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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås iindringar i grundlagsbestiimmelserna om svenska 

kyrkan. Det föreslits att reglerna om kyrkolagstiftning i punkt 9 övergångs

bestämmelserna till regeringsformen anpassas till regeringsformens huvud

principer om normgivning. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna om normgivning pä det kyrkliga 

omri1det blir huvudregeln att riksdagen ensam stiftar kyrkolag. De nya 

bestiimmelserna har utformats så att svenska kyrkan garanteras ett 

inflytande vid normgivningen genom att kyrkomötet i viss utsträckning 

medverkar vid den framtida kyrkolagstiftningen. Riksdagen får ocksit 

möjlighet att till kyrkomötet delegera normgivning i kyrkliga angelägenhe

ter. 

Vidare föresl~ts i propositionen att en del av de nuvarande stadgandena om 

svenska kyrkan i övergäng:sbestiimmelserna till regeringsformen upphävs. 

Ändringarna i regeringsformen föresliis träda i kraft den I januari 

1983. 

I Niksclagcn /<)8/,'8:'.. I s11111/. Nr 77 



Prop. 1981/82:77 2 

1 Förslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom förcskri\'s att punkt 9 övergtmgsbestiimmelserna till regerings

formen 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'lm111dc lydelse 

9. Ombud jlir s1·e11ska kyrkan 

sa111111anträder till allmänt kl'rkomiitl' 

enligt vad som är särskilt förcskri-

1·et. 

Till prästerlig bef111t11i11g inom 

s1·e11sk11 kyrkan får ej annan lll11iim-

11as än den so111 hekiinncr krrkm1s 

liira. Afc(~fiir ann11n hefiwning skyl

dighet att 1111den·i.rn i kristendom eller 

tmlogisk 1·etcnsk11p, skall tagas den 

hänsyn till d<' .1·ök11ndcs trosdskåd

ning som diira1· kan påkallas. Befatt

ningshm•an'. som ej tillhör .1Te11ska 

kyrkan. får icke deltaga i argörande 

ar mål l'llcr iirende. som angclr krr

kans re/igionsrård eller re/igio11s11n

den·isning, 111ön1ing m· priistiimhe

tet. hefordring eller iimbctsansrnr 

inom krrkan. Niir st/dant ärende 

a1-göres ar regeringen, skall dock 

hinder som 1111 sagts icke gälla fiir 

annan än fiiredragandcn. 

Till iirkehi.1kop eller biskop Il/

nämner regeringen en Il\' de tre som 

har .fiireslagits i drn ordning som 

kyrko/ag ji"ircskriva. 0111 tifl.\"litlning 

m· prästerliga rjiinsta i fiJr.rn111/ingar

na och den riitt som diirrid tillkom

mcr regeringen och fiirswnlinganw 

föreskrires i kyrko/ag. 

Utan hinder a1· rad denna rege

ringsfimn ji'ireskriver om att lag stir 

tas. iindras ella 11pphii1·es m· riksda

gen skall i .fi·clga 0111 kyrko/ag giilla. 

1 Regeringsformen omtryckt 1979:<133. 

Föreslagen lydelse 

9. Grundläggande föreskrifter om 

svenska kyrkan som trossamfund 

och om kyrkomötet som en försam

ling av valda ombud för svenska 

kyrkan meddelas i lagen om svenska 

kyrkan. Denna lag stiftas på samma 

sätt som hm'udbestämmelsema i riks

dagsordningen. Innan lagen stiftas 

skall yttrande av kyrkomötet inhäm

tas. 

Förcskrijicr om medlemskap i 

svenska kyrkan meddelas genom lag, 

som stiftas av riksdagen med sam

tycke av kyrkomötet. 

Grundläggande föreskrifter om 

prästerliga tjänster i svenska kyrkan 

och om stiftsmyndigheter samt andra 

föreskrifter om kyrkomötet än som 

avses i första stycket meddelas i lagen 

om svenska kyrkan eller i annan lag, 

som stiftas a~· riksdagen efter yttrande 

a1' kyrkomötet. Detsamma gäller 

grundläggande föreskrifter om den 

kyrkliga egendom som är avsedd för 

svenska kyrkans verksamhet. Före

skrifter som innebär ändring al' det 

ändamål för vilket den kyrkliga egen

domen är avsedd meddelas dock 

genom lag, som stiftas på samma sätt 

som lagen om sl'enska kyrkan. 

Kyrkomötet fär med stöd av före

skrifter i lagen om svenska kyrkan 

genom kyrklig kungörelse medtlel11 

föreskrifter i följande ämnen: 
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N11rara11dC' lrdc/se 

att sådan lag stijias, iindras eller 

llfl{'hiit·cs ar rcgcri11gC'11 gemcnsamr 

ml'd riksdagen: clock att diirt'id 

l'ljimlra.1· smntyckl' jii1111·iil 111· all111ii111 

krrkomöte. Harm· riksdage1111111age1 

fårs/ag angående kyrko/ag ej wfiir

dats som lag fiire niimzast följande 

/agri111a riksmiiTC's hiirian. är förslaget 

fi:irji1lle1. 

Föreslagen lrclelsc 

s1·enska kyrkans lära, 

svenska kyrkans böcker, 

svenska kyrkans sakrament, guds

tjänst och övriga handlingar, 

kollekter. 

central verksamhet för evangelirn

tion, mission och Öl'rigt utlandsarbe
te samt diakoni, 

kyrkomötets arbetssätt samt verk

samheten hos organ som tillsätts a1• 

kyrkomötet. 

l1emyndig11r riksdagen kyrko111ii

tet alt 111edclela föreskrijier i C'Tt ris.1·r 

iimnt'. kan riksdagen diirrid medge 

att kyrkomötet genom kyrklig k11ngii

rcl.1·c ö1·er/1ltcr tlt organ. som tillsätts 

a1· kyrkomötet. att i sådan kungörelse 

meddela hestämmc/ser i iimnet. Rik.1·

dagen kan i lagen 0111 s1·enska kyrkan 

meddela föreskrifter i de iimnen som 

anges i fjärde stycket. Detta gäller 

ii1·en om krrkom<lret har hem1·ncli-. . 

gats att besluta .fi'ireskrijier i ämnet. 

Regeringen får inte besluta föreskr~f

tcr i dessa ämnen. 

I fråga 0111 ändring eller llfl{'hii1·an
de a1· lag som 111·ses i fiir.1·ra-tredjc 

styckena gäller rnd som iir förcskril'Cf 

om stifiande ai· st1c/11n lag. 

När regC'ringen skall m·göra ären

den som angår .l"l'enska kyrkans reli

gio11.1Tård eller religion.rn11dcn·is

ni11g. ut<Jl'11i11g a1· priistiimhetct. 

hljimlring C'llt'r ii111hetsansl'llr inom 

kyrkan. skall fi"ircdraganden tillhöra 

S\'enska krrkan. 

Vad i denna regeringsform före- Vad i denna regeringsform före-

skri\'('.1 0111 primiirknmmuncr skall. skri\'.\· 0111 primiirkommuncr skall. 

med undantag av I kap. 7 * första med undantag av I kap. 7 ~ första 

stycket andra punkten. tiga mot.1·1·a- stycket andra 111e11inge11, tillämpas 

mndc tillämpning i fdga om kyrkliga även i fr<'tga om kyrkliga kommun-

kommuner. er. 
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N11vara11de lw/else 

Genom denna regeringsform gö

res ej iindring i vad som hittills har 

giillt enligt 2 * i den iildre regerings

formen. 

Det forna priisleståndcts pril'i/egi

er. förmåner, rrl11ighcter och friheler 

skall fortfarande giilla. om de ej har 

ägt oskiljak1igt sa111mw1hang med 

den stå11de1 förl// 1il/ko111mamle 

representationsriillen och således 

upphört med denna. Andring elfrr 

upphiivandc m· d<'ssa pril'ilegier, j('jr

måner, riiltight!icr och friheter får ej 

ske på annat siifl än genom rixering

ens och riksdagens s11111mw1s1ä111-

ma11de hes/l/f och med hijiill m· a/1-

miim kvrkomiite. 

4 

Föreslagen lydelse 

Genom denna regcringsf(.)rm görs 

ej iindring i vad som hittills har gällt 

enligt 2 * i den äldre regeringsfor

men. 

I. Denna lag triider i kraft den I januari 19X3. 

2. Äldre författningar och föreskrifter. som har tillkommit genom beslut 

av Konungen eller regeringen gemensamt med riksdagen och med samtycke 

av allmänt kyrkomöte. sk:ill fortsfitta att giilla utan hinder av att de inte har 

tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tilliimpning av de nya 

bestiimmelserna. Restiimmclserna i X kap. 17 * första meningen i denna 

regeringsform skall gälla i fr!1ga om sädana författningar och föreskrifter. 

Punkt 9 sjföte stycket övcrgimgsbestiimmelserna till regeringsformen i deras 

nya lydelse tilliimpas ocksä i fråga om iildre lag. 

3. Utan hinder av punkt 9 första-sjiitte styckena övergtmgsbestiimmclscr

na till regeringsformen i deras nya lydelse far regeringen upphiiva föreskrifter 

som Konungen eller regeringen har meddelat före elen I januari 19X3. S;\dana 

föreskrifter skall inte tilliimpas i ckn mtm de giillcr fr<~tga som regleras i kyrklig 

kungörelse. 
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2 Ftirslag till 
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

Hiirigenom föreskrivs att i 2 kap. 5 och 7 ** tryckfrihetsförordningen 1 

orden "allmiint kyrkomöte" i olika böjningsformer skall bytas ut mot 

"k yrkomiitcf' i motsvarande form. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1983. Vad som föreskrivs om 

kyrkomötet i 2 kap. 5 * i dess nya lydelse skall giilla ocksf1 i fräga om tidigare 

allmiint kvrkomtite. 

I Trvckfrihctsfiirmdningen omtryckt 1'179:9>6. 
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KOMMUN DEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-03-18 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Wikström, 

Friggebo, Åsling, Söder, Johansson, Wirten, Andersson, Boo, Petri, 

Eliasson, Gustafsson, Elmstedt, Tillander, Ahrland, Molin 

Föredragande: statsrådet Boo 

Proposition om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m. m. 

l Inledning 

För svenska kyrkans verksamhet gäller ett omfattande system av 

offcntligriittsliga regler. En del av reglerna är av grundlags natur och 

f1terfinns i övcrgångsbestiimmelscrna till regeringsformen.Andra är av 

kyrkolags natur. Med kyrkolag först;ls allmiint uttryckt sädan lag som 

omfattar grundläggande bestfo1mclser om kyrkans viisen, egendom. orga

nisation och verksamhet. För kyrkolagstiftningen giiller siirskild form. I 

regclsystcmct för svenska kyrkan ingår iiven hestiimmelscr i vanlig lag. som 

har beslutats av riksdagen, och bestämmelser som regeringen har utfärdat 

inom ramen för sin normgivningskompetens. 

Reglerna om kyrkolagstiftning finns i punkt 9 övcrgimgshcstämmelserna 

till regeringsformen. Dessa regler inncbiir att kyrkolag stiftas. iindras eller 

upphävs av regeringen gemensamt med riksdagen och med samtycke av 

allmänt kyrkomöte. Reglerna avviker därigenom frön de regler som giillcr i 

frt1ga om annan lagstiftning. Enligt I kap. 4 *andra stycket regeringsformen 

iir det niimligcn riksdagen som stiftar lag. 

I punkt 9 övcrgangsbcstiimmelserna till regeringsformen finns förutom 

reglerna om kyrkolagstiftning flera andra stadgandcn om svenska kyrkan. 

Bl. a. finns diir bestiimmelser om kyrkomötet. priistcrliga befattningar och 

utnämningar. de kyrkliga kommunerna. konungens trosbckiinnelse och 

priisteståndets privilegier. 

De utredningar som förberedde grundlagsreformen ans{1g att reglerna om 

kyrkolagstiftning borde beh{1llas i avvaktan pi1 ett stiillningstagande till 

fd1gan om förh<'tllandet mellan stat och kyrka och fiircslog att reglerna togs in 

i regeringsformens övcrgt111gsbestiimmelser. Enligt det till riksdagen avliim

nade förslaget (prop. 1973:90) förordades att de giillandc reglerna om 

kyrkolagstiftning behölls t. v. och att de skulle ha sin plats i övcrgfrngsbc-
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sUimmelserna till den nya regeringsformen. Denna lösning vann riksdagens 

bifall (KlJ 1973:26. rskr 1973:265). 

Förhiillandet mellan staten och svenska kyrkan har utretts i olika etapper 

sedan mitten a\' l 95ll-talet. Den senaste utredningsetappen tog sin början <'lf 

1975 genom de övcrliiggningar i stat-kyrka-fr~lgan som di1 inleddes mellan 

företriidare för staten och svenska kyrkan. Deltagarna i iiverliiggningarna 

avliimnade gemensamt sitt förslag (SOU 1978: I) i januari 1978. Efter 

remissbehandling av stat-kyrka-förslaget beslöt regeringen att inhiimta 

kyrkomötets yttrande över förslaget och remissyttrandena (skr 1979: 1 ). 1979 

ilfs allmiinna kyrkomöte uttalade sig emellertid för ett bevarat samband 

mL'llan staten och kyrkan (Si"ilJ 1979: I. prot. 1979:20. kskr 1979:20). Mötet 

förordade samtidigt inomkyrkliga reformer och tillsatte en utn:dningsniimnd 

för att utarbeta och lägga fram förslag om kyrkans organisation p[i stifts- och 

riksplan. 

\fot denna bakgrund beslöt regeringen att tillkalla L'n kommittc ( Kn 

1979:06) med uppdrag att utreda fri1gor om kyrkomötets stiillning. befogen

heter och sammansättning m. m. Kommittcn 1
• som antog namnet 1979 ilrs 

kyrkomöteskommitte. avliimnade i början av 1981 betiinkandet (SOU 

1981: 14) Reformerat kyrkomöte. kyrklig lagstiftning m. m. En sammanfatt

ning av kommittens överviiganden och förslag bör fogas till protokollet i 

detta ärende som /Ji/aga I och de författningsförslag som läggs fram i 

betiinkandet som bilaga 2. 

I3etiinkandet har remissbchandlats. En förteckning över remissinstanser 

och en sammanstiillning av deras yttranden i de delar som gäller detta ärende 

bör fogas till protokollet i ärendet som bilaga 3. 

2 Allmän motivering 

2. I Reformen som helhet 

2. I. I Bakgrunden 

Beslut om att inrätta ett allmiint kyrkomöte fattades av 1862-1863 i'trs 

riksdag. Grundliiggande föreskrifter om kyrkomötet finns numera i punkt 9 

överg~mgsbestiimmelscrna till regeringsformen och i kyrkomötesförordning

en (1949:174. iindrad senast 1971:601). 

Kyrkomötet besti1r av% ledamöter. varav 39 iir prästerliga ombud och 57 

iir lekmannaombud. Ärkebiskopen iir ordförande i kyrkomötet. De priistcr

liga ombuden består av de 13 biskoparna. som iir sjiilvskrivna ledamöter. 

samt 26 valda ombud för stiften. Dessa utses genom direkta val av de olika 

1 Riksdaµskdamnten Hildinµ .h111anssnn. ordförande. chdskonsullen L; rban (lihsnn. 
utredningssekn:tcrarc'n \'1argarcta Grarc-Lantz. hiiradsdllrnaren Gunnar A. Johans
S!lll. riksdaµskda111oten (iunnl'I .Jpn;ing Pch fi\rhumlssckreteraren Carl-Eric Lund
µrcn. 
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stiftens priister. Lekmannaombuden viiljs genom indirekta val av siirskilda 

elektorer. Dessa utses i sin tur av kyrkofullmiiktige, kyrkostiimma eller 

siirskilda av dessa organ valda delegerade. Den som iir behörig att utöva 

priisterlig tjiinst för inte vara lekmannaombud. Som ett allmiint kompetens

krav för ombud vid kyrkomöte gäller att ombudet måste tillhöra svenska 

kyrkan. 

Pi"t kallelse av regeringen sammantriider kyrkomötet vart femte t1r. 

Regeringen kan dock sammankalla mötet oftare. Kyrkomötet för inte utan 

särskilt medgivande av regeringen sammantriida under liingre tid iin 35 

dagar. Ärendena bereds i olika utskott som tillsiitts av kyrkomötet. 

Tillsammans med riksdagen och regeringen deltar kyrkomötet i stiftande av 

kyrkolag. Niir det giiller den kyrkliga förvaltningen har kyrkomötet inga 

beslutsfunktioner. Miitet kan endast som ett opinionsorgan ge sin mening i 

kyrkliga friigor till kiinna för regeringen. Kyrkomötet har dock den 

sjiilvstiindiga funktionen att det utser ledamöter i de fyra centrala kyrkliga 

styrelserna. svenska kyrkans centralr[1d för evangdisation och församlings

arbcte. svenska kyrkans missionsstyrelse. styrelsen för svenska kyrkan i 

utlandet samt svenska kyrkans diakoniniimncl. Kyrkomötet granskar också 

de centrala kyrkliga styrelsernas verksamhctsberiittelser. 

