
Konstitutionsutskottets betänkande 

1984/85:16 

om svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga ställning m. m. (prop. 
1984/85:36) 

Sammanfattning 

I propositionen läggs fram förslag om vissa ändringar av föreskrifterna om 

svenska kyrkan i övergångsbestämmelserna till regeringsformen. Förslaget 

innebär att svenska kyrkans centralstyrelse får ställning som förvaltnings

myndighet under kyrkomötet. Vidare föreslås att regeringens kompetens att 

meddela föreskrifter om centralstyrelsen begriinsas i viss utstriickning. att det 

införs ökade möjligheter för kyrkomötet att vidaredelegera normgivningen i 

vissa ämnen samt att formerna förenklas för upphärnnde av iildre lag som 

reglerar ämnen som kan delegeras till kyrkomötet. 

Utskottet har tillstyrkt propositionens förslag. 

Propositionen 

I proposition 1984/85:36 om svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga 

ställning, m. m. har regeringen föreslagit riksdagen ätt i den ordning som 

anges i 8 kap. 15 §regeringsformen anta ett till propositionen fogat förslag till 

lag om ändring i regeringsformen. 

Förslaget innebär i huvudsak följande. I övergångsbestiimmelserna till 

regeringsformen förs in en bestämmelse med innebörden att det vid sidan av 

statliga förvaltningsmyndigheter under riksdagen och regeringen iiven kan 

finnas statliga fövaltningsmyndighetcr under kyrkomötet. Regeringens kom

petens att meddela föreskrifter om centralstyrelsen iindras p{t s{1 siil! att 

gmndliiggande föreskrifter om centralstyrelsens organisatiun förs till riksda

gens heslutsomri'1de. En möjlighet öppnas för kyrkomötet att delegera 

normgivningen till stiftsmyndigheter. kyrkliga kommuner eller kyrkokom

munala förvaltningsmyndigheter i fri1ga om svenska kyrkans hikker. svenska 

kyrkans sakrament. gudstjänst och övriga handlingar samt kollekter. Slutli

gen föresbs att äldre lag som har tr[itt i kraft före den I januari l 9X3 tKh som 

reglerar ilmnen inom kyrkomötets normgivningsomr:ide skall kunna upphii

vas av riksdagen genom ett enkelt beslut och utan krav p{1 yttrande av 

kyrkomötet. Grundlagsändringarna föreslC1s triida i kraft den I januari 19X6. 

Propositionen anmiildes första g<'mgen i riksdagens kammare den 7 

november 1984. 

1 Riksdagen /98..fi/'15 . ./sam/. Nr /{J 

Riiu~ls1': S. 1. rad 2~ Stftr: församlingsmyndight:lL'r R;inat till: för\'altningsmyn
dight:tt:r 

KU 1984/85:16 



KU 1984/85:16 

Uskottet 

Genom ändringar i punkt 9 övergangsbestiimmelserna till regeringsformen 

gäller fr;"m den 1 januari 1983 nya regler om formerna för den kyrkliga 

lagstiftningen. De nya grundlagsreglerna innehar väsentliga nyheter i fråga 

om dels formerna för heslutande av lag på det kyrkliga området. dels 

fördelningen mellan riksdagen. regeringen och kyrkomötet av hefogenheten 

att meddela föreskrifter i vissa kyrkliga ämnen. 

Genom lagen (1982:942) om svenska kyrkan och lagen ( 1982:943) om 

kyrkomötet har kyrkomötet reformerats. Reformeringen av kyrkomötesor

ganisationen innebar bl. a. att kyrkomötet fick ett permanent beredande och 

verkställande organ, svenska kyrkans centralstyrelse. 

Under det utredningsarhete som har förekommit för att genomföra 

reformerna har vissa problem uppmärksammats. Det gäller frågan om 

svenska kyrkans centralstyrelses statsriittsliga ställning och vissa oklarheter 

och praktiska problem i fråga om normgivningen pi\ det kyrkliga området. 

Dessa fdgor har utretts av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. 

Arbetsgruppen har presenterat sina förslag i promemorian (Os C 1984:4) 

Klargöranden och kompletteringar av kyrkomiitesreformen. Den nu aktuel

la propositionens förslag till ändring i regeringsformen bygger pä nämnda 

arbetsgrupps förslag. 

Propositionens förslag har inte föranlett något motionsyrkande och 

utskottet bitriider förslaget. 

Hcms1älla11 

Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:36 som vilande antar 

det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

regeringsformen. 
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