstning äga rum. eller om misstroendeförklaring mot 

samma statsråd, skall endast en 

omröstning äga rum. 

IO § 

Genom särskilt beslut kan riksdagen till närmast följande lagtima riksmöte 

uppskjuta behandlingen av ärende. Ärende som gäller statsbudgeten för 

närmast följande budgetår får dock uppskjutas endast om det kan ske utan 

oHigenhet för budgetregleringen. Beslut om uppskov kan upprepas. 

Avslutas riksmöte i förtid med anledning av extra val, skall ärende som 

riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan särskilt beslut uppskjutet till det 

första lagtima riksmötet efter valet. 

Ärende som ej har återkallats skall 

avgöras före utgången av kalender

året efter det då iirendet viicktes eller, 

om hinder häremot möter till följd av 

förordnande om extra val, snarast 

Lagförslag, som har vilat i tolv 

månader enligt 2 kap. 12 § tredje 

szvcket regeringsformen. skall prövas 

.före utgången av kalenderåret därpå. 

Annat ärende skall avgöras före 
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Nummnde {nlcl5e Vilanclejiirslag 

möjligt efter det att den nyvalda utgången av kalenderåret efter det då 
riksdagen har sammanträtt. ärendet väcktes. Kan ärende som 

avses i.första eller andra meningen till 
följd av förordnande om extra val 
icke avgöras på tid som är föreskriven 

där. skall det avgöras snarast möjligt 
efter det att den nyvalda riksdagen 
har sammanträtt. 

lH 
Slutligt beslut i ärende angående 

grundlag.fattas vid första riksmötet i 
den valperiod som.följer på riksdags

valet närmast efter det 1•ilande beslutet 

i ärendet, såvida ej avgörandet 
uppskjutes till annat riksmöte. I 
fråga om uppskov äger besHimmel
serna i 10 §första och andra styckena 
och i 11 § motsvarande tillämpning. 
Ärendet skall avgöras slutligt före 
nästa ordinarie val till riksdagen. 

Ärende angående grundlag skall 

avgöras vid första riksmötet i den 
valperiod då slutligt beslut enligt 

8 kap. 15 § regering~formen .först får 

fal/as, såvida ej förslaget i ärendet 

des~f(irinnan .förkastas eller avgöran
det uppskjutes till annat riksmöte. I 
fråga om uppskov äger bestämmel
serna i 10 §första och andra styckena 
och i 11 § motsvarande tillämpning. 
Ärendet skall avgöras slutligt före 
nästl' ordinarie val till riksdagen. 

Har vilande .förslag till grundlags

ändring eller till annat beslut som 

fattas i samma ordning .förkastats vid 

folkomröstning. skall det utskorr till 

vars handläggning frågan hör göra 

anmälan därom till kammaren. 

Ändringarna i riksdagsordningen träder i kraft den I januari 1980. 
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Kvinnlig tronföljd 

l Förslag till Bilaga Ja 
Lag om ändring i succrssionsordningen 

Härigenom föreskrives i fråga om succcssionsordningen 1 

cle/.\ att nuvarande 3 och 6 ~~ skall upphöra att giilla. 
cll'ls att I, 2, 4, 5 och 8 ~* skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarandi' fvdelse 

Dd hans k1111g/. hiiglw1s. kro11pri11s 

JOHAN BAPTIST JULI/ redan i11-

g1/ng11a äktenskaf' mccl manlig hriist

arringe l'iils~t;11a1 är. och ii111i11 /iwn

dcles kan l'älsignar rnrcla. skall c/iN

rriicla hons kungl. hiighcr i regeringen 

hans kungl. hiighcrs /iirst/<'idde son. 