Från kyrkans sida har sedan länge framförts önskemål om olika 

organisatoriska reformer. Redan år 1964 lade en arbetsgrupp inom kyrkan, 

den s. k. kyrkoorganisationskommitten, fram en skiss till sädana reformer. 

Med anledning av viickta motioner antog sedermera 1968 {1rs allmiinn<i 

kyrkomöte ett kyrkligt reformprogram. Det grundade sig pii ett förslag från 

en inom kyrkan är 1964 tillsatt studiegrupp för kyrkoorganisatoriska frägor 

och innefattade en sammanfattning av i.inskem{1l om organisatoriska 

reformer som ansågs väsentliga. oavsett hur relationerna till staten fi.ir 

framtiden skulle utformas. 

Efter initiativ av flera kyrkliga institutioner tillsatte iirkebiskopen ilf 1973 

en inomkyrklig arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram förslag till reformer 

betriiffande kyrkans organisation och arbetsformer. framför allt den kyrkliga 

organisationen på riks- och stiftsplanen. Arbetet fullföljdes inom ramen för 

de överläggningar mellan staten och svenska kyrkan som inleddes fir 1975. 

De kyrkliga företrädarna i överHiggningarna lade är 1978 fram en organisa

tionsskiss (SOU 1978:2). som bl. a. innehäller förslag om ett reformerat 

kyrkomiite och en central kyrkostyrelse. 1978 t1rs förslag om ändrade 

relationer mellan staten och svenska kyrkan (SOU 1978: I) förelades 1979 ärs 

allmänna kyrkomöte (skr 1979: 1 ), som emellertid ansäg sig inte kunna godta 

förslaget. Mötet förordade i stället inomkyrkliga reformer och tillsatte en 

utredningsniimnd för att utarbeta och lägga fram förslag om kyrkans 

organisation pt1 stifts- och riksplan. Utrcdningsniimnden lade under hösten 

1979 fram ett preliminärt hetiinkande om kyrkans framtida organisation. 

Nämnden har remissbehandlat betänkandet och avser att till 1982 [1rs 

allmiinna kyrkomöte lägga fram ett slutbetänkande i saken. 
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Sedan jag nu har redogjort för kyrkomötets nu\'arande organisation <X'h 

arhehuppgilkr samt de iinskem;il <lm och förslag till refurmn som under 

senare tid har förts fram pi1 cktta omr<'1de. Ö\'erg<"ir jag till friigan om 

lagstiftningL'n p;\ det kyrkliga ornr;idet. 

Den nuvarande ordningen för kyrkolags stiftande tillkom i samband med 

reprt·sentatinnsrcformcn i1r 186h. Med kyrk<llag först{1s allmiint uttryckt 

s(1dan lag som omfattar grundliiggande bestiimmelser ·om kyrkans viisen, 

·~gendom, organisation od1 verksamhet. Kyrknlag stiftas. iindras eller 

upphiivs av regeringen gemensamt med riksdagen och med samtycke av 

allmiint kvrkomöte. 

Vid grund lagsreformen {1r 1974 fiirdes reglerna om kyrkolagstiftningen över 

fr;'m 1809 ;lrs regeringsform till punkt 9 iivergimgshestiirnmelserna till 

regeringsformen. I denna punkt finns oeksi1 flera andra frt1n !8119 [irs 

regeringsform överförda stadganden om svenska kyrkan. Sillunda finns 

bcstiimmelser om kyrkomötet. bekiinnelsekrav för innehavare av vissa 

ämbeten och tjiinstcr. priisterliga befattningar och utniirnningar. de kyrkliga 

kommunerna. konungens trosbekiinnelse och priistest[mdets privilegier. 

De utredningar- författningsutredningen och grund lagberedningen - som 

förberedde grundlagsrcformen ans;lg att reglerna om kyrkolagstiftning 

borde bchiillas i avvaktan p{1 ett stiillningstagandc i stat-kyrka-fr;.1gan. som 

di1 var under utredning. och föreslog att reglerna togs in i regeringsformens 

övergtmgsbesUimmelser. Författningsutredningen anförde i denna fr;lga 

(SOU .l 963: 17 s. 487 f.) bl. a. att de föreslagna iivergi1ngshestiimmelserna 

angt1ende kyrkolag och kyrkolagstiftning torde kunna utgä sedan stiillning 

hade tagits i fri1gan om förh{1llandet mellan stat och kyrka. Enligt 

utredningen borde den föreslagna regeringsformen kompletteras med 

bestiimmelser om kyrkolagstiftning. om de nuvarande handen mellan stat 

och kyrka i allt viisentligt hchi1lls. Grundsatsen alt riksdagc'n ensam stiftar lag 

borde di1 enligt utredningens mening avse iiven kyrkolag. Utredningen ansi1g 

det uteslutet att ta bort regeringens medbestiimmande i fr;1ga om kyrkolag 

och samtidigt IMa kravet p(t kvrkomötets samtycke stii kvar. Vad som 

diiremot kunde anses naturligt var enligt utredningens mening. att kyrko

mötet avger yttrande över förslag till kyrkolag. Om kyrkan skiljs fr[1n staten. 

blev enligt utredningen den reglering i lag av kyrkans förhallanden. som kan 

anses nödvändig. inte liingre av ofkntligriittslig karaktiir. Övergängsbestiim

melserna nm kyrkolag och kyrkolagstiftning borde dii utg;'1. Grundlaµbered

ningen anslöt sig i denna del till forfattningsutredningens förslag (SOU 

1972:15 s. 229). 

Fiiredragande departementschcfen uttalade i propositionen (prop. 

1973:9() s. 473) med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 

m. 111. att fr{1gan om hur reglerna om svenska kyrkan skulk samllrdnas med 

regelsyste:net i övrigt i den nya regeringsformen kriivde ytterligare iivervii

ganden. Han förordade att de giillande reglerna hchiills l. v. Som grundlag-
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berl·dningl'n hade f;irl·slagit borde (\cssa rl'gln ha sin plats i ii\'ergangsbc

st:imml'iscrna till den nya rcgningsformcn. hirslaget \':11111 rik~dagens bifall 

(Kl.i JLJ73:2h. rskr JlJ73:265). 

Reglerna \1!11 kyrkolag.stiftning avviker sitlunda fr~tn de regler S\)111 g;ilkr i 

fritga om annan lagstiftning. Enligt I kap. 4 ~andra styl'kl't regeringsformen 

iir dl't niimligen riksdagen snm stiftar lag. Detta stadgande iir ett utflöde av 

den för \·tirt statsskick grundliiggandc llch i samma paragraf inskrivna 

principen att riksdagen iir folkets friimsta företriidare. Vid flera tillfällen har 

nwtinncr viickts i riksdagen om upphiivande av kyrknmiitets lagstiftnings

befogenhct. l\lotinnnna har avslagits av riksdagen under hiinvisning till 

pi1gi1cnde utredningsarhete tlm förh:illandct mellan staten och wenska 

kvrka~l. 

rr:igan nm fiirhiillamkt mellan staten och kyrkan har utretts i olika 

etapper sedan mitten av ILJ:'ill-talet. Den senaste utrcdningsctappcn tog sin 

början :ir J lJ7) ge1H11n LiL' iivcrliiggningar i stat-kyrka-frt1gan som dt1 inleddes 

mellan foretriidare fiir staten och svenska kyrkan. Deltagarna i överliigg

ningarna a\'liimnade gemensamt sitt förslag i januari 1978. Efter rcmissbe

handling av qat-kyrka-förslagl't besliit regeringen att inhiimta kyrkomötets 

vttrande iiver fiirslaget och remissyttrandena (skr 1979: I). Kyrkomötet 

sammantriidde i biirjan av {tr 1979. Med riistetalen 54 mot 42 uttalade sig 

mötl't för ett bevarat samband mellan staten och kyrkan (Siil.I 1979: I. prot. 

I 97LJ:20. kskr 1979: 211). Som jag tidigare har nämnt förordade mötet 

samtidigt inomkyrkliga reformer och tillsatte en utredningsniimnd för att 

utarbeta och liigga fram förslag om kyrkans organisation pit stifts- och 

riksplan. 

Det var mllt denna bakgrund som regeringen [1r 1979 beslöt att tillkalla en 

kommitte. I LJ79 {1rs k vrkomötcskommittc. med uppdrag att utreda frågor om 

kyrkomötets stiillning. befogcnhl'ter och sammansiittning m. m. I direktiven 

(Dir. 197lJ: I02) till kommitten uttalade min företriidare bl. a. att det fanns 

skiil att prii\'a i vad m{1n det hehö\'s siirskilda grundlagsregler om svenska 

kyrkan. I Ian framhöll \'idare att det ink var tillfrcdsstiillande att man li111g tid 

cftn grundlagsreformen har ii\'ergtmgsbestiimmclser som i fdg:a om 

lagstiftningsmakten innebiir att de nya principerna inte sl;'tr igenom fullt ut. 

Enligt dirckti\·L·n skulk kommitten i första hand undersöka om inte reglerna 

lllll k\Tkolagstiftning i punkt l) överg;'ingsbcstiimmelserna till regeringsfor

men kumk upphiivas. I direktiven uttalades vidare att de principiella 

stiillningstagandena i stat-k\'rka-fr{1gan inte bör föregripas. iivcn om det 

finns behov av förfö1dringar. Enligt direktiYen skulle kommitten ocks{1 

iiYen·iiga fr<'1gan 0111 kyrklimötets sammansiittning och arbetsformer och 

diirvid ta de! a\· förslagen fr:1n JlJ7l} :°ll'S kyrkomiitl'S utredningsniimnd. 

Diin·id skulk k1,111mitten undersiika i vad m<in dessa fi.irslag kunde 

genomfiiras utan att man bcfiistc statskyrkosysteml't L'ller fiirs\·;·1rade en 

framtida k vrkl'rcform. 
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I sitt hct:inkandc föresl;ir kyrkomiiteskommitten att den nya regeringsfor

mens principer om lagstiftning genomförs fullt ut och att riksdagen s{tlunda i 

framtiden ensam stiftar kyrkolag:. Kornmitten framhitller emellertid att ett 

direkt öwrförande av lagstiftnings111aktcn utan att andra i1tg::irdcr vidtas kan 

rubba det nuvarande:: förh<1ilandct mellan staten och kyrkan genom att 

kyrkan utan t\·ekan skulle inta en mindre självst:indig: stiillning iin i dag. För 

att uppriillh<illa den i dag ri1dande balansen mellan staten nch kyrkan förcsl{ir 

kommitten att tilliimpningsomriidct fiir begreppet kvrkolag begriinsas nch att 

i stiillct vissa av de l.lmri1dcn som i dag karakteriseras som kyrkolag fiirs iiver 

till kyrkomiitcts sjiilvstiindiga bestiimmandcriitt. 

Enli,l!t kommitkn kr:i\·cr de fiirc::•dagna nva arbetsuppgifterna en fiiriind

ring a\' dL't nuvarande kHknmiitl't s<i att detta far en hrl'llarL' l>Ch en mer 

demokratisk uppbyggnad. KPmmitten förcshir d:irför att kyrkomötet skall 

besti1 av 251 ledamöter samt att den nuvarande kategoriklyvningen mellan 

lekmän och priisterliga ombud försvinner. Kommitten förcsli1r vidare att val 

till kyrkomiitet skall förriittas \'art tredje (1r med början under december 

m(1nad samma {1r som val av kyrkofullmiiktige har iigt ru111. Enligt förslaget 

skall kyrkomötet sammantr:ida en gi1ng varje trC:1rsperiod. Urtima kyrko

miitc skall dessutom kunna inkallas. [kt nya kyrkomiitet föresbs inte fa 

ni1gon sjiilvskriven ordförande. Kommitten förcsliir att både ordförande och 

vice ordförande viiljs av kyrkomiitet vid dess första sammanträde. 

För att garantera det kyrkliga liiroiimbctcts inflytande vid behandlingen av 

lärofdgor när de siirskilt valda priisterliga lcdamiitcrna och biskoparnas 

sjiilvskrivenhct avskaffas fiircsbr kommitten att en nämnd för beredning: av 

Hirofri1gor inriittas. Kommitten fiiresli1r vidare att kyrkomiitct ges möjlighet 

att för tid d[1 det inte sammantriider viilja ett reprL'SL'ntantskap. Enligt 

förslaget skall kyrkomötet vidare kunna v:il.ja en L"entralstyrelse för 

beredning av kyrkomiitets och representantskapets iirenden och för verk

st:illighct av dess beslut. 

Ko111111itten föresl{1r att best:immclserna i punkt l) överg<'tng:sbestimmel

scrna till regeringsformen om kyrkomötet och om kyrkolag:stiftning upphävs. 

Dcssutnm föresl<ir kommitten att bestiimmelscrna i samma punkt nm 

bekiinnelsekra\·et fi.ir innehavare av \·issa :imhcll'n och tjiinstcr upphiivs. 

utom si·1vitt de avser fiircdragamk statsri1d i kyrkoiirenden. Kommitten 

fiiresl;fr vidare att hestiimmclscrna i punkt l) om utniimning a\· iirkcbisklip 

och biskop och om tillsiittning: av pr:istcrlig:a tjiinster i församlingarna 

upph;ivs. Enligt förslaget skall ocksii bestiimmelserna om statschefens tro i 

punkt 9 överg<'rngsbcst:immclsL'rna till regeringsformen liksom bestimmd

serna i ..i~ successionsordningcn lllll prinsars och prinSL'SSllrs tro upphiivas. 

SlutligL'll fiirL·-;Lir kommitten att hL·st:immelserna i punkt 9 om dd forna 

priistL'Sti1ndets privilegier upphii\·s. D:ircmot föresli1r kommitten ingen 



Prop. 1981/82:77 12 

ändring beträffande bestämmelsen i samma punkt om de kyrkliga kommu

nernas konstitutionella ställning. 

Kommitten förcsl;h en särskild lag om svenska kyrkan. Lagen föreslås 

innehålla bl. a. vissa av de bestämmelser som nu finns intagna i punkt 9 

övergångsbestämmelserna till regeringsformen. Lagförslaget innehMler 

vissa grundläggande föreskrifter om svenska kyrkans bekiinnelse och dess 

organisationsstruktur. Det innchiiller oeks[1 kompetensregler för innehav av 

kyrkliga befattningar. Enligt förslaget skall i lagen vidare tas in grundläg

gande föreskrifter om det reformerade kyrkomötet och dess heslutsomräde 

samt föreskrifter om val till kyrkomötet. kyrkomötets sammanträden 

m. m. 
Kommitten föreslår att reformen som helhet genomförs den l januari 

1983 . 

.:!. I .3 lfrmissimtonserno 

Niirmarc ett fyrtiotal remissinstanser uttalar sig om den föreslagna 

rcfnrmen som helhet. Flertalet iir iiverviiganck kritiska. Huvudparten av de 

kritiska instanserna har anknytning till svenska kvrkan. Av de 15 rcmissin

stanscr snm i huvudsak iir positi\·a tiil förslaget uttalar L'n del mer eller mindre 

l:lngtg~1ende förheh~1ll i fr;lga om förslagets olika delar. Bland de i huvudsak 

positiva remissinstanserna märks flera länsstyrelser, ett par domkapitel och 

stiftsråd samt Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund. 

Av de positiva instanserna ansluter sig en del till de av kommitten 

framlagda förslagen utan niirmare kommentarer. Andra motiverar sina 

st:illningstaganden. SMunda uttalar kammarriitten i Götd1org att fiirslagl'I är 

viil genomarbetat samt att det biir kunna ligga till grund fiir den iindradc 

lagstiftning angiienck kyrkan som nu cfterstriivas. oavsett hur den princi

piella fr;igan om förhi1llandl'I mellan staten och svenska kyrkan kan komma 

;;tt lösas. Länsstyrelsen i Ji.\nkiipings liin anser att förslaget i fr;iga om den 

kyrkliga organisationen pi1 riksplanct innebiir pt1tagliga fördelar. oavsett om 

man ser fram mot en ordning med bevarat samband mellan stat och kyrka 

eller mot cn viisentligt iindrad ri:latinn mcllan dem. Även i övrigt inneht1ller 

enligt liinsstyrclscn betiinkandct förslag som i stort synes kunna godtas. 

Linsstyrclscn i Hallands liin finncr att förslaget i stort kan liiggas till grund för 

lagstiftning. Linsstyrclsen ifrt1gasiittcr emcllertid tlet liimpliga i att i s[1 stor 

omfattning som förcsl;is ingripa mcd lagstiftnings;irgiirdcr i nu hestäcndc 

förhiillanclen. innan man har tagit slutlig sUllning i principfr{1gan stat-·kyrka. 

Domkapitlet i Uppsal;1 anscr att det framlagda förslaget har si1viil positiva 

inslag som si1dana som kriivn fortsatta ii\'en·iiganden. Enligt domkapitlct är 

det s\"nncrligcn viirdcfullt att denna \ivergripande utrL'dning har k11111mit till 

,t;·1nd och att hiirigcnom cn \'iktig has har gctts for rcformL·r. som liinge har 

\"arit aktuella 1.ich s11m har kommit att upplevas som alltmer angeliigna. 



Prop. 1981/82:77 

Domkapitlet i Skara framh;'ilkr att förslagen iir en konsekvens av 1979 fas 

kyrkomötes beslut om bevarat samband mellan kyrka ud1 stat. Enligt 

domkapitlet har det framlagda förslaget mi111ga fi.irtjiinster. särskilt niir det 

giiller att fä fram ett viil fungerande kyrkomiite med dess verkstiillande 

organ. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund anser att förslaget 

kan utgiira underlag för en partiell kyrkoreform. 

De negati\·a remissinstanserna kritiserar förslaget friin olika utg{111gspunk

ter. Stilunda anSL'r t. ex. regeringsriitten att förslaget iir beh:iftat mL'd 

konstitutionella och lagtekniska brister. Med hiinsyn hiirtill avstyrker 

regeringsriitten att förslaget. utan en genomgripande omarbetning. liiggs till 

grund för lagstiftning. Justitiekanslern (.IK) anser att förslaget i viisentliga 

delar iir otjiinligt att liiggas till grund för de lagstiftnings;'1tgiirdcr som ;!syftas. 

Enligt J K kan förslaget. pf1 grund av de bristfälligheter och oklarheter som 

det iir behiiftat med friimst niir det giiller kyrkans riittsliga karaktiir i 

framtiden. inte heller tjiina som principskiss och bedömas med utgiingspunkt 

fdn detta. 

Några remissinstanser motiverar sina kritiska stiillningstaganden med att 

man enligt deras mening hör avvakta en lösning av stat-kyrka-fri1gan. En 

sådan instiillning redovisas av Svea hovriitt. juridiska fakultetsniirnnden vid 

universitetet i Stockholm. domkapitlet i Lund. svenska kyrkans missionssty

relse. stiftsr{1det i Striingniis och Sveriges kristna ungdomsri1d. 

En del rcmissinstanser kritiSL'rar förslaget med utgf111gspunkt frf111 att de 

anser att det i strid med direktiven föregriper ett stiillningstagande i 

stat-kyrka-fri1gan. Kritik av detta slag förs fram av regeringsriitten. 

teologiska fakultetsniimnden vid universitetet i Lund. domkapitlet i Lund 

och svenska kvrkans diakoniniimnd. 

Ytterligare n{1gra kritiska instanser. bl. a. domkapitlet i Striingniis. 

svenska kyrkans missionsstyrclsc och Riskopsmiitet. anser att förslaget 

innehiir att statskyrkosystemet förstiirks. varfrir det enligt deras mening inte 

kan accepteras. 

2.1.-1 J-iiredragmule11s iil'l'rl'ii,J!.lllllfr11 

Sedan länge har det pågått ett mycket omfattande utredningsarbete 

hetriiffande fiirhi1llandet mL'llan staten och svenska kvrkan. l1J5X ;irs 

expertutredning kyrka -stat avlöstes ar l IJ<iX a\· den parlamentariskt samman

satta beredningen om stat och kyrka. En tredje utredningsetapp pi1biirjades 

iir 11!75 genom de Ö\'erliiggningar snm dit inleddes mellan fiiretriidarc för 

staten och svenska kyrkan. Det förslag snm deltagarna i stat-kyrka

överliiggningarna lade fram avvisades av I 97lJ iirs allmiinna kyrkomiite. 

Det limg\'ariga utredningsarhctL'l om fiirhi1llandet mellan staten och 

kyrkan har inneburit att angeliigna reformer p;i det kyrkliga omri'1det inte har 

kunnat genomfiiras. R:ldande förh~illanden i friiga nm svenska kyrkan har i 

avvaktan p;i ett slutligt stiillningstagande i stat-kvrka-fritgan fott hcsti1. Detta 
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iir enligt min mening inte tillfrcdsstiillandc. Det kan inte i liingden \'ara i 

samhiillets L'ller i kyrkans intresse att den rikskyrkliga verksamheten hed rivs i 

former som inte uppfatt;1s som fullt iindam{1lscnliga eller fullt ut tillgodoser 

demokratiska principer. 

Utredningsarbetet i stat-kyrka-fri1gan har varit inriktat pii att nii en 

samlande kisning av hela komplexet stat--kyrka. Det har emellertid visat sig 

att en si1dan lösning inte har varit möjlig att uppnt1. Det iir diirfor enligt min 

mening nödviindigt att man utan att föregripa den principiella fdgan om 

förhiillandct mellan staten och svenska kyrkan inriktar sig p;i att ta upp 

si·1dana friigor riirande vilka ett reformbehov gör sig siirskilt starkt 

giillande. 

Under senare tid har i olika sammanhang aktualiserats frf1gan om 

kyrkomötets med\erkan vid stiftande av kyrkolag. Fdn kyrkligt hC1ll har 

nckso'1 framförts önskemid om reformer i fri1ga nm kyrkomötets befogenheter 

och sammansiittning. Det iir angdiigna friigor som enligt min mening hör f(i 

cn liisning. Jag anser att det är önskvärt att s;\viil den kyrkliga lagstiftningen 

som kyrkomötets sammansiittning anpassas till de föriindringar som har skett 

inom sam hälld i ÖHigt. Det iir s{dedes enligt min mening angeliiget att fa till 

sti1nd en ordning snm mi1jliggör att den nya regeringsformens principer om 

normgivning kan genomfiiras ii\'Cn pii det kyrkliga omriidet. Denna frii!:!a hiir 

niira samman med kyrkomötets befogenheter och demokratiska förankring. 

Det är diirför naturligt att i det sammanhanget ta upp ocks<i friigan om 

kyrkomötets sammans;irrning och arbetsformer. 

J\.ommitten har lagt fram förslag i häda dessa friigor. Enligt kommittens 

fiirslag skall hda reformen triida i kraft samtidigt. Besluten rn{istc emellertid 

fattas pit olika siitt od1 vid skilda tidpunkter. Si'ilunda kr;·iver förslag om 

hrkomöte:s sammans;ittning och arbetsformer beslut i den for kyrkolag 

stadgade llrdningen. rnt·dan bt·slut om nya fnrmer fi\r kyrknlagstiftning 

kriiver beslut i den fiir grundlag stadgade mdningcn. 

Ett allmänt kyrkomöte är inkallat till den 15 april 1982. Jag avser att i annat 

sammanhang återkomma till regeringen med förslag som bör föreläggas 

detta kyrkomöte. En viktig del kommer att bli ett förslag till lag om svenska 

kyrkan. Som kommer att framgå av vad jag anför i det följande är ett sådant 

lagförslag en självklar komplettering till de ändringar i regeringsformen som 

jag nu kommer att föreslå. Förslaget till lag som svenska kyrkan liksom andra 

·lagförslag med anledning av reformen avser jag att liigga fram i sä god tid att 

de iiven kan beaktas vid riksdagens behandling av grundlagsärendet. 

En reform beträffande kyrkolagstiftningen kräver. som jag nyss har sagt. 

grundlagsändringar. För att dessa skall kunna träda i kraft under nästkom

man<ie valperiod kriivs bl. a. att riksdagen fattar ett första beslut under 

innevarande riksmöte. Enligt 8 kap. 15 § regeringsformen skall minst tio 

månader förflyta mellan den tidpunkt då ett grundlagsärende första gången 

anmäls i ciksdagens kammare och valet, såvida inte konstitutionsutskottet 

genom beslut. som fattas senast vid ärendets beredning och varom minst fem 
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sjättedelar av ledamöterna förenar sig. medger undantag härifrån. Den nyss 

angivna tiomånadersgränsen är för detta ärende passerad om man ser till det 

ordinarie riksdagsvalet i september 1982. En förutsättning för att riksdagen 

skall kunna fatta ett andra beslut i detta grundlagsärende under 1982/83 års 

riksmöte är därför att konstitutionsutskottet fattar beslut om undantag från 

den tidsfrist som föreskrivs i 8 kap. 15 § regeringsformen. 

Jag vill nu. efter samråd med chefen för justitiedepartementet. som inom 

regeringen svarar för lagstiftningsärendcn som rör grundlagarna. ta upp 

frågan om formerna för den kyrkliga lagstiftningen och övriga till detta 

iirende hörande spörsmål som kräver ändrade regler i grundlagen. 

2.2 J'l.'ormgimingen på det kyrkliga området 

l.2.1 Utgil11gsp1111kter 

Den nya regeringsformen antogs slutligt {tr 1974 och började tilliimpas den 

januari 11!75. Regeringsformen. som ersatte 1809 i"1rs regeringsform. 

innehöll betydelsefulla nyheter bl. a. i friiga om fiirhiillandet mellan 

riksdagen och regeringen och om normgirningsmaktens fördelning. I I kap. 

regeringsformen anges de biirande principer p{1 vilka \'ilrt statsskick vilar. 

I liir sU1s bl. a. fast att riksdagen stiftar Jag. 

Riksdagen och regeringen fullgör i betydande utstriickning sina uppgifter 

genom att besluta föreskrifter som blir bestämmande för myndigheters och 

enskildas handlande (normgivning). Normgivningsmaktcn regleras huvud

sakligen i 8 kap. regeringsformen. Lag stiftas. som nyss har niimnts. av 

riksdagen ensam. I princip kan riksdagen lagstifta i vilket forne som helst. 

Efter riksdagens bemyndigande kan regeringen genom förordning meddela 

föreskrifter i vi,sa siirskilt angivna iimnen. Utan siirskilt bemyndigande kan 

regLTingen ocksä - med vissa hL'griinsningar - i förordning hL'Sluta dels 

föreskrifter om verkstiillighet av lag. dels föreskrifter som inte i grundlag har 

förbch~illits riksdagen. 

Ett undantag från principen om att riksdagen ensam stiftar lag finns i fröga 

om kyrkolagstiftning. Som jag tidigare har sagt giiller enligt punkt 9 

iiverg;'ingsbestiimmelscrna till regeringsformen att kyrkolag stiftas. iindras 

eller upph:ivs av regeringen gemensamt med riksdagen. Dessutom fordras 

samtycke av allm:int kyrkomöte. 

Kyrkomöteskommitten anser att övervägande skäl talar för att riksdagen 

ensam övertar all lagstiftningsmakt och sålunda i framtiden ensam stiftar 

kyrkolag. Kommitten framhåller <itt ett direkt överförande av lagstiftnings

makten i fråga om det kyrkliga området utan att samtidigt andra ätgiirder 

vidtas emellertid kan rubba det nuvarande förh{11landet mellan staten och 

kyrkan. Om lagstiftningsmakten utan inskränkning förs över till riksdagen 

utan att några andra åtgärder vidtas, kommer kyrkan enligt kommittens 

mening utan tvivel att inta en mindre självständig ställning iin i dag och 

sålunda knytas fastare till staten. Ett sätt att uppnå den i dag r[1dande 
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balansen mellan staten och kyrkan är enligt kommitten att tillämpningsom

rådet för begreppet kyrkolag begränsas och att i stället vissa av de områden 

som i dag karaktäriseras som kyrkolag överförs till kyrkomötets självständiga 

bestämmanderätt. Som en naturlig följd härav bör enligt kommitten även 

delar av det område som faller under regeringens normgivningskompetens 

kunna överföras till kyrkans självbestämmanderätt. 

Niir det giiller att hest:imma omddet för kyrkomiitets sjiilvbest:immande

riitt finner kommitten det naturligt att dit föra si1dana områden. bctriiffande 

vilka n<lgot statligt intresse inte alls eller endast i ringa mf111 föreligger men 

betriiffande vilka det finns ett starkt kyrkligt intresse av sjiilvbestiimmande

riitt. Vad angiir andra fri1gor anser kommitten att det är naturligt att 

bestiimmanderiitten tillkommer staten genom i första hand riksdagen. Hit 

hiir t. cx. uppdragande! av griinserna för kyrkomiitets kompetrns. angivan

det a\· grunderna fiir drn kyrkliga organisationen. församlingsstyrclselag

stiftningen. de viktigaste dL'larna av den kyrkligt-ekonomiska lagstiftningen 

och dcn lagstiftning som rör kyrkans befattning med offentliga funktio

ner. 

Mot bakgrund av det nu sagda fiireslfir kommitten att rq!eringsformens 

övergiingsbcstiimmelser ri\rande kyrkolagstiftning upphiivs och att riksdagen 

sälunda i framtidL'n ensam stiftar all lag. Kommitten fiircsliir inte ni'tgra regler 

om riksdagens lagstiftningskompctens pi1 det kyrkliga omriidet. 

I en siirskild lag om svenska kyrkan föresli1r kommitten vidare bestiim

melser om kyrkomi)tets sjiilvbcstiimmanderiitt. 13esliimrnclserna finns intag

na i :'i *· Enligt paragrafen far kyrknrniitet besluta i svenska kyrkans 

angeliigrnhcter vad giillcr liirofr:igor. kyrkliga ritualer och böcker. uppta

gande av rikskollekter, central verksamhet för evangelisatitln. mission och 

övrigt utlandsarbcte s;1111t diakoni. Lagförslaget inneh{iller ocks[1 en besti"im

mL'lse om att kyrkomiitet fastsliiller niirmare föreskrifter för kyrkomötets 

a rhL'ts~ä tt m. m. 

Vid remissbehandlingen har kommittens förslag i denna del fritt ett blandat 

motta&a11dc. 

A \' de remissinstanser som har yttrat sig i denna del iir L'lt mindre antal i 

huvud~ak positiva till förslaget. Till dem hiir rtcra Hinsstyrelser samt ni1gra 

instanser med anknytning till svenska kyrkan. bland dem Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsfiirbund. Av de i huvudsak positi\'a instanserna 

knyter flera fiirbehi"ill till sina sliillninµstaganden. Niir det giiller förslaget om 

alt riksdagen ensam skall stifta all laµ anser sälunda flera remissinstanser att 

kyrkomötet skall ges en laµföst eller en grundlagsfäst yttranderiitt. 

Flertalet rcmissinstanser iir i.iverviigande negativa till förslaget. 131and 

dessa m:irks justitiekanslern. vissa domstolar. de juridiska fakultetsniimn

derna. en teologisk fakultctsniimnd samt flertalet remissinstanscr med 

anknytning till svenska kyrkan. Kritiken kan säg.as föl.ja i huvudsak tre lin.ier. 

Flera instanser anser att man bi.ir avst;\ friin reformer pt1 detta omriidc till dess 

slutlig sLillning har tagits till stat-kyrka-friigan. Åtskilliga remissinstanser 
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anser att förslaget innehiir att stat-kyrka-relationen iindras s{1 att kyrkan blir 

mera bunden till staten iin f. n. Ytterligare nilgra remissinstanser kritiserar 

förslaget med utgtmgspunkt fr{tn att det enligt deras mening inte gär att 

förena med regeringsformen. 

fiir egen del vill jag anföra fiil_iande. 

Kyrkomiitt·ts medhestiimmandcriitt vid kyrkolagstiftning ulgiir ett undan

tag friln principen om att riksdagen ensam stiftar lag. Vid tiden för 

tillkomsten av den nya regeringsformen hade en andra etapp av det 

omfattande utreclningsarhctet om förhällandet mellan staten och svenska 

kyrkan .iust avslutats. Beslutl't att låta de tidigare hesliimmelserna om 

kyrkolagstil"tning alltjiimt giilla motiverades med att man ville avvakta ett 

slutligt stiillningstagande med anledning av detta utrcdningsarhcte. N[1gon 

slutlig stiillning frtm statsmakternas sida i fr{tgan om förhållanckt mellan 

staten och svenska kyrkan har emellertid inte tagits. 

De förutsiittningar som vid tillkomsten av regeringsformen l;ig till grund 

för beslutet att låta de fr[1n 1809 i:rs regeringsform hamtade bestiimmelserna 

om kyrkolagstiftning alltjiimt giilla kan inte liingrc siigas föreligga. Jag anser 

att det diirför inte finns anledning att viinta med att ta upp frägan om 

formerna för kyrknlagstiftning. Mot bakgrund av vad jag nyss har sagt anser 

jag att de synpunkter som under remissbehandlingen har förts fram om att 

man hiir avst{1 fdn reformer pi1 detta omr<'tdc till dess slutlig ställning har 

tagits i stat-kyrka-fdgan inte väger sf1 tungt. En reform pt1 omri1det for 

emellertid inte utformas pi1 ett s~idant siitt att fiirh{1llandct mellan staten och 

kyrkan i något viisentiigt avseende rubbas. 

I likhet med kyrkomiiteskommitten anser jag alltsä att överviigande skiil 

talar för att riksdagen i princip biir överta all lagstiftningsmakt och att 

riksdagen sttlunda i framtiden ensam skall stifta vad som nu iir kyrkolag. Som 

kllmrnittcn framhi"tller kan emellertid ett direkt överförande av lagstiftnings

maktcn utan att andra {1tgiirdcr vidtas rubba det nuvarande förh{1llandet 

mellan staten och kyrkan. Om sil skulle ske. niir det giiller de genom 

lagstiftning reglerade förh~1llandena. skulle kyrkan knytas niirmare till 

staten. Fnligt min mening kan emellertid det förhi11landet att riksdagen 

övertar lagstiftningsmakten uppvägas av andra föriinclringar inom det 

nuvarande lagstiftningsomrndet. så att kyrkan allmiint sett kan siigas stå i en 

relation till staten som motsvarar det nuvarande förh<"illandet. Kommitten 

har anvisat ett siitt att göra en sädan avvägning. Kommitten föreslår att 

omr:idct för den nuvarande kyrkolagstiftningen begränsas och att en del av 

de förhitllandcn som nu anses hiinförliga till kyrkolag förs över till 

kyrkomiitets sjiilvstiindiga hcstiimmanderiitt. Kommitten föresl~lr vidare 

som en naturlig konsekvens hiirav att även delar av det omr{1de som faller 

under regeringens normgivningskompetens förs över till kyrkomötets 

sjiilvbestiimmanderiitt. Bestämningen av de omriiden som skall hiira till 

riksdagens och regeringens resp. kyrkomötets bestiimmanderiitt blir enligt 

min mening: av stor betydelse för att upprätthålla balansen mellan staten och 

2 Riksdag<'ll /fJS/iS:!. I sc1111!. Nr 77 
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kyrkan. Av betydelse för denna balans blir oeksft i vilken utsträckning 

kyrko111iitet för ett inflytande i fritga om den fra111tida lagstiftningen p{t det 

kyrkliga 0111r;ldet. Jag i1terko111111er till frftgan om kyrkans 111edverkan vid viss 

lagstiftning likso111 till fritgan om fördelningen av nor111givningen mellan 

staten och kyrkan. 

Kyrko111i.iteskommitten föreslär inte n~lgra nya grundlagsrcglcr om riksda

gens lagstiftningskompetens pit det kyrkliga omritdct. Kommitten tycks utgå 

frän att lagstiftningsko111petensen automatiskt for sin lösning genom reglerna 

i 8 kap. regeringsfor111en si\ snart man upphiiver de nuvarande iivergiings

bcstiimmclserna. Några remissinstanser päpekar med anledning hiirav att 

kommittens förslag inte g<ir att genomföra utan att bcstiimmelserna i punkt 9 

iivcrg~ingsbestiimmclserna 0111 kyrkolagstiftning ersiitts 111cd nya grundlags

reglcr 0111 riksdagens och kyrknmiitcts normgivningsk11111petcns . .Jag delar 

denna uppfattning. Sn111 de juridiska fakultetsniimnderna vid universiteten i 

Stockholm och Lund anför kan niimligen de olikartade föreskrifter som ryms 

under begreppet kyrkolag sv;lrligcn hiinföras till n~lgon av de existerande 

reglerna i 8 kap. regeringsfor111en. Visserligen bör riksdagens lagstiftnings

makt i fritga om det kyrkliga området i stor utstriickning siikras geno111 den 

formella lagkraftens princip. vilken innebär att lag inte for iindras eller 

upphiivas annat iin geno111 lag. Utan siirskilda grundlagsregler i fritga om 

omfattningen av riksdagens lagstiftningskompetens ptt det kyrkliga omddet 

kommer emellertid en stor del av normgivningen i övrigt att falla under 

regeringens restkompetens enligt 8 kap. 13 ~regeringsformen. I likhet med 

de juridiska fakultetsniimnderna anser jag diirför att det är nödviindigt att 

omfattningen av riksdagens lagstiftningskompetcns p;·\ det kyrkliga omritdet 

blir fastlagd i regeringsformen. 

N{tgra remissinstanscr har ocks[i uppmiirksammat att det krävs grundlags

stöd för s[\dan delegation av norrngivningsmakt till kyrkomötet som avses ske 

genom den av kommitten föreslagna lagen om svenska kyrkan. Som jag 

tidigare har sagt tillkommer normgivningsmaktcn enligt regeringsformen i 

första hand riksdagen. Rcgeringsfor111en ger emellertid riksdagen möjlighet 

att i viss omfattning i.iverliimna normgivningsmakt {1t andra organ. Hestiim

melserna om delegation av riksdagens normgivningsmakt finns i X kap. 

6--12 *~och L3 kap. 6 *regeringsformen. Dessa bcstiimmelser iir avsedda att 

vara uttömmande. Normgivningsmakten f<lr alltså inte delegeras i andra fall 

iin regeringsformen uttryckligen medger (se prop. I 9n:911, s. 209). 

Riksdagens normgivningsmakt kan i första hand överlämnas at regering

en. Genom 8 kap. 11 *regeringsformen möjliggörs delegation även till vissa 

andra organ än regeringen. Ett bemyndigande till regeringen kan nämligen 

innefatta medgivande för regeringen att överlåta [it förvaltningsmyndighet 

eller kommun att meddela niirmare bcstiimmclscr i ämnet. Delegation av 

riksdagens normgivningsmakt kan med några fa undantag inte ske till andra 

organ än de nu nämnda. 

Det kan siiledcs konstateras att delegation av normgivningskompetens inte 
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iir till;'tten i andra fall iin i dem som anges i regeringsformen samt att 

regeringsformen inte medger delegation till ett organ som kyrkomötet. 

Regeringsfnrmens iiverg!mgshestiimmdser mtlste alltsii kompletteras med 

regler snm gör det miijligt för riksdagen att ddegera normgivningskompe

tens till kyrkomölet. 

Utöver gnmdlagsregler av nyssniimnda inneh:1ll biir man också enligt min 

mening i regeringsfonnen ange griinsen mellan regeringens och kyrkomötets 

normgivningsnmr[1den. Dessutom kriiver det nya normgivningsförfarandet 

vissa överg{1ngsbestiimmelser betriiffande iildre författningar p<I det kyrkliga 

omri1det. 

En reform p{1 detta omritde förutsätter alltsa att uttryckliga bestiimmelser 

om normgin1ingsmakten i kyrkliga friigor förs in i regeringsformen. 

Reglerna hiir enligt min mening tas in i överg{111gsbestiimmelserna till denna. 

Dessutom föranleder de nya reglerna vissa redaktionella iindringar i 

t ryckfrihetsförnrdningen. 

2.2.2 Fiirfara11df.'t 1·id lagst(ft11i11g på det kyrkliga områdl'I 

Åtskilliga författningar av olikartad konstitutionell natur reglerar kyrkans 

organisation. arbete och villkor i övrigt. En del bestiimmelser är av grundlags 

natur och :"1terfinns. som jag tidigare har berört. i övergångsbestämmelserna 

till regeringsformen. Vidare finns regler av kyrkolags natur. I regclsystemet 

för svenska kyrkan ing:ir oeksii bestiimmelser i vanlig lag. som beslutas av 

riksdagen ensam. Som exempel pi1 en si1dan lag kan jag nämna lagen 

( 1961 :-U6) om fiirsam lingsstyrelse ( iindrad senast 1981 :558). En del lagar iir 

av blandad natur genom att endast vissa bestiimmelser pii grund av sitt 

inneli:tll har hiinförts till kyrkolagsomr;'1det, t. ex. religionsfrihetslagen 

( l 1!51 :6811. iindrad s(·nast I lJ7LJ:LJ~ 1J). Regeringen har vidare inom ramen för 

sin nnrmgivningskompetens beslutat f1tskilliga fiireskrif!L'r fiir kyrkan. 

Allmiin kyrkolag infördes genom 1809 <hs regeringsform som ett nytt 

begrepp i grundlagen. Varken regeringsformen eller förarbetena till denna 

inneh:lller ni1gon anvisning om den niirmare innebörden av begreppet. 

r:r;igan har varit förem<il för debatt. varvid olika uppfattningar har gjort sig 

giillande. A ena sidan har man gett kyrkolagsbegreppet en formell innebörd 

och diirmed avsett endast 1 (186 iirs kyrkolag med diiri vidtagna iindringar. Å 

andra sidan har hiivdats att innehiillct i en lag avgör om den iir kyrkolag eller 

inte. Fi\respri'1kare för den senare uppfattningen har alltsä hävdat ett 

materiellt bl'grepp. 

1951 <'trs kyrkomöteskommitte försökte i sitt betiinkande ( SOU 1955:47) 

dra upp griinslinjerna för kyrkolagsomri1det och anslöt sig diirvid till ett 

innehi1llsbestiimt. materiellt laghegrepp. Kommitten ans;ig att kyrkolagsbe

greppet innefattar. förutom 1686 ärs kyrkolag. de bestiimmelser som är av 

grundliiggande betydelse för den kyrkliga organisationen och verksamheten. 

Enligt knmmittL;ns mening reglerar kyrkolag endast kyrkliga angelägenheter 
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av större vikt för kyrkan. Fdgor. diir det borgerliga samhiilkts intressen 

frarntriider med siirskild styrka. borde enligt kommitten undantas fdn 

kyrkolagsnmri1det. iiven om de iir av stor bl'tydelse för kyrkan. 1951 i1rs 

kyrkomiiteskommittes siitt att angripa probleml't om bestiimning av kyrk\i

lagsbegreppl't har gndtagits i praxis. Ett formellt krav p:i kyrkolagsfnrmen 

stiills enligt punkt 9 iiverg<"ingsbcstiimml'lserna endast i tre fall. DL't första 

giiller ändring eller upphiivandc av kyrkolag. Det andra giiller föreskrifter 

om den ordning s1im skall iakttas vid avgivande av förslag till regeringens 

utniimning av iirkebiskop eller biskop. Det tredje avser föreskrifter om 

tillsättning av pri"isterliga tjiinster i församlingarna och den riitt som diirvid 

tillkommer regeringen och församlingarna. Hiirutiiver anges i punkt 9 att 

ändring eller upphiivande av dl't forna priistest<lmkts privilegier. förmimer. 

riittigheter nch friheter inte fiir ske pil annat siitt iin genom regeringens och 

riksdagens sammanstiimmande beslut och med bifall av allmiint kyrkomö

te. 

1979 [1rs kyrkomiiteskommitte föreslär att riksdagen iivertar all lagstift

ningsmakt och s;llunda i framtiden en~am stiftar kyrkolag. Kommitten 

framhåller att detta inte innebiir att kyrkan behöver vara förhindrad att ffi 

kyrkliga synpunkter beaktade vid en prövning av en lagstiftningsfr~1ga som 

rör kyrkan. Oaktat kyrkan inte kommer att ha direkt beslutsriitt betriiffande 

vissa frägor far det enligt kommitten h<lllas för visst att staten alltjiimt 

kommer att ha ett starkt intresse av att före ett beslut inhiimta kyrkans 

synpunkter i det aktuella spörsm<llet. Kommitten uttalar att det iiven far 

h<lllas utom tvivl'l att kvrkans remissvar kommer alt tillmiitas stnr bctvdelse . . 

vid en fragas handliiggning i si1viil regeringen som riksdagen. 

Flertalet rcmissinstanser iir kritiska mot förslaget att upphiiva kyrkomötets 

medbcstiimmanckriitt vid kyrkolagstiftning. Kritiken. som framför allt 

kommer frirn remissinstanser med ankn~'tning till svenska kyrkan. riktar sig 

mot att en rdorm genomförs innan slutlig stiillning har tagits till frftgan om 

det fortsatta förhiillanclet mellan staten och svenska kyrkan. Enligt vad 

;1tskilliga remissinstanser framh[11ler innebär ett upphiivande av kyrkomötets 

meJbestiimmancleriitt att kyrkan blir fastare knuten till staten. f-iir det fall 

det skulle anses att reformen i"indii bör genomföras framför ett stort antal 

rcmissinstanser iinskcmi"tl om jiimkningar av förslaget. Si\lunda amcr flera 

remissinstanser att det i grundlag bör fastliiggas att kyrkolagsiirenden före 

beslut tillstiills kyrkomötl't för yttrande. Det stora flertalet rcmissinstanser 

med anknytning till sveföka kyrkan anser vidare att bestiimmelserna om 

medlemskap i svenska kyrkan inte kan undandras kyrkomötets medbestiim

mande. Av de remissinstanser som har förklarat sig i huvudsak positiva till 

förslaget knyter ganska m~inga förbeh~1ll till sina stiillningstaganden av nyss 

angivet slag. Bland dessa miirks Svenska kyrkans församlings- och pastnrats

förbund. Förbundet anser dessutom att enbart dl't förh<lllandct att riksdagen 

ensam skall stifta lag inte bör hindra att bcstiimmelscr om kyrkan i vissa fall 

kan behiiva fä karaktiircn av grundlag eller att bestiimmeber om kyrka och 
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samfund tilkrkiinns siirskill skydd. Enligt förbund.:t biir den av kommitten 

frir.:slagna lagen om sv.:nska kyrkan ges ett siirskilt skydd. riirbundet erinrar 

i d.:t sammanhanget lllll dt'I siirskilda skydd som hesUimm.:lserna om 

riksdagens arhelssiill atnjut.:r. 

I enlighet med vad jag tidigar.: har sagt anser jag att d.:n grundbggande 

principen bör vara att riksdagen stiftar all lag. iiven kyrkolag. Denna 

grundinstiillning till .:n reform pti onmid.:t kommer ocksi"1 till uttryck i ett inte 

obetydligt antal remissyttranden. 

\1:1111-!a n:missinstanser med denna grundinstiillning till en reform. bl. a. 

Sv-~nska kyrkans församlings- och pastoratsflirbund si1som fliretriidare för 

landets församlingar och kyrkliga samfälligheter. anser all kyrkans medin

flytande i \"issa friigor av siirskilcl vikt för kyrkan kan siikerstiillas samtidigt 

sPm man uppriitlh:iller hurndprincipen alt det iir riksdagen ensam som stiftar 

laµ. Jag delar denna uppfattning. 

Den av kommitten föreslagna lagen om svenska kyrkan innehåller 

grundläggande regler om svenska kyrkan som trossamfund och om 

kyrkomötet. Vidare innehåller den föreskrifter som närmare reglerar val till 

kyrkomötet, kyrkomötets sammanträden m. m. Jag ansluter mig till 

kommittens förslag att en särskild lag om svenska kyrkan bör stiftas. En så

dan lag bör enligt min mening innehålla vissa grundläggande regler om svens

ka kyrkans bekännelse och organisationsstruktur. Vidare bör den innehålla 

grundläggande föreskrifter om kyrkomötet och dess befogenheter. Den bör 

också innehålla grundläggande föreskrifter om kompetenskrav för innehav 

av prästerliga befattningar. Till en del är det fråga om bestämmelser som nu 

finns intagna i punkt 9 övergångsbestämmelserna till regeringsformen. De 

har därigenom det särskilda konstitutionella skydd som grundlag har. Enligt 

min mening är det av vikt att garantier skapas för att avgörande ändringar i 

fråga om svenska kyrkan som trossamfund bara kan genomföras om en stabil 

majoritet bland väljarna godtar dem. Jag anser därför i likhet med 

pastoratsförbundet att de grundläggande bestämmelserna om svenska 

kyrkan som trossamfund och om kyrkomötet bör ges ett särskilt skydd mot 

förhastade beslut. Detta kan ske genom att de ges samma skydd som 

riksdagsordningen. Huvudbestämmelserna i denna stiftas. ändras eller 

upphävs genom två likalydande beslut. D~t andra beslutet får emellertid inte 

fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela ri

ket och den nyvalda riksdagen har samlats. Riksdagsordningens huvudbe

stämmelser kan också stiftas. ändras eller upphävas genom endast ett beslut, 

om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens 

ledamöter förenar sig om beslutet. Jag förordar att de grundläggande 

bestämmelserna om svenska kyrkan ges samma skydd. 

Enligt min mening bör emellertid ett sådant skydd inte omfatta andra 

föreskrifter om kyrkomötet än sådana som är av grundliiggandc karaktär. 

Kommittens förslag till lag om svenska kyrkan innehåller utöver grundläg

gande regler om svenska kyrkan som trossamfund och om kyrkomötet även 



Prop. 1981/82:77 

föreskrifter som närmare reglerar valen till kyrkomötet, kyrkomötets 

organisation m. m. Det kan finnas behov av att ändra sadana föreskrifter på 

ett enklare sätt än det jag nyss har förordat i fråga om lagen om svenska 

kyrkan. Jag anser därför att andra föreskrifter än grundläggande föreskrifter 

om kyrkomötet inte bör ingå i denna lag utan i en annan lag. som ersätter den 

nuvarande kyrkomötesförordningen (1949: 174). Jag återkommer i det 

följande till hur en sådan lag enligt min mening bör stiftas. 

fog övergår nu till fdgan om förfarandet vid beslut 0111 fiircskrifter om 

mel~lemskap i svenska kyrkan. Kommittens förslag 0111 att riksdagen ensam 

skall besluta dessa föreskrifter har v:ickt kraftig remisskritik. De kritiska 

remissinstanserna framhiiller att reglerna iir av s<\ !!rundl:iggande betydelse 

för kyrkans organisation och rdigiösa egenart att beslut hiirom inte kan fattas 

utan att kyrkomötet har ett inflytande i form av medbestiim111ande vid 

beslutet. En del remissinstanser anser t. o. m. att beslutandniitten helt bör 

tillkomma kyrkomötet. 

Jag vill erinra om att föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan iir av 

s{1dan art att de enligt regeringsformen m[1stc meddelas i lag samt att 

n:gcringsformcn inte medger delegation av normgivningskompetenst•n i ett 

si1dant iimne. Att fi.ira över heslutamkriitten i dessa fr{1gor till kvrkomiitet 

skulle innebiira ett betydande avstq! fr;'\n de principer som regeringsformen 

ger uttryck {it. Till detta kommer att medlemskap i svenska kyrkan grundar 

en skattskyldighet till den församling i vilken man iir kvrkohokförd. 

Grunderna för den kommunala beskattningen m(iste enligt S kap. 5 ~ 

regeringsforn1L·n meddelas i lag. Fr{1gan 0111 tillhörighet till svenska kyrkan 

har ocksi1 en niira anknytning till reglerna om religionsfriheten i 2 kap. 2 ~ 

regeringsformen. Enligt min mL·ning kan dL'l diirfiir inte komma i frtiga att 

medlemskapsreglcrna skulle bestiimmas pii annat siitt :in genom lag . 

.Jag anser alltsä att föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan mf1ste 

meddelas i lag. Samtidigt är det uppenbart att det bctriillanck den 

innchi11lsmiissiga regleringen av medlemskapL'l gör sig giillande ett starkt 

kyrkligt intresse. Som trossamfund har svenska kyrkan ett sjiilvfalkt intresse 

av att fä inflytande över sil centrala regler som dem som avser medlemskapet. 

Detta mi1ste v:igas mot det statliga intresse som jag nyss har berört och som 

följer bl. a. av olika regkr i regeringsformen. t. ex. reglerna Llm medbor

gerliga fri- o<.:h riittigheter. Fdgan iir om det kyrkliga intresset kan tillgodoses 

genLlm att kyrkomötet som remissinstans ff1r avge sina synpunkter inom 

ramen för ett vanligt lagstiftningsfiirfarande. eller om kyrkan i n<'ignn form 

skall ges s:irskilda garantier i fr<iga 11111 regleringens utformning:. Jag bediimer 

det som mindre sannolikt att staten skulle besluta fl\reskriftcr om medlcms

kaJ' i svenska kyrkan. som skulle strida mot kyrkans iinskem~il och 

uppfattning. 

Reglerna om medlemskap i s\·enska knkan iir av grundliigga11de he1~·debL· 

för kyrkan som trossamfund. Det k;t11 diirfiir anses \'ara na: urligt att dessa 

regler ges ett konstitutionellt skydda\' det slag som jag tidigare har fön>rdat i 
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fr{1ga 1>111 lagL·n 1>111 sn~nska kyrkan. Samtidigt kan lkt em~·llertid hiivclas att 

föreskrifter om medlemskap har så stor betydelse för svenska kyrkans 

rL'ligiiisa egenart att man hör ge swnska kvrkan garantier fiir att si1dana 

fiireskriftn intc beslutas utan att kyrknmiitL't har liimnat sitt samtycke. Med 

hiinsyn bl. a. till vad remissinstanserna i denna dd har anfört anser jag att den 

senare liisningen hiir viil.jas. Jaµ förordar diirför att föreskrifter om 

medlemskap i svenska kyrkan medddas genom lag. som stiftas av riksdagen 

med -,;11nt)·L·ke av kyrknmötet. 

En siirskild heslutsform giiller i dag ocks{1 beträffande ändring eller 

upphiivande av det forna priistesttindets privilegier. fi\rrrn\ner. riittigheter 

och friht:ter. Jag återkommer senare till cknna fråga (2.3). 

Ö\Tiga föreskrifter om svenska kyrkan som nu iir av kyrkolags natur och 

som i framtiden fortfarande skall ha formen av lag hör enligt min mening 

beslutas av riksdagen ensam. Jag föerkommer i det följande till omfattningen 

av detta Iaµstiftningsomr[1de. 

Flera remissinstanser anser. för det fall kommittens förslag om kyrklig 

lagstiftning genomförs. att kyrkomötet bör ges en lagfäst eller grundlagsfäst 

yttranderiitt i kyrkolagsärenden. Med anledning hiirav kan det konstateras 

att lagstiftning pä det kyrkliga omd1det liksom hittills torde föregt1s av en 

proposition frilll regeringen till riksdagen. Enligt 7 kap. 2 ~regeringsformen 

iir regeringen skyldig att vid beredningen av regeringsiirenden inhämta 

hd1iivliga upplysningar från berörda myndigheter. I liirav följer att det i 

lagstiftningsiirenden som riir kyrkomötet redan med nuvarande grundlags

regler kan anses fördigga en skyldighet att inhiimta yttranden· fdtn 

kyrkomiitet. I övriga lagstiftningsiirenden som rör svenska kyrkan torde 

regcringen inte vara skyldig att höra kyrkomötet direkt. Yttranden kan i 

stället inhiimtas från andra organ inom kyrkan. 

Reformen syftar bl. a. till att kyrkan g..:nom ckt rdormerade kyrkomötet 

skall rn ett representativt organ p{1 riksplanet. I lärigenom blir det enligt min 

mcning naturligt att kvrkomiitet hereds tillfälle att yttra sig i alla lagstift

ningsiircnden av grundliiggande ht'!ydelse för kyrkan. Mcd hiinsyn till den 

relativt kraftiga remissopinionen i fritgan om kyrkomötets yttranderätt finns 

det emellertid enligt min mening skiil att överviiga en uttrycklig skyldighet att 

höra kyrkomi\tet i kyrkolagsiirenden. Redan fi.irfattningsutredningen utta

lade i sitt betiinkande (SOU 1%3:17) Sveriges statsskick (s. 488) att det 

kunde anses naturligt att kyrkomötet avger yttrande över förslag till 

kyrkolag. Som jag redan har sagt anser iiven jag att det iir naturligt att 

kyrkomötet vttrar sig i kyrkolagsiircndcn. För att detta skall komma till klart 

uttryck förordar jag att hestiimmclser hiirom tas in i regeringsformen. 

Yttranderätten bör avse såväl föreskrifter i den särskilda lagen om svenska 

kyrkan som vissa andra föreskrifter där kyrkomötet inte skall ha ett direkt 

medinflytande. 

Sammanfattningsvis innebär mitt ställningstagande i denna del att jag 

anser att grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund 
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och om kyrkomötet bör ingå i en särskild lag om svenska kyrkan, som 

beslutas av riksdagen ensam. Jag förordar emellertid att lagen ges samma 

konstitutionella skydd som huvudbestämmelserna i riksdagsordningen. 

Vidare anser jag att lag med föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan 

bör stiftas av riksdagen med samtycke av kyrkomötet. Till frågan om det 

forna prästeståndets privilegier återkommer jag. Övrig lagstiftning om 

svenska kyrkan. som nu regleras i den för kyrkolag sta.dgade ordningen och 

som i framtiden skall regleras i lag, bör enligt min mening stiftas av riksdagen 

ensam. Slutligen anser jag att föreskrifter bör meddelas om att kyrkomötets 

yttrande skall inhämtas dels när det gäller föreskrifter som skall ingå i lagen 

om svenska kyrkan, dels i vissa andra lagstiftningsärenden, diir kyrkomötet 

inte skall ha ett direkt mcdinflytandc. 

2.2.3 Fiirde/ning<'n a1· 11or111girni11g 1111'/lan staten och kyrkan 

Den offentligrättsliga regleringen av svenska kyrkan iir mycket omfattan

de. Man har tidigare uppskattat att omkring 4.'iO författningar av olikartad 

konstitutionell natur reglerar svenska kyrkans organisatinn. arbete och 

villkor i övrigt. N(1gnn fullstiindig genomgimg av alla giillande kyrkliga 

författningar har intl' gjorts under senare ;ir. Det iir enligt min mening 

angeliiget att en s{1dan genomgimg kommer till st(1nd. sedan beslut har fattats 

om principerna för fördelningen av mmngivningen mellan staten och kyrkan. 

Härvid är det naturligt att en samverkan sker med företrädare för svenska 

kyrkan. I det följande skall jag emellertid i anslutning till redovisningen av 

kommittens förslag i huvuddrag redogöra för den nu gällande regleringen av 

svenska kyrkan. För en mera detaljerad redovisning hänvisas till den 

förteckning över kyrkliga författningar som 1968 års beredning om stat och 

kyrka lät göra. Förteckningen avser förhållandena den 1 januari 1972 och 

återfinns som bilaga 9 (SOU 1972:37) till beredningens slutbetänkande. 
En stor del av den nuvarande lagstiftningen om svenska kyrkan iir av 

kyrkolags natur. Kyrkolagshcgreppct innefattar enligt den hestiimning som 

19.'i I ars kyrkomöteskommittc har angett och som har godtagits i praxis 

föreskrifter om kyrkliga angelägenheter av större vikt för kyrkan. Frågor 

diir det borgerliga samhiillets intressen framtriider med siirskild styrka 

hiinförs dock till vanlig lag. Denna a\·griinsning av kyrkolagsbegreppet synes 

ha varit viigledande för 1979 ;\rs kyrkomiiteskommitt.5 niir den har angett de 

allmiinna principer som hör giilla för fördelningen av normgirningsmakten 

mellan staten och kyrkan. 

Niir det giiller att bestiimma omr;idet för kyrkomötets sjiilvbestiimmande

rätt anser kyrkomöteskommitten att det iir naturligt att dit i första hand föra 

sildana omri1dcn hetri\ffande vilka ni\got statligt intressl' inte alls eller endast i 

ringa m<'rn föreligger. men hetriiffande vilka det finns ett starkt knkligt 

intresse av sjiilvbestiimmanderiitt. Enligt kommitt.5n ttirde till dessa om r;'1den 

hiira flertalet av föreskrifterna rörande gudstjiinstfiramk. dop. konfirma

tion. nattvard och jordfästning. \·ilka alla nu iir intagna i kyrk11handhoken. 
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Av likna.mk slag iir cnligt kommitten bcstiimmclsn r\·irandL' invigningsakt.:r. 

vignings- 11ch installationsakt.:r. Kommitten framhi'tlk·r att d.:t statliga 

intrcsset betriiffande kyrkans liira huvudsakligcn t11rde kunna inskriinkas till 

att kyrkans liira iir dcn evangclisk-lutherska. Dcn niirmarc rcgkringen torde 

enligt kommittc;n diircmot kunna an fort ros :it kyrkan sjiih. 

Enligt kommittens mening iir det i ett ;1ntal andra fr<igor naturligt att 

bestiimmanderiittcn tillkommcr statcn genum i fiirsta hand riksdagcn. Hit 

hör t•nligt kommittL;n t. ex. rcligionsfrihctslagen. griinscrna fiir kyrkomiitcts 

k11111petens. grundcrna fiir dcn kyrkliga organisati11ncn. församlingsstyrclse

bgstiftningen. dc viktigaste dclarna av dcn kyrkligt-ek11nomiska lagstiftning

.en \lch den lagstiftning som bcriir kyrkans bcfottning mcd offentliga 

funk tio ner. 

Kommitten anser att det beträffande de flesta och de mest betydelsefulla 

omr:idena inte föreligger nhgon w:irighet all dra upp gr:insern:1 mellan 

kyrklig och statlig bcstiimmamkriitt. Enligt vad k11mmitten framhi'illn finns 

det dock iimncn. rörande \'ilka starka iinskem:il om bcstiimmamkriitt kan 

fi.irl'ligga fr<'in si'iviil statens som kyrkans sida. Knmmitten tar upp dcn princip 

s11m enligt kommittens uppfattning diir\·id 111:1ste giil la. Enligt vad kommitten 

uttalar föreligger förutsiittningar t'iir ctt i.ivcrliimnandc till kyrkans sjiilvbe

stiimmanderiitt endast i de fall kyrkans od1 statens intresse sammanfaller 

si1vitt angi'1r regleringens inneh;\llsmiissiga utformning. Om dl'! diiremot 

skulle fört>ligga L'n konflikt mellan statlig och kyrklig uppfattning anser 

kommitten att fri'1gan inte kan undandras statens ht•sliimman(kriitt. Enligt 

kommitten m;1ste \·idare den principen giilla. att kyrkan inte kan utförda 

gcnert>lla foreskriftcr. som sedan skall tilliimpas av staten genom t. ex. 

regeringen dkr iimbctsverk. 

Kommitten g<ir igt>nom dc huvudsakliga omddena fiir Lkn för kyrkan 

giillande lagstiftningen 1.>ch diskuterar diirvid hur huvuddragen av en 

fiirdelning mellan statens nch kyrkans normgi\'11ing kan 'kl'. 

Kommitten anser att gr1111dliigga11dc hc.\'fii111111d1a 0111 .1'l'c'11.1ka krrkt111 hör 

omfattas av riksdagcns beslutamkriitt. Till Lkssa bestiimmelser far man 

enligt kornmiiten riikna vissa grundliigganck regler nm kvrkans hckiinnelse. 

Kommitt<;ll föreslM att de liimpligen biir formuleras i 11{1gra fa iiversiktliga 

bestiimmclser och tas in i den siirskilda lagL'll nm "·enska kyrkan. lk 

eventuclla tilliimpningsbestiimmclser som diirntiiwr kan hchii\'as biir enligt 

kommitten kunna utformas a\' kyrkan sjiilv. 

Knmmittl.;n anser att till grundUggande hest:immelsL'r om kyrkan ocksi'1 

hör riiknas bcstiimrnelser 11m medlemskap i S\'enska kyrkan. fiireskrifkr om 

mc:·dkmsk;1p i sn·n.,ka kyrkan iir i dag a\· kyrkol;1gs n;1tur och h1crl'in11s i 

h J(l *~ rl'ligi11nsfrihetslagen. Dessa iir c:·nligt kommitt.:·n a\ ,;iLlan art att de 

intc kan undantas fr<in riksdagens n1>rmgivningsmakt. dtcrs11111 Lk iir att 

hiinfiira till ll1L'Lli1<>rgarnas fri- t>ch ri1ttighL'ler. 

l:ksliimml'lsn l.llll stadfiistamk a\· hihl'i. psalmhl.lk. e\·angl'iiebuk. kyrk<)

handhok och katckcs utfiirdas i dag a\· regcringt·n dtn hiirande av 



Prop. 1981/82:77 

kyrkomiikl. Enligt kommitten hiir si1dana hötiimmdscr kunna i.ivcrhimnas 

till k\Tkans t'gL'll nnrmgiYning. Hcstiimmclser nm \'issa helgdagar finns nu i 

kyrknlag. KllmmitlL;n fiircsliir att besUimmclscr Pm helgdagar i allmiinhet 

utf:irdas ;1v riksdagen. bl. a. med hiinsyn till arbL'tsfria dagars betydelse för 

arhehm;1rknadcn. Kmnmittcn framhtdler emellertid att en eventuell föriind

ring av nuvarande helgdagar iir av st1 stor betydelse för kyrkan att dess 

instii\lning i fr{1gan hiir tillmiitas siirskild vikt. Kommitten anser att kyrkan 

sjiilv hiir fa hestiimma om k\Tkliga hi.igtids- och hl'lgdagar i övrigt. Likas(! 

anser k11n11nittL;n att hestimmelser 11111 kollekt biir helt (·iverföras till kvrkans 

s j iilv hec:tiim m a ndcrii t t. 

,\ \'c•n krrk<111s org1111i.w1io11 regleras i t'n m:ingd lagar och andra författ

ningar. Fiireskrifter 0111 de kyrkliga kommunernas konstitutionella stiillning 

och heskattningsriitt 111. m. utgiir i dag grundlag. Lagen 11rn fiirsamlingssty

n:-be fal kr idag unlkr riksdagens normgivningsnmri1de. De niirmare 

hcstiimmelsnna om församlings- och pastoratsindelningen iir ett exempd på 

normgin1ing som lwr delegerats av riksdagt~n till regeringen. Kommitten 

anser att det inte finns n;'1got skiil till iindring av normgivningsmaktcn 

bt'triiffandc lagstiftning av detta slag. 

Regler om kvrbns organisation pil stiftsplanet finns hl. a. i lagen 

( I '136:5h 7 l om dnmkapite I (ändrad senast J <!75 :956). Denna lag har 

tillkommit i den frir k~Tknlag stadgade ordningen. Eftersom regleringen 

111i1ste anses \·ara grnndliiggandc för kyrkans organisation iir det enligt 

knmmittcn naturli,I!! att hestiimmandcriittcn tillkommer staten genom 

riksdagen. Kommittt;n anser att samma skiil ocksi1 gör sig giillande 

hc:triitfandc Lk grundliiggandc bestiimml'lscr om stiftsniimnd och boställs

niimnd som finns intagna i lagen ( 1970:939) om förvaltning av kyrklig jord 

(iindrad senast 1975: L\22). Instruktioner och tilliimpning~föreskrifter röran

de dessa omri1den utfärdas i dag av regeringen utan kyrkomötets hörande. 

Enligt kommitten föreligger inte skiil till iindring i detta avseende. Diiremot 

uttalar kommitten att dL' bestiimmelser om priistmöte som finns i 25 kap. 1686 

t1rs kyrkolag liksom diirtill anknvtande författningar torde vara av sådant slag 

att de liimpligen biir ii\erfi.iras till omrikkt för kyrkans sjiilvbestämmancle

riitt. 

Bland förcskrifll'r s11m rör kyrkans organisation p;i riksplanct niimner 

knmmitt~n fiirst kyrkomiitL'sfiirordningen. Denna iir i dag kyrkolag. 

Grundliiggandc regler om kyrknmötet med bl. a. angivande av dettas 

k11mpetL'ns11mri1de iir enligt knmmitkn av si1dant slag att de mt1stc omfattas 

av riksdagens normgivning. Kommitten anser emellertid alt dctaljregkr 

rl"irandc arht•tsformcrna 111. 111. biir ii\'L·rli1tas till kyrkans sjiilvbestiimmande

riitt. 

Pi1 riksplanct hL·dri\·er wcnsb kyrkan en omfattande verksamhet. som 

inlL' iir l;1_l!rL·gkrad och betriiffandc vilken kyrkan redan utö\'ar full 

sjiih·hcstiimmandniitt. Kommitten anser att ni1gon iindring hiirvidlag: inte 

biir skL·. Pi1 )!riin.;cn till Lknna fria \'l'rksamhct ligger de fvra CL'ntrala kyrkliga 
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styrclserna. Deras stadgar iir utfärdade av rt'gcringen. mL'dan tillsynen 

utöva' av kyrknmötet. Styrelsernas revisorer utses av n:_!!eringen medan 

kyrkomötet utser ledamöter i styrelserna. Knmmitten fiircsl<1r att stadgar tieh 

ii\Tiga beslut rörande dessa styrebcr förs iiver till kyrkDmötch normgiv

ning. 

Ett ganska stort antal fiirfattningar reglerar kvrkans ä111hcre11 och rjänsrer. 

Rehiirighet till intriide i priistiimbl'let regleras i punkt lJ iivergi1ngsbeqiim

melserna till rL'geringsformen. I<J kap. 1686 tirs kyrkolag. stadgan ( 188.f: U s. 

2) ang:lemk priistexamen ( iindrad senast l 97LJ: 158) och i lagen ( I LJ58:5 l .f) om 

kvinn<·1s behörighet till priisterlig tjiinst. Förfarandet vid tillsiittningen av 

priistcrliga tjiinstl'r regleras. förutom i iivcrg{rngsbest:immclscrna till rege

ringsformen. i lagen (I 963:633) om biskopsval ( iindrad senast l lJ75: 132.+) och 

lagen ( 1957:577) om priistval (iindrad senast llJ75: l.f31l). Sistn:inmda lag 

innehaller också behiirighetsregler för innehav av priisterlig tjiinst. I3cstiim

mclser om kyrkomusiker finns bl. a. i lagen ( 1947:275) om kyrkomusiker 

( iindrad senast I 970:9.f l) och i kyrk\Hnusikerförordningen ( 1950:375. iindrad 

senast 1978:877). 

Knmmitten anser att det saknas fog för n[1gon större iindring av nu gällande 

ordnin_L!. Salunda bör enligt kommitten de grundläggande bcstiimmclserna 

som nu finns i kyrkolag överföras till riksdagens normgivning och övriga nu 

av regeringen meddelade bcstiimmelser alhjiimt utfärdas av denna. Vidare 

bör enligt kommitten de siirskilda bchörighctskrav som nu finns intagna i 

regeringsformens övergängsbestiirnmelser kunna överföras till vanlig lag. 

Sedan gammalt iir en del av den kyrkliga cge11dome1111nclerkastacl särskilda 

riittsre;,!Icr till skydd för intresset att tillgängarna bevaras och anv:incls för de 

iindandl vartill de ursprungligen har varit avsedda. Denna egendom brukar 

kallas specialreglerad kyrklig egendom. I denna ingiir t. ex. församlingskyr

kor. priistgärdar. liim:bostiillcn och inventarier i kyrkor. Utöver denna 

specialreglerade kyrkliga egendom finns andra förmögcnhetstillgängar. som 

pil skilda siitt iir knutna till den kyrliga verksamheten. Friimst miirks den 

försarnlingskommunala egendomen. För en del av denna egendom sf1som 

sentida kyrkor och begrarningsplatser giillcr specialreglering. medan elen 

övriga förvaltas och disponeras enligt vanliga kommunalriittsliga principer. I 

den kyrkliga egendomen ingiir ocksii fri stiftelse- och föreningscgcndom. 

vilken ofta har tillförts kyrkan genom donationer eller insamlingar. 

Betriiffande förvaltning. disposition och kontrnll i.iver den specialrcglc

radL· kyrkliga egendomen. och dt1 S:irskilt betriiffandc den kyrkliga jorden. 

gfillcr ett omfattande system av riittsrcgler. Regler om den kyrkliga .iorden 

finns i Jh86 ;irs kyrk11lag samt i lagen om förvaltning a\' kyrklig j<1rd och lagen 

( JlJ71):<).f()) 0111 kyrkliga kostnader (iindrad senast ILJ75: 1323). Dt't statliga 

intresset hetriitlande dessa fr;igor :irenligt knmmittcn sadant att den fortsatta 

normgivningen mhste ligg:1 p:1 ribd:1gcn. Vidare :111ser kommitten att heslut 

om till:impningsfornrdningarna till dessa lagar liks()m nu hiir ankPmma pa 

rL'gl•rillgt'll. 
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fiir kyrkobyggnaderna och deras inventarier finns grundliigg;1nde regler i 

I hXf1 ars kyrklilag -,amt d;irutiiver specii::lla bestiimmL'lser i andra fllrfottning

ar. 1 liir L1n niinrnas lagen ( ILJlllJ::'i:'i s. 2) ang;knde byggnad lll"h underh;ill av 

kyrka med \"ad Lt:irtill hiira s{1 ock a\ siirskild s1ickenstuva (iindrad senast 

I ll:'i ! :6lJ-I.) samt lagen ( l LJ(,S:73X) 111L'd vissa hestiim111elser 1.1111 g1,dkiinnande 

av k\rkl"'hygµnad. Kungiirclsen ( !920:7-1.-1.) 111ed fiireskriftcr riirande det 

llfkntliga hyggnadsdscndct Uindrad senast 1%:-::731)) innd1;iller ocks;'1 

hestiimmclscr om kyrktihyggnader m. 111. Upplt1telse a\· kyrka regleras till en 

dl'I i lagL'n ( I %3::"111) 0111 uppliitande a\· kyrkorum i ,·issa fall. K1Hnmitten har 

under hiin\·isning: till pi·1g;kmk utrednin11ar undantagit friigor riirande 

upplt1tt'ls~' a,· kyrka fr<'111 n~igot siirskilt uttalande. ·vad giiller iinit,! nu niimnd 

la)!sriftnin!! anser k11mmittcn att den alltjii111t hi·ir tillhiira det statliga 

1wrrngi ,.ni n_>!.SL 1111 riidet. 

De g:rundlii!!gande bestiimmelserna Pm krrka11.1 g11dsrjii11.11a. st1krt1111t'11f 

och iil'rigt1 //(/11dli11gc1r finns i l6Sfi ;·1rs kyrkolag:. I kyrkohandboken. som iir 

l"aststiilld a\ regerinµen efter kyrkomi.itets hiirande. regleras den ritul'lla 

uttl1n11ni11gcn ;n g:u1lstjiin.stL'L kyrkliga fiirriittningar. vigningar 111. m. 

Villkoren fiir ddaktighL'l i kyrkans sakrament~ dnp nch nattvard - liksom 

huvudhesUmmclserna om sakramentens yttre gestaltning finns i 1<1:-:6 i1rs 

k\TL,laµ. Hu\"l1dbcstiimrnt'iserna om konfirmation finns i kyrkohandbnken. 

l3estii111nll'ber om bikt finns i l<1Xh iirs kyrkPlag. Enligt kommitten ."iir alla 

dessa fr~igor foin materiL!I svnpunkt att hiinförn till kyrkans inre angehig:en

ht•tt'r. \fot bakgrund av den principiella uppddning av normgivningsmakten 

snm kommitten har skisserat. fiircsli11 kommitten att dessa fdgor förs till 

nmddet för kyrkans sjiilvbestiimmanderiitt. Hcstiimmelser om rribts 

tystnadsplikt vid bikt iir L'nligt kori1rnitten emellertid m· s;'1dant allmiin)!iltigt 

slag att tk alltjiimt mf1ste ligga kvar under riksdagens normgivning. 

De vigningsaktl'r. som förekommer inllm svenska kvrkan. iir biskops,ig

ning. priistvigning. missioniirs,·igning. diakon- och diakonissvigning samt 

,·igning av pastl\rsdiakon 11ch fiirsamlingssvslt'r. /\\" dessa aktl'r iir endast 

hisk11psvigning 11d1 priisrvigning lxllandlade i l hX6 ;irs kyrkolag. fiireskrifter 

11111 ritualen vid de olika ,·igningarna finns i knk11handb1iken. Diir finns ocks{1 

ff1rcskrifter rim ritualer fiir l1lika imig:ningsakter. <1sl\111 invigning av kyrkor. 

alt;1rL'. dopfunt. predikstol 111. m. l\.llmmitten anser att samtliga dessa 

fiireskrifll'r hiir fiiras till 11111radct fiir kyrkans normgivning. Detsamma 

f\iresl:is i fri1ga nm de hestiimmdser 1lJ11 hiskop-,visi1~1tion s11m finns i 2-1. kap. 

I 6Xh [1rs hrklllag. 

S\"L'nska kyrkan fullgör i dag ,·issa cill111ii111 sa111hiilleli.l!.c1 llf'i'gi/ia, hl. a. 

hegravningsverks;1mhet \1Ch folkbokföring. lkstiimmelser om begravnings

vcrksamlll'IL'n finns i laµ(·n ( llJ57::'iX:'i) 0111 jordfiistning m. 111. (iindrad senast 

I 'lh3 ::'i3X). lagt·n ( I IJ!>.>: :"3 7) ''111 gr;1n:itt ni. m. (iindrad '>L'llast I lJS I: X5,'I) od1 i 

hl'gra\ ningskungiirel-,cn ( 1 '1!13::'-1.ll. iindrad s.::nast I '.IS I: 71 'I J. fiirökrilterna 

lllll folkh(\kfiiringL'll finns hl. a. i f11lkb11kfiirinµsfiin1rdningL'n ( ILJh7: llJX. 

iimk1d senast JllXI :232) 11cli f11lkbllkfiiringskunµiirdsen ( 1%7:-1.lJ:'i. iindrad 
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senast I 1JS I :8S:'i ). Knmmitten finnn inte skiil att gfr niirmare rn pa dessa 

omri1den under hiin\'isning till p:'1gi1ende utrL·dningsarhete. 

Fiireskrifter om prii\'ning a\' hinder mot iiktenskap och nm \'igsel finns i 

giftcrmillsbalken. Om rituaiL'n \'id \'igsL·I i s\'enska kyrkan finns dessutom 

bestiimmelser i kyrknhandboken. Enligt knmmitten for bestiimmelscrna om 

hindersprö\'11ing nch \'igsel ansL'S vara a\' s!1dan art att de bör tillhöra 

riksdagens normgi\'ningsomr{1de. Kommitten fiiresl<"ir att endast reglerna i 

kyrkohandboken omritualen vid vigsel fiirs iin·r till kyrkans bestiimmande

riitt. 
Flertalet remissinstanser iir kritiska mot den av kommitten förslagna 

fördelningen av normgivningen mellan staten och kyrkan. Ett inte obetydligt 

antal remissinstanser anser att den föreslagna fördelningen rubbar den i dag 

rådande balansen mellan staten och kyrkan. Som jag tidigare har framhitllit 

(2.2.2) kan flera remissinstanser inte godta förslaget om att föreskrifter om 

medlemskap i svenska kyrkan skall ligga under statens ensamma beslutan

deriitt. Vidare viinder sig ganska manga remissinstanser mot förslaget att 

föreskrifter om behiirighetskrav för intri"ide i priistiimbetet eller föreskrifter 

om förfarandet vid tillsiittning av prästerliga tjiinster skall ligga under statens 

normgivning. Niigra av dessa remissinstanser motiverar sitt st1illning~tagande 

med att dessa fri.igor direkt berör de grundliiggande funktionerna inom 

kyrkan eller att de är av sådant internt kyrkligt intresse att de bör handhas 

inom ramen för kyrkomötet och den kyrkliga centralstyrelsen. Några 

stiftsnämnder anser att kyrkan m:lste garanteras inflytande i fråga. om 

lagstiftningen om den kyrkliga egendomrn. En del av stiftsnämnderna pekar 

pi1 en lösning enligt vilken statens normgivning begriinsas till att avse 

grundläggande bestiimmelser. medan det i\verliimnas <It kyrkomi.itet att 

besluta om <1dana tilliimpningsföreskrifter som f. n. finns i förordningen 

(1971:860) om for\'altning av kyrklig jord (ändrad senast 1981:158). r-Jera 

andra remissinstanser menar att den föreslagna fördelningen friimsl tillgo

doser statens intressen eller att förslaget innebär att kyrkan enda'1 för 

bestiimmancleriitten i fri1gor diir kyrkan i praktiken redan i dag har ett 

avgörande inflytande. N;'igra remissinstanser iir ocks{i kritiska mot den av 

kommitten angi\'na principen för uppdelningen av normgivningsmakten. En 

del remissinstanser menar att svi1rbemiistrade g:riinsdrag:ningsprnblem upp

st<'tr vid den föreslagna fördelningen. 

Fiir egL'n del \il! jag anföra följande. 

Jag har tidigare förordat att kyrkomöll't för ett visst inflytande i fr<lga om 

den lagstiftning Slllll a\'St'S crsiitta dt'I n11Yarande kyrklliaµso111r:'1det. Lktta 

inflytande är enligt min mening av betydelse för all uppriitth:'1lla L'n balans 

mellan staten och kyrkan. Som jag tidigare har sagt blir nckså bestiimningen 

av de normgi\'ningsomri1den som i framtiden ankommer p~i riksdagen. 

regeringen resp. kyrkomiitet aY stor bt'tylkbe för denna balans. I denna del 

ansluter jag mig till knmmittcns uppfattning att ett siitt att i allt \·iisentligt 

uppni1 balans mellan staten och kyrkan iir att begriim;a lagstiftningen pt1 det 
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kyrkliga omri1det och i stiillet föra över vissa delar av den normgivning som i 

dag karakteriseras som kyrkolag till kyrkomötets bestämmanderätt. Ett 

saclant överförande hör enligt min mening ske genom att riksdagen avsti\r 

frim sin normgivningsmakt genom delegation till kyrkomötet. Jag har redan 

tidigare nämnt att en s~tdan delegation kriiver grundlagsstöd. 

Fn fördelning av normgivningen mellan staten och kyrkan kan alltsä ske 

genom att riksdagen med stöd av föreskrifter i regeringsformen delegerar 

normgivning till kyrkomötet. Niir det gäller att bestämma de omdtden som 

skall kunna delegeras till kyrkomötet är det enligt min mening naturligt att 

man utgår fritn de allmänna principer som kommitten har ställt upp. 

Remisskritiken i denna del riktar sig i stor utsträckning mot vad kommitten 

har uttalat i fr{1ga om de ämnen rörande vilka starka önskemål om 

bestiimmanderiitt kan föreligga frfm såviil staten som kyrkan. Enligt 

kommitten finns det i dessa fall förutsättningar för ett överlämnande till 

kyrkans bestiimmanderätt endast i de fall kyrkans och statens intresse 

sammanfaller sävitt ang[ir regleringens innehållsmässiga utformning. Om det 

skulle fi:h~ligga en konflikt mellan statlig och kyrklig uppfattning kan enligt 

kommitt~n frägan inte undandras statens bestämmanderätt. Jag vill fram

hMla att kommittens uttalande i denna del inte kan tolkas på annat siitt iin att 

kommitten hiirigenom har velat ge uttryck åt de principer på vilka vårt 

statsskick grundas. nämligen att all offentlig makt utgär från folket. att 

riksdagen är folkets främsta fiiretriidare, att den offentliga makten utövas 

under lagarna och att riksdagen stiftar lag. Syftet. med den av kommitten 

föreslagna reformen iir att pi1 kyrkolagstiftningens område genomföra 

regeringsformens principer om lagstiftningsrnakten. Om reformen skall 

kunna genomföras mäste kyrkan. sii liinge dess organisation och verksamhet 

iir offentligrättsligt reglerad. godta principerna för den offentliga maktens 

utövande. såsom dessa har kommit till uttryck i var författning. Jag vill ocksä 

framh<illa att vad nägra remissinstanser uttalar i denna del niirmast ger 

intryck av att det skulle föreligga ett motsatsförhållande mellan statl'n och 

kyrkan. För egen del kan jag inte acceptera ett sådant synsiitt. fiirhf1llandet 

mellan staten och kyrkan har under sekler priiglats och präglas alltjiimt av ett 

ömsesidigt förtroende. Inte minst den debatt som har förts under senare år i 

samband med de olika utredningarna om relationerna mellan staten och 

kyrkan speglar enligt min mening detta ömsesidiga förtroende. 

