
Konstitutionsutskottets betänkande 

1981/82: 16 

om ändring i regeringsformen (prop. 1981/82:52) 

Propositionen 

I propositionen fiiresli1s en iindring i regeringsformens hestiimmdser om 

ribdagens miijligheter att fatta beslut pt1 ockuperat omrftdc. Ändringen 

innehiir att en ockupationsmakt inte skall kunna utnyttja systemet med 

ersiittare för riksdagsledamiiter för att samla det antal ledamiiter som krii\'s 

för att riksdagen skall fä fatta beslut pä ockuperat omri\de. 

Betriiffande lagförslaget och den niirmare motiveringen hiinvisas till 

propositionen. 

Motionerna 

Med anledning a\' propositionen har \'iickts motion 1981/82:97 a\· Lars 

Werner m. fl. (\'pk). i \'ilken yrkas att riksdagen med godkiinnande av 

förslaget i proposition 1981/82:52 till lag om iindring i regeringsformen hos 

regeringen hemstiillcr om förnyad priivning av frt1gan om beslutanclcriitt över 

huvud taget skall tillkomma riksdagen p~i ockuperat omr{1de. 

I sammanhanget behandlas även motionerna 1980/81: 1122 av Daniel 

Tarschys (fp) och 198U!81:1473 a\' Gunnar 13iiirck i Viirmclö (m). I motion 

1122 yrkas att riksdagen hos regeringen anhttller om förslag till ändring a\' 

grundlagen i syfte att undanröja den risk som pätalas i motionen. I motion 

1473 yrkas att riksdagen hos regeringen anhiiller om utredning och. vid 

behov. förslag till lagstiftning som inte kan utnyttjas a\· ev. ockupationsmakt 

till undergrii\'ande a\' det svenska statsskickct. B;'1da motionerna tar siklL' p;i 

ek problem om statsskickct i krig och krigsfara som behandlas i prnpositio

nen. Ang{1endc det niirmare innchCtllct i motinnerna hiinvisas till de tryckta 

texterna. 

L'tskottct 

Ubkottet har inte funnit anledning till ennran n1\\t propositionens 

förslag. 

Enligt vad utskottet kunnat finna tillgodoser propnsitionen i princip de 

krav som framförts i de under allmiinna motionstiden väckta motionerna 

1980/81:1122 och 19811!81:1473. 

I propositionen framh<lller föredragande statsritdct bl. a. att det kan synas 

ligga niira till hands att man borde iHergit till grundlagberedningcns förslag. 
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th's. att frirhjuda riksdagen att iivcr hun1d taget fatta hL'slut p~I ockuperat 

omradt·. Denna fr!1ga biir emellertid (·i\'t'r\"iipts ing<tL'IlCk. \"ilket enligt 

föredragandt·n ucksit kommer att giiras i liimpligt sammanhang. Utskot tel 

finner att gL'lllllll detta ut talande ii\ en vrkandct i motion I llX UC:lJ7 iir till 

fullt> tillgodosett. 

l\kd hiin\"isning till det anförda he111st:iller utskottet 

I. att riksdagen med bifall till proposition l9XJ/X2:52 som \"ilande 

antar det i propositionen framlagda föp;laget till iindring i 

regeringsformen. 

att riksdagen fiirklarar 111otion l980iXI: 1122 bes\"arad 111ed vad 

utskottl'l anfört. 

3. att riksdagL'n förklarar motion llJXtl/8]: 1-173 besvarad nll'd vad 

utskott('( anfört. 

-1. att riksdagen förklarar mntion ll!Xl/X2:lJ7 besvarad 111cd vad 

utskottet anfört. 
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