och c/icr honom clc1111e seiwres manli

ga etierkom111a11cle. i den ordning de 

ä11t·11s hurndman i rärr ncdsrigande ll'd 

niir111as1 äro. Ci1/r den .fursrtliddc 

sonens led f'å manssidan ur. 1i///i1//c då 

regeringen hans kungl. hiighcrs andre 

son i ord11i11gc11. med s11cce.1sionsrä11 

.Jiir hans manliga e/icrkommande i 
samma ordning, S01i1 ,Fir den .fiirst

/iiddc s/a1fi.:a1 är. nämlfi.:cn allr(fier
snm de i riirr 11cds1iga11dc led ärrens 
l11/\'11d111m1 niirmas/ äro. Urgår äw•n 

den andre sonens linje f'tl manssidan. 

gångr successio11srä11e11 ri// den 1r1•1(ie 

n«h s1J l'idarc till de iirriga hans kungl. 

hiighcrs siiner. i samma ordning, och 

riirr nedst~i.:andi' led e/ier/brstliidsln
riirt. som här m·an/(fre .fbr den .f?irst

.fiiddes är I .fiircskril'ct är. 

Diir konung i Srerige. uwn arr 

lämna manl(i.:a hriiSlan'ingar. men 

s 
~ 

1 Succcssionsordningen omtryckt 1974:307. 

Vilande förslag 

Successionsrärt rill S1•eriges tron ri/1-

kommer manliga och krinnliga (/ier

kommande ri// kronprins Johan Bap

lisr Juli i, sedermera Konung Kar/ XI V 

Johans. avkomling i rärt nedstigande 

led. Konung Carl XVI Ciusraf .4°1dre 

syskon och äldre syskons (/terkom

mande ha därvid ./iirerräde Fam/br 

yngre syskon och yngre syskons (f/er

kommandc. 

Vad i denna successionsordning är 

stadgat om Konungen skall, om Drott-
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Nuvarande lrdrlsc Vilande förslag 

Hans l'/irrlä111nadc dmnning sig i ning är statschef. gälla lwnnr. 

ni/signat 1illstd11d lxtinncr . .fiirl' regent 

rllcr statsrådet regNingc11 111ccl kungl. 

makt och myndighcr. på sätt och 111cd 

rillkor. 41 och 93 .11} m· rcgNings-

.fi1mwn jiirl'skri\'{/. till dl'ss !Vkscns 

Sriindcr. d elen rid ri:'grrings/imnen 

utstakar. /11111ni1 sammankrm1111a. dd 

cle111 til/hiir. att 0111 regcringcns/<'iran-

cle sjä/l'a/iimrdna. Bliver dmttningrns 

lirs/i"ukr ar mank1in . .f(imrdne dtl 

Riksrns Stäl/(/er riksfiirc.\f(Jnr/arc. 

1·aro111 i 93 .11· rcgcringsfim11c11 s1adga1 

är. Blircr dm11ni11gcns lirs/i"ukt al' 

krinnokiin. träd!' den ar ättl'll. som 

c/irr fiirs1(iidslorä11 den arlidne 

Konungen i arv~/ö/jden. på säll I .11 

utstakar. närmast är, såsom Konung 

till regeringen. 

Såsom rcgNing\'/i1r111cns 2 .11· ut

tryckligen stadgar. att Konung alltid 

skall vara av den rena evangeliska 

läran, sådan som den, uii den oför
ändrade Augsburgiska bekännelsen. 
samt Uppsala mötes beslut av år 
1593, antagen och förklarad är, a/11.wi 

skola ock prinsar av det kungl. huset 
uppfödas i samma liira och inom 
riket. Den a\' kungl. familjen, som ej 
sig till samma liira bekänner, vare 
från all successionsrätt utesluten. 

Prins av det kungl. huset må ej 
gifta sig, med mindre Konungen, 

sedan s1a1srådc1s tankar inhämtats. 

därtill lämnat samtycke. Sker det 

ändock, have han förverkat arvsriitt 
till riket för sig, barn och efterkom
mande. Lag samma vare. om han. 

Såsom ] 11· i 1809 cJrs rcgcring::ffimn 

uttryckligen stadgar, att Konung 

alltid skall vara av den rena evange

liska liiran. sådan som den, uti den 
oförändrade Augsburgiska bekän
nelsen, samt Uppsala mötes beslut 
av år 1 S93, antagen och fdrklarad iir, 
sdlunda skola ock prinsar och prin

sessor av det kungl. huset uppfödas i 
samma lära och inom riket. Den av 
kungl. familjen som ej sig till samma 
lära bekänner, vare från all succcs
sionsrätt utesluten. 

Prins och prinsessa av det kungl. 

huset må ej gifta sig. med mindre 
rrgcrini:cn på hemställan av Konung

en därtill lämnat samtycke. Sker det 
~indock_ ha ve han eller hon förverkat 
arvsrätt till riket för sig. barn och 

efterkommande. 
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Nurnrand<' lrdclse 

med C'l/cr 111an sådan/ .1·a1111yck<'. ta,1.wr 

till g('fnål enskild sr('flsk mans d01-

!N. 

Prins a\· kungl. svenska huset må 
ej. utan Konungens och Riksens 

Sriindl'rs samtycke, bliva r1',~<'1wulc 

.fi1rsrc m· utl:indsk stat. vare sig 
genom val. arv eller gifte. Sker 
annorlunda. vare han och hans efter
kommande ej berUttigade att succe
dera till svenska tronen. 

22 

Vilande förslag 

Prins nch {Jl'i11scss11 av kungl. 
svenska huset må ej, utari Konung
ens och riksdagens samtycke, bliva 
rcgl'nt i utWndsk stat, vare sig genom 
val. arv eller gifte. Sker annorlunda. 
vare han 1·llcr hon sam1 efterkom
mande ej beriittigade att succedera 
till svenska tronen. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. Hans kungl. höghet hertigen av 
Halland. prins Bertil. skall ha successionsrlitt till tronen efter Konung Carl 
XVI Gustaf och dennes efterkommande. 
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2 Förslag till Bilaga 2 b 

Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom föreskrives att I kap. 5 ~ regeringsformen 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·ara11</e (rdelse 

Konungen lir rikets statschef. 

Vilande förslag 

I kap. 

5 ~ 
Konungen eller drollning, som 

enligt successionsordningen innehar 

Sreriges tron, iir rikets statschef. 
Vad i denna regeringsform är 

stadgat om konungen skall, 0111 droll

ning är sta/schtf, gälla henne. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

1 Regeringsformen omtryckt 1976:871. 
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.Förbud mot barnpornografi Bilaga 3 

Förslag till 
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

I Urigenom forcskri\'S all 7 kap. 4 ~ tryL·kl'rihctsfiirurdningen skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Vilande förs/af{ 

7 kap. 
H: 

\led h(';1ktande av det i I kap. :ingivna syft~t med en allm;in trycki'rihet 

skall -ihom ntill<ltct yttrande i .tryckt skrift ;111'\L:s s:idan enligt lag stralföar 

fr;1111st:illning som innefattar: 

I. hiigl(irriideri. forihat med uppst1t <1tt riket eller del diirav skall med 

':i\dsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utliindskt hist;\nd l:igg:as 

under fr:irnmande makt eller hringa;; i hnoende :I\· <idan makt eller :1tt del av 

riket skall s:'ilunda lihryL·kas eller :1ll :°ltg:jrd eller heslut av stat'id1ckn. 

regeringen, riksd.igen elic'r hiig,1;1 dn111;1rm:ilden skall med utliindskt histi\nd 
rramt,·ingas ..:ller hindr:ts. s;1fr:1ml t,!iirning:en inneh:ir fara frir upps:'.\tets 

fiir\'erk I ig:a nde: 

försiik. f(irheredclse eller st:impl i ng t i Il siidan t hiig:l\irr:ideri: 

2. krig:sanstilian. stiframt fara l(ir alt riket skall invecklas i krig: eller andra 

lientlig:heter fr:imkallas med utl:irnlskt hist;'1nd: 