Kritiken i tinigt mot kommittens förslag om normgivningsmaktens 

fördelning riktar sig framför allt mot att vissa ämnen föreslt1s gf1 in under 

statens normgivningsomriidc. Det gäller föreskrifter om medlemskap i 

svenska kyrkan. priisterliga tjiinster i svenska kyrkan och den kyrkliga 

egendomen . .Jag har redan i det föregående behandlat fragan om den 

framtida normgirningen beträffande kyrkotillhörigheten (2.2.2). Hiir uppe

h<iller jag mig diirför endast vid frågorna om prästerliga tjänster i svenska 

kyrkan och 1Hn den kyrkliga egendomen. 

fråga om kvrkans iirnbeten och tjänster riktar sig kritiken mot att 
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föreskrifter. som reglerar behörigheten till intriide i priistiimbetet och 

förfarandet vid tillsiittandct av priisterliga tjiinster och som nu iir kyrkolag. 

skall föras till riksdagens normgivningsområde. Fran en del håll framhälls att 

dessa fdtgor utgör internt kyrkliga angdiigenheter och att de diirför btir bli 

föremål för kyrkomötets bl.'stiimmanderiitt. Jag kan inte dela denna 

uppfattning. Priisterliga tjiinster är statligt reglerade och tillsiitts i dag av 

statliga organ. regeringen och domkapitel. Reformen syftar inte till någon 

ändring i detta avseende. Med hänsyn till de nuvarande relationerna mellan 

staten och kyrkan biir enligt min mening föreskrifter i dessa iimnen inte 

bl.'slutas av någon annan än riksdagen eller regeringen. Jag vill emellertid 

erinra om vad jag tidigare (2.2.2) har förordat i friiga om förfarandet vid 

lagstiftning av detta slag. nämligen att kyrkomötet skall ges en grundlagsfäst 

yttranderätt. 

Niir det gäller föreskrifter om den kyrkliga egendomen anser några 

remissinstanser att kyrkan m{iste garanteras inflytande i fri1ga om denna 

lagstiftning. En del instanser pekar p~1 en lösning enligt vilken statens 

normgivning begränsas till grundläggandl.' bestämmelser, medan det över

lämnas åt kyrkomötet alt besluta tilllämpningsföreskrifter. Enligt min 

mening kan frägorna om den kyrkliga egendomen inte anses vara av s<I 

grundläggande betydelse för kyrkans väsen eller av så utpräglat inomkyrklig 

natur. att de motiverar ett avsteg frän rl.'geringsformens principer om 

lagstiftning. I enlighet med vad jag tidigare har anfört (2.2.2) hör emellertid 

önskemillet om kyrkligt inflytande på detta område kunna tillgodoses genom 

en föreskrift om att kyrkomötets yttrande skall inhämtas i vissa lagstiftnings

iirendcn . .lag kan inte ansluta mig till den av några remissinstanser framförda 

tanken att til!ämpningsföreskrifter till lagregler om den kyrkliga egendomen 

meddelas av kyrkomötet. Med hiinsyn till bl. a. sambandet med lagstiftning

en om fast egendom i allmänhet iir nämligen det statliga intresset i fdga om 

regleringen i denna del av sådant slag att normgivningen i sin helhet bör ligga 

hos staten. 

Normgivningen betriiffande den kyrkliga egendomen har visst samband 

med priisterskapets privilegier. Det g:iller främst frt1gan om skyddet för att 

egendomen används för de iindamål. vartill den ursprungligen har varit 

avsedd. Jag {1terkomrncr till denna frt1ga (2.3). 

Jag skall nu niirmarc gä in pf1 hur fördelningen av normgivningen mellan 

staten och kyrkan enligt min mening bör ske. Det gäller alltså alt bestiimma 

omfattningl.'n a\' riksdagl.'ns lagstiftnings111nr<ide och det nnrmgin1ingso111ri1-

dc som ~kall kunna dclq!nas till kyrkomiitet. Det giiller ,·idare att best;i111111a 

griinserna frir regningl.'ns nnrmgivnin!_!sbefogen het. 

Till en början konstaterar jag att någon förändring inte har föreslagits a\' 

kommitten i fr<\ga om den lagstiftning som i dag faller under X kap. 

regeringsformen och följaktligen inte är av kyrkolags natur. Detta har inte 

föranlett n{1gra erinringar frtin remissinstansernas sida. Inte heller jag anser 

att ni1gra förändringar hör vidtas i fri1ga om denna lagstiftning. 
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Jag övergtir nu till fr;\gan om riksdagens lagstiftningsområde beträffande 

sådana föreskrifter som i dag är av kyrkolags natur. Jag anser att den framtida 

motsvarigheten till kyrkolagsomrädet i största möjliga utsträckning bör 

hegriinsas. Detta omriide bör enligt min mening för det första omfatta 

föreskrifter i sådana iimncn som enligt de nuvarande bestämmelserna i 

regeringsformen kräver lagens form. För det andra - och i den mån det inte 

sammanfaller med det föregående - bör enligt min mening området omfatta 

föreskrifter i sådana ämnen diir det statliga intresset väger över det 

kyrkliga. 

Från angivna utgångspunkter anser jag till en början att riksdagen hör 

besluta grundliiggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och 

om kyrkomiitct. Till lagstiftningsområdet bör ocksi1 höra föreskrifter om 

kyrkomiitet. som inte iir av grundläggande karaktär. och föreskrifter om 

medlemskap i svenska kyrkan. Vidare bör grundläggande föreskrifter om 

prästerliga tjiinster i svenska kyrkan. om myndigheterna på stiftsplanet och 

om den för kyrkliga iindamål avsedda egendomen ligga inom riksdagens 

lagstiftningsomri1de. Jag har redan i det föregående (2.2.2) uttalat mig om 

hur förfarandet vid lagstiftning i dessa frågor enligt min mening bör gå 

till. 

Regeringen har i dag en ganska omfattande normgivningskompetens p<I 

det kyrkliga omri1det. Denna kompetens kan hiirlcdas dels fr{m bemyndi

ganden i s;}viil vanlig lag som kvrkolag. Den kan vidare hiirleclas ur den s. k. 

restkompetens som regeringen har enligt~ kap. lJ *regeringsformen. Vid en 

fördelning av normgivningsmakten mellan staten och kyrkan hör enligt min 

mening den kompetens som regeringen i dag har pfa grund av bemyndiganden 

i vanlig lag inte begränsas. Regeringens normgivningskompetens i övrigt bör 

emellertid bli beroende av i vilken utsträckning man vill öppna möjlighet till 

delegation av normgivningsmakt till kyrkomötet. Omfattningen av regering

ens normgivningsbefogenheter bör alltså begränsas i motsvarande mån som 

delegation till kyrkomötet skall kunna ske. 

Enligt kommittL;ns förslag biir till kyrkomiitets normgivningsomri1de föras 

den niirmare regleringen av kyrkans liira. Vidare hör enligt kommitten 

föreskriftL'r avscL'nde de kyrkliga hiickL'rna. dvs. bihL'l. psalmbok. cvange

lichok. kyrkohandbok och katekes. mL·ddelas av kyrkomötet i sUilkt för som 

nu :t\' rL'gc-ringL'n. l\.(1mmitkn UirL'sl:ir alt ocksa lk allmiinna hL·stii111111elsL'r 

om svenska kvrkans gudstjiinstL'r och nm \'illknrcn fiir dL'laktighL't i kvrkans 

sakramL'nt I i bom de hu,udhestii111111L'lscr om sakramL'nlcrh \'lire gestaltning 

som nu finns intagna i 1686 i1rs kyrkolag förs (iver till kyrkomötets 

normgivningsomrirdc. Detsamma fiiresl<ls giilla för besliimmt'lscr i 16~(1 i1rs 

kyrkolag 0111 bl. a. bikt. biskopsvigning. priistvigning samt invigning av kyrka 

och kapL'll. Vidare fiirL'Slitr kommittl;n att bcstiimmelser om kollekt förs (iver 

tili kyrkomiileh nnrmgivningsk11mpL'tcns. l\.ommittcn fiiresl{1r ocksi·i att 

detaljrcgkr rörande kyrkomiitL'ts arhL'tsformer m. m. ÖVL'rli1ts till kyrkomii

IL't. l\.orrnnittcns förslag i dessa delar har i huvudsak tilistyrkts eller liimnats 
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utan erinran av flertalet remissinstanser som har yttrat sig i frågan. Även jag 

kan ansluta mig till förslaget i här herörda delar. 

Genom den föreslagna fördelningen kommer riksdagens och regeringens 

normgivning i kyrkliga frågor att hegriinsas i förhållande till vad som gäller i 

dag. Kyrkomötets medbestämmande vid kyrkolagstiftningcn kommer visser

ligen också att hegränsas. I gengäld ges emellertid kyrkomötet dels ett 

medhestämmandc i lagstiftningsärenden angående medlemskap i svenska 

kyrkan. dels ett inflytande genom en grundlagsfäst yttranderätt i vissa andra 

lagstiftningsärendcn. dels ock genom delegation från riksdagen ett omfat

tande normgivningsområde avseende internt kyrkliga angelägenheter. På 

detta sätt upprätthålls enligt min mening i allt väsentligt balansen mellan 

staten och kyrkan. 

Jag är medveten om att denna halans med nödvändighet till en hörjan blir 

av mera formell art. När reformen genomförs kommer de kyrkolagar och 

rcgeringsförcskrifter som gäller vid övergångstillfiillct att fortsätta att gälla. 

Med hänsyn till den formella lagkraftens princip måste nämligen riksdagen 

upphiiva de föreskrifter som nu finns i kyrkolag och som genom delegation 

förs över till kyrkomötets nnrmgivning. innan kyrkomötet inom ramen för 

sin knmpctcns kan utförda nya föreskrifter inom samma omr<\de. Att 

reformen börjar verka successivt ser jag emellertid niirmast som en fördel för 

kyrkan. Det torde nämligen i praktiken inte vara möjligt för det nyinrättade 

kyrkomötet att med en g<lng hesluta alla de föreskrifter som kommer att ligga 

inom ramen för dess kompetens. 

Jag skall nu ta upp en synpunkt som har förts fram av Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbund. Det gäller formerna för riksdagens 

delegation av normgivning till kyrkomötet. Förbundet anser att det. vid 

fördelningen av bcstiimmanderätten mellan staten och kyrkan, krävs att 

konstitutionellt hindandt- regler slt1r fast att kyrkolagsomrildet har förändrats 

och att riksdagen inte utan vidare i lag kan besluta om det som har 

överlämnats till kyrkomötet. Förhundet framhåller att riksdagen, om 

kommittens förslag följs, torde genom en enkel ändring i den föreslagna 

lagen om svenska kyrkan ånyo kunna utvidga kyrkolagsområdet. ·-· 
Jag vill i anledning härav erinra om vad jag tidigare har sagt (2.2.2), 

nämligen att grundläggande regler om bl. a. kyrkomötet och dess besluts

områdc bör tas in i lagen om svenska kyrkan. Jag har också uttalat att denna 

lag bör ges samma konstitutionella skydd som riksdagsordningens huvudbe

stämmelser. Härigenom blir det inte möjligt för riksdagen att genom ett 

enkelt beslut återta ett redan delegerat område, med mindre en kvalificerad 

majoritet av riksdagens ledamöter står bakom beslutet. Enligt min mening 

bör riksdagen inte heller genom ett annat lagstiftningsförfarande kunna 

direkt besluta i ett ämne som i Jagen om svenska kyrkan har överlämnats till 

kyrkomötets normgivningsområde. Jag vill i detta sammanhang framhålla, 

att de ämnen i vilka kyrkomötet föreslås kunna få normgivningskompetens 

uteslutande rör angelägenheter av internt kyrklig natur. Det har under lång 

3 Rik1dagm N8/-'8:!. I 1<1111/ . • Vr 77 
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tid varit en fast princip att riksdag och regering inte självständigt fattar beslut 

i angelägenheter av utpräglat kyrkligt intresse. Jag betraktar det som 

självklart att denna princip kommer att upprätthållas även i fortsättningen. 

Sålunda ter det sig helt främmande att staten ensidigt skulle besluta i frågor 

som rört. ex. svenska kyrkans lära. Genom den nyss angivna lösningen anser 

jag att pastoratsförbundets önskemål i sak är tillgodosett. 

2 .. , Prästerskapets prh·ilegier 

I punkt 9 iivergångsbestämmclserna till regeringsformen föreskrivs att det 

forna prästeståndets privilegier. förmiiner. riittigheter och friheter fortfaran

de skall giilla. om de inte har iigt oskiljaktigt sammanhang med den stiindet 

förut tillkommande representationsriitten och säledes upphört med denna. 

Vidare anges att ändring eller upphiivande av dessa privilegier. förmiiner. 

rättigheter och friheter inte får ske på annat sätt än genom regeringens och 

riksdagens sammanstiimmande beslut och med bifall av allmänt kyrkomö

te. 

Grunden för prästerskapets privilegier utgörs av 1723 {irs privilegieur

kund. En stor del av privilegiestadgandena knyter an till den kyrkliga jorden. 

Genom förändringar i lagqiftningen under framför allt detta {1rhundrade. har 

emellertid vissa privilegier kommit att förlora sin giltighet. 

Frågan om prästerskapets privilegier har tidigare utförligt behandlats av 

1951 iirs kyrkomöteskommitte (SOU 1955:47) och I 958 års utredning 

kyrka-stat (SOU 1967:46). 1979 <lrs kyrkomöteskommitte har i sitt 

betiinkande redovisat vad som framkom genom de niimnda utredningarna. 

De privilegier som enligt tidigare utredningar har ansetts bestå iir frihet för 

bostiille från att delta i byggnad och undcrh<tll av priistgärd och kyrka. frihet 

för priist fr{m att delta i kyrkovaktares avlönande samt rätt för präst till fria 

gravplatser och till klockringning. Ytterligare stidana privilegier iir bibeh{!l

lancle av stiftsindelningen, svenska kyrkans riitt till den kyrkliga jorden 

m. m., rätt att föra talan för den kyrkliga jorden. frihet för vissa bostiillen i 

städer från borgerligt besviir samt skyldighet för domstol att underrätta 

biskop och domkapitel om åtal mot präst. 

Kommitten har mot bakgrund av sin genomgång av privilegiestadgandena 

konstaterat att det råder stor tveksamhet om vilka privilegier som alltjämt 

gäller. Oavsett hur det må förhitlla sig. har kommitt.:n ansett att privilegie

stadgandenas praktiska betydelse i dag iir av ringa viirde för svenska kyrkan. 

Därtill anser kommitten att uppriitthilllande av siirskilda privilegiebcstiim

melser mf1ste till sin natur vara otidsenligt och föga demokratiskt. Kommit

ten har därför föreslagit att föreskriften om prästerskapets privilegier i 

punkt 9 övergängsbestiimmelserna till regeringsformen upphiivs. Vidare har 

kommitten föreslagit att samtliga i 1723 ars privilegieurkund ingående 

bestiimmelser upphävs särskilt och i den för kyrkolag stadgade ordning

en. 



Prop. 1981/82:77 

Kyrkomiiti:skommittens förslag i denna del har fött ett blandat mottagan

de. Endast ett fatal instanser har tillstyrkt förslaget. Flertalet har godtagit det 

endast under vissa mer eller mindre limgtgående förbeh{1ll. 

Flera in~tanser med anknytning till svenska kyrkan anser sålunda att 

privilegierna kan avskaffas endast om skyddet för kyrkans egendom 

garanteras i annan rättslig form. En del av dessa instanser framhåller att 

privilegierna i egentlig mening inte iir tillkomna till förm{m för priisterskapet 

utan i stiillct utgör ett riittsskydd för kyrkans egendom. Några instanser anser 

att fr[1gan om priisterskapets privilegier behöver utredas niirmare. JK 

framhE1ller alt fri1gan om ett upphävande av bestämmelserna om priisterska

pets privilegier behöver belysas mera ing:!ende än vad kommitten har ansett 

vara nödviindigt. En sädan belysning skulle enligt JK ha varit naturlig mot 

bakgrund av att man i samband med 1974 Eirs grundlagsreform ansäg sig böra 

behi.Jla grundlagsreglerna om prästerskapets privilegier. medan stfmdsprivi

lcgicrna i önigt upphiivdes. Vid grundlagsreformen hänvisades till att det var 

oklart i vilken utstriiekning priisterskapets privilegier alltjämt giillde och 

hade nf1gon betydelse. De grundlagsfästa rättigheter som eventuellt kan 

föreligga i detta hiinseende kan enligt JK:s mening inte avfärdas p{1 det 

liittvindiga siitt som utredningen har gjort. 

För egen del kan jag instämma i kommittens uppfattning att priisterskapets 

privilegier. i den man de alltjiimt formellt äger bestånd, i stort sett saknar 

praktisk betydelse för svenska kyrkan. De flesta privilegiestadgandena har 

niimligen förlorat sin giltighet till följd av nutida författningsreglcring. friimst 

lagstiftningen om den kyrkliga jorden. Det är mot denna bakgrund man för se 

det nu föreliggande förslaget om att upphiiva det siirskilda grundlagsskyddet 

för privilegierna och tidigare förslag i samma riktning. Även om det råder 

oklarhet om vilka privilegier som alltjiimt kan anses ha giltighet. kan man 

utgfi fdn att de inte har sädan hetydt:lsc att ett särskilt grundlagsskydd för 

dem kan anses motiverat. 