J uppn>r. förövat med uppst1t att statsskicket skall med vapenmakt eller 
L'\jcst med dldsamma medel 11mstörtas eller att tl!g:ird eller beslut av 
sutschden. regeringen. riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda 
framtvingas elkr hindras. >f1fr:1mt giirning:..:n innehiir !'ara l\ir uppS:1tets 

fon·erk ligande: 
l\irsiik, förheredelse ..:11..:r st;in<pling till <1dant uppror: 

4. landsfi.irriideri eller landss,·ek, i 'ad diirigenom. dä riket iir i krig: eller 

eljest i lag meddelade bL'st:immelser om si1d:mt hrott iig<i tilliimpning:. n~1gon 

t!.irlcder krig:sfolk hörande till rik,~ts eller med riket l(.irbum\cn stats krigsmakt 

eller andra som iiro verksamma för försvaret av ri kel l il\ myteri. trolöshet eller 

modlöshet eller genom osann framst~illning sprider misströstan bland 

allm:inheten eller begi1r annan dylik l"\"irr:idisk g:irning som iir till men for 

försvaret eller l(.)r fölk((irsiirjningen eller. nm riket iir helt eller de\\ is 

ockuperat ;1\' fr:immandc m:1kt 1.1t,1n ;1tt miliUrt motsti.lncl tlirekommer. f\.ir 

mnt stä mlsverksa m heten: 

tiirsök. frirheredelse eller sUmpling till sfalant l;indsfi.irdderi eller lands

svck: 

1 Scnas1c lydelse \ 976:')~5. 
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Vilande förslag 

5. lanclskadlig vårdslöshet, i vad diirigenom någon av oaktsamhet begår 

giirning som a\·scs under 4: 

6. uppvigling, varigenom någon söker förleda till brottslig g~irning. 

svikande av medborgerlig skyldighet eller ohö~samhet 1rnll myndighet: 

7. ryktesspridning rill fora for ril\els siikerhet, varigenom, d<l rike! iir i krig 

eller eljest i lag meddelade bestiimmelscr om sttdant hrott iiga tilliimpning. 

n{1gon sprider falskt rykte eller annat osant pt1st<kndc, som iir iignar att 

framl\alla fara för rikets siikerhet. eller till friimmandc mak I fram for eller l{tter 

framkomma sådant rykte eller påstående: 

8. hot mot eller missaktning for folkgrupp av viss ras. med viss hudl:irg. a\· 

viss nationellt eller etniskt ursprung clkr med viss trnshekiinnelse: 
9. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klanderviird 

i sitt levnadssiitt eller eljest lämnar uppgift som iir iignad att utsiitta denne for 

andras missaktning, dock ej om det med hiinsyn till omstiindigheterna var 

försvarligt att liimna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller 

att han hade skiilig grund för den: 

10. förtal av avliden, om giirning 

som avses under 9 iir sårande for de 

cfkrlevande eller eljest km1 anses 

kriinka den frid, som bör tillkomma 

den avlidne: el/N 

11. föroliimpning. varigenom nå

gon smiidar annan genom kriin

kande tillmiile eller beskyllning eller 

genom annat skymfligt beteende 

mot honom. 

10. förtal av avliden. om g:irning 

som avses under 9 iir stirandc frir de 
efterlevande eller eljest J.;;in ;inses 

kriinka den frid, snm hiir tillknmma 

elen avlidne_:_ ___ _ 
11. föroliimpning. \·arigenom n~l

gon smiiclar annan genom kr:in

kande tillm:ile eller beskyllning eller 

genom annat skymtligt beteende 

mot honom: cl IN 

I J. nampom11gra/ihm11. 1·arig1'-

11011111ågo11 skift/rar flanr i /W/'110,l!,/'llfiSk 

hild med 111>J1scir af/ hilt!c11 s1irides. om 

i11t<' giimi11gc11 m€'d hiinsrn till 0111-

stii11il('.!.hcr€'nra iir .fiir.1Yarli'.!.. 

Denna lag triicler i kraft den 1 januari 1980. 