I den mfm prästerskapets privilegier har någon egentlig betydelse gäller det 

den kyrkliga egendomen. Grundläggande föreskrifter om den kyrkliga 

egendomens karaktär och ändamMsbestämning finns främst i 1686 års 

kyrkolag. lagen ( 1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och lagen 

(1970:940) om kyrkliga kostnader. I de inledande bestämmelserna i lagen om 

förvaltning av kyrklig jord anges sålunda vad som får förstås med kyrklig jord 

och till vilka ändamål egendomen och dess avkastning skall användas. Ett 

väsentligt syfte med specialregleringen av den kyrkliga egendomen är att den 

skall bevaras för sitt ändamål. 
De nu nämnda lagarna är f. n. kyrkolag. Svenska kyrkan har alltså i dag ett 

medinflytande när det gäller grundläggande föreskrifter om den kyrkliga 

egendomen. Jag har i det föregående (2.2.3) föreslagit att den grundläggande 

normgivning angående kyrklig egendom bör ligga hos staten. Kyrkomötet 

föreslås emellertid få en grundlagsfäst rätt att yttra sig. Svenska kyrkan 

tillförsäkras därigenom ett visst inflytande över sådan lagstiftning. Det 
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hävdas emellertid framför allt från kyrkligt håll, att den kyrkliga egendomen 

genom privilegiestadgarna åtnjuter ett särskilt rättsskydd genom att de 

garanterar att egendomen bevaras och används för kyrkliga ändamål. Jag 

anser att det finns ett visst fog för denna ståndpunkt. Jag är därför beredd att 

förorda en lösning, som tillgodoser kyrkans önskemål om garantier för att 

den kyrkliga egendomen behåller ett särskilt rättsskydd. Detta skydd hör 

enligt min mening åstadkommas genom att föreskrifter som innebär ändring 

av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är avsedd skall meddelas 

genom lag, som stiftas på samma sätt som lagen om svenska kyrkan. Lag med 

sådana föreskrifter bör alltså enligt min mening stiftas på samma sätt som 

riksdagsordningcns huvudbestämmelser och efter yttrande av kyrkomötet. 

Härigenom får föreskrifter om den kyrkliga egendomens ändamålsbestäm

ning ett särskilt konstitutionellt skydd. Med denna lösning anser jag att det 

saknas skäl för att i punkt 9 övergångsbestämmelserna till regeringsformen 

behålla föreskriften om prästeståndets privilegier, förmåner, rättigheter och 

friheter. Med hänsyn till att särskilda privilcgiebestämmclscr måste anses 

otidsenliga och såvitt avser annat än den kyrkliga egendomen sakna praktisk 

betydelse för svenska kyrkan biträder jag uppfattningen att de kan slopas. 

För att bereda 1982 års allmänna kyrkomöte tillfälle att samtycka till nu 

ifrågavarande lagstiftningsåtgärd, nämligen att undanröja kvarvarande 

bestämmelser i 1723 års privilcgieurkund, avser jag att senare för regeringen 

lägga fram ett förslag om att avskaffa privilcgiebestämmelserna. 

2.4 Bekännelsekravet för innehavare av ämheten och tjänster 

I punkt 9 övcrg{111gshcstiimmclscrna till regeringsformen har tagits in 

bestämmelser som stiiller upp ett bekännelsekrav för innehavare av vissa 

ämbeten och tjänster. Bcstiimmclscrna har hämtats från 1809. års regerings

form. 

Bestiimmelserna innefattar ett krav för prästerlig befattningshavare att 

tillhöra svenska kyrkan. Det stadgas sålunda att inte annan än den som 

hekiinner kyrkans lära får utnämnas till prästerlig befattning inom svenska 

kyrkan. Det uppstiills också ett behörighetsvillkor för vissa lärare. Om annan 

befattning iin priisterlig tjänst medför skyldighet att undervisa i kristendom 

eller teologisk vetenskap. skall vid utnämningen tas hänsyn till den sökandes 

trosaskådning. I bestämmelserna ingår ocks~1 en jiivsregel för vissa befatt

ningshavare i fråga om handläggning av ärenden och mål rörande svenska 

kyrkan. Det stadgas sii.lunda att befattningshavare som inte tillhör svenska 

kyrkan inte får delta i "avgörande av mål eller iirende. som angär kyrkans 

religi~msvård eller religionsundervisning. utövning av prästiimbetet. beford

ring eller ämhetsansvar inom kyrkan'". Vad gäller statsdd har jiivsregcln 

inskränkts så att endast föredraganden behöver tillhöra svenska kyrkan niir 

sådant ifrende som nyss har nämnts avgörs av regeringen. 

Kyrkomöteskommitten föreslilr att grundlagsreglcrna om bekännelsekra

vet för vissa ämbeten och t.iänster slopas utom såvitt avser kravet pil att 
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föredragande statsråd skall tillhöra svenska kyrkan. I fr[1ga om kravet för 

priisterlig befattningshavare att tillhöra svenska kyrkan finner kommitten det 

bf1de naturligt och nödviindigt att en bestämmelse av sådant slag ges i lag. 

Enligt kommittens mening behöver bestiimmelsen emellertid inte ges i 

grundlag. Kommitten föreslår därför att bestämmelsen förs över till den av 

kommitten föreslagna lagen om svenska kyrkan. I fråga om kravet på viss 

trosäsk[1dning för liirare i kristendom och teologisk vetenskap pekar 

kommitten på att ämnet kristendom i skolundervisningen har ersatts av 

rcligionskunskap och att de teologiska fakulteterna har avkonfessionalisc

rats. Den nu aktuella bestiimmclsen måste därför enligt kommitten 

betecknas som obsolet. 

Vad gäller stadgandet om jäv för vissa befattningshavare att handlägga 

iirenden rörande svenska kyrkan framhåller kommitten att konfessionella 

bel1örighetsvillkor som regel bör undvikas. Med hänsyn härtill. och med 

siirskilt beaktande av att kommitten föreslår att ärenden där de kyrkliga 

intressena överväger skall föras över till kyrkans självbestämmanderätt, 

menar kommitten att jiivsregeln kan avskaffas. Som jag nyss har nämnt gör 

dock kommitkn ett undantag härifrån genom att kommitten föreslår att 

föredragande statsråd i kyrkoärenden alltjiimt skall tillhöra svenska kyrkan. 

I avvaktan pa ett ställningstagande i stat-kyrka-frågan bör enligt kommittens 

mening en bestämmelse med detta innehåll finnas kvar i övcrgtmgsbestäm

mclscrna till regeringsformen. 

Remissinstanscrna godtar i allmänhet kommittens förslag. Endast en 

instans avstyrker helt förslagen. Några rcmissinstanser uppehMler sig särskilt 

vid jävsrcgeln. Rcgcringsrättcn, JK. kammarrätten i Göteborg samt 

länsstyrelserna i Stockholms. Kronobergs och Blekinge län ifrägasättcr om 

inte jävsregcln kan upphävas också för föredragande statsrf1d i kyrkoärcn

dcn. Om regeringen uppfattas som kyrkostyrelse, finns det enligt regerings

riitkn inte anledning att i religiöst hänseende ställa olika krav p{1 regeringens 

medlemmar. Ett par andra remissinstanser anser att det bör finnas kvar ett 

krav pi1 att den som innehar tjänst som stiftssckreterare skall vara medlem av 

svenska kyrkan. Enligt domkapitlet i Lund. som redovisar en sf1dan 

inställning. kan en bestämmelse hiirom lämpligen föras in i lagen (1936:567) 

om domkapitel (ändrad senast 1975:956). 

Liksom kommitten och de flesta remissinstanserna anser jag att konfes

sionella behörighetsvillkor för innehavare av ämbeten och tjänster bör 

undvikas. Fr[in denna grundinställning finns det dock. som ett par 

remissinstanscr har p{1pekat, skäl att göra undantag för tjänst som 

stiftssekreterarc. Enligt 2 * 4 mom. lagen om domkapitel kan nämligen 

stiftssckretcraren ,·id handlii!,!µning av vissa iirenden ha siite od1 stiimma i 

domkapitlct. Liksom för domkapitlets ledamöter bör det för stiftssckretera

ren stiillas upp ctt krav pi1 medlemskap i svenska kyrkan. En bcstiimmclse 

hiirnm hehiivcr dock inte ges i grundlag. utan kan liimpligen tas in i .lagen om 
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domkapitel. Jag har för avsikt att öterkomma till denna fri1ga i annat 

sammanhang. 

I likhet med kommitten anser jag att bekännelsekravet bör finnas kvar för 

föredragande statsdtd i kyrkoärenden. Föredragande statsrådet har det 

närmaste ansvaret för kyrkoärendenas beredning före beslut i regeringen. 

Även om en del kyrkoärenden flyttas över till svenska kyrkans eget 

bestiimmandeområde kvarstår hos staten vissa ärenden som är av stor 

betydelse för kyrkans medlemmar. I avvaktan på ett ställningstagande i 

stat-kyrka-frågan bör därför kravet på att föredragande statsråd i kyrko

ärenden skall vara medlem av svenska kyrkan behållas. Ingen remissinstans 

har motsatt sig att bestämmelsen om att prästerlig befattningshavare skall 

tillhöra svenska kyrkan flyttas från grundlagen till lagen om svenska kyrkan. 

Att en bestämmelse över huvud taget behövs torde enligt min mening vara 

klart med hänsyn till det nuvarande sambandet mellan staten och kyrkan. 

Däremot kan inte heller jag finna några direkta skäl för att bestämmelsen 

måste ges i regeringsformen. Av de nuvarande bekännelsekraven i punkt 9 

övergångsbestämmelserna till regeringsformen bör således, i likhet med vad 

kommitten har föreslagit. endast finnas kvar regeln som gäller föredragande 

statsråd. 

2.5 De kyrkliga kommunernas konstitutionella ställning 

I propositionen om den nya regeringsformen underströks den kommunala 

sjiilvstyrelsens stora betydelse för den svenska demokratin. Det har ansetts 

att kommunernas särskilda ställning iir slidan att .den m!1ste avspeglas i 

regeringsformen. I 1 kap. I * regeringsformen anges att den svenska 

folkstyrelsen förverkligas förutom genom ett representativt och parlamen

tariskt statsskick ocks{1 genom kommunal sjiilvstyrelse. I l kap. 7 * sl[1s fast 

att det i riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutande

rätten i kommunerna skall enligt stadganclet utövas av valda församlingar. I 

paragrafen har ocks{1 förankrats principen om riitt för kommunerna att 

utkriiva skatt för skötseln av sina uppgifter. I X kap. 5 ~ regeringsformen 

stadgas att grunderna för iindringar i rikets indelning i kommuner samt 

grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för 

den kommunala beskattningen skall bestiimmas i lag. I lag skall ocksi1 

meddelas föreskrifter om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras 

iiligganden. 

Bestämmelser om de kyrkliga kommunerna, dvs. församlingarna och de 

kyrkliga samfälligheterna. har tagits in i punkt 9 övergångsbestämmelserna 

till regeringsformen. Där sägs sålunda att vad som i regeringsformen 

föreskrivs om primärkommuner skall, med undantag av 1 kap. 7 * första 

stycket andra punkten, äga motsvarande tillämpning i fråga om kyrkliga 

kommuner. Undantaget gäller stadgandet om att beslutanderätten i kom

munerna utövas av valda församlingar och föranleds av att beslutanderätten i 
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svenska kyrkans församlingar i vissa fall kan utövas direkt av församlings

medlemmarna på kyrkostämma. De kyrkliga kommunerna har alltså fått 

samma konstitutionella skydd som primärkommunerna. Skälet till att 

regleringen av de kyrkliga kommunerna har placerats i övergångsbestäm

melserna är att man vid tidpunkten för införandet av den nya regeringsfor

men inte ville föregripa ställningstagandet i frågan om relationerna mellan 

staten och kyrkan. 

Kyrkomöteskommitt~n anser att det iir tekniskt möjligt att föra över 

regeringsformens övergimgsbestiimmelser sf1vitt avser de kyrkliga kommu

nerna till annan lagstiftning. som inte har grundlagskaraktiir. 1 liirigenom 

skulle dock församlingarna förlora sin nuvarande starka knnstitutionella 

ställning som kommuner. Ett beslut i denna riktning har enligt kommitten så 

stor betydelse för förhållandet mellan staten och kyrkan att man bör avvakta 

det principiella ställningstagandet i stat-kyrka-frågan. Kommitten anser det 

därför omöjligt att nu föra bort denna övergångsbestämmelse från regerings

formen eller att föra in den i något av regeringsformens kapitel. Bestäm

melsen bör enligt kommittens mening stå kvar i övergångsbestämmelser

na. 

De remissinstanser som yttrar sig i denna friiga instämmer med kommitten 

att n:'igon iindring i överg~1ngsbestiimmelsernas regler om de kyrkliga 

kommunerna inte bör komma i fråga. 

Även jag anser att övergangsbcstiimmelserna bör vara oförändrade i 

denna del. Frågan om de kyrkliga kommunernas konstitutionella ställning 

har si1 stor betydelse för relationen mellan staten och kyrkan. att ett beslut 

som berör denna fraga ofdnkomligen m;lste ansW till dess stat-kyrka-frågan 

har avgjorts i den ena eller andra riktningen. 

2.6 Statschefens tro 

I kap. :'i * regeringsformen stadgas att konungen eller drottning. som 

enligt suceessionsordningen innehar Sveriges tron, iir rikets statschef. I 

punkt 9 övergängshcstiimmelscrna till regeringsformen behandlas friigan om 

statschefens tro. Av bestiimmclsen framgär att _l 974 [1Ts regeringsform inte 

gör iindring i vad som tidigare har giillt enligt 2 § i 1809 ärs regeringsform. I 

den bestiimmelsen stadgades att konungen alltid skall vara "av den rena 

evangeliska liiran sädan som den uti den oföriindradc Augsburgiska 

bek~innelsen samt Uppsala miites beslut av år 1593 antagen och förklarad 
iir". 

I 4 ~ succcssi1msordningen föreskrivs att prinsar och prinsessor skall 

uppfostras enligt niirnnda liira 11ch att prins eller prins<O"ssa s11rn inte hek:ini1er 

sig till denna liira iir utesluten fri1n all successionsriitt. 

Best;immL'isc·n i 2 ~ i IS01J ;'1rs regL'ringsform. som alltsa alltj;imt giiller. 

imwh~iller nllllllL'nt \ars reella innebörd intL' genomg{1ende nu iir \"ad man 

menade \'id lagens stiftande frir i\\ er I 7ll ar sedan. Ett kompetcns,·illkor för 
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att kunna vara knmmg dler dnittning iir klart uttryckt. Av ålder har en 

grundHiggande definition av svenska kyrkans Hira ansetts vara given genom 

hiinvisningen till de urkunder som är niimnda och som niirmare anger liirans 

innehMI. Ursprungligen har bestämmelsen ocksä ansetts ange vilken liira 

som skulle varas. k. statsreligion och dessutom en beskrivning av giillande 

fiirh{1llande mellan stat och kyrka. 

Kyrkomöteskommittcn konstaterar att statschefen genom den nya rege

ringsformen har mist sina tidigare funktioner i regeringen. Bestämmelsen om 

statschefens tro torde dtirför enligt kllmmittcn numera sakna reellt innehåll 

och huvudsakligen ha ett symholviirde grundat pt1 tradition. En naturlig följd 

av den nya roll som statschefen siilunda har tilldelats i regerinµsformen 

borde enligt knmmittcn vara att slnpa bestiimmelsen om statschefens tro. 

Detta kan enliµt kommitten inte innebiira ett sti1ndpunkbtagande i 

stat-kyrka-fr<\gan. Ett ytterligare sbl att slopa stadgandet ~ir enligt 

kommitten att det inte liingre finns nf1gon bestiimmelse om pii vilket prgan 

det ankommer att se till att stadgandet om statschefens tro uppfylls. 

Kommitten framh<Hler ocksi1 religionsfrihetsaspekten. Kommitten ser det 

som stötande att statschefen inte far i1tnjuta en grundlagsfäst religionsfrihet. i 

all synnerhet som statschefen numera inte har någon reell befattning med 

svenska kyrkans angcliigenheter. 

Kommitten föreshlr allts<'t att stadgandct om statschefens tro i regerings

formens övergiingsbcstiimmelser skall upphävas. Som en konsekvens hiirav 

fiiresliir kpmmitten ockst1 att 4 ~ successionsordninµen skall upphöra att 

gälla. Den grundliiggande definitionen av svenska kyrkans liira bör enligt 

kommitten i stället tas in i den av kommitten föreslagna lagen om svenska 

kyrkan. 

Vid remi~shehandlingen har kommittens förslag i denna del fatt ett i 

huvudsak m:gativt bemötande. 19 av de 28 remissinstanser som har berört 

frägan om statschefens tro är kritiska till att nagon iindring företas. Bland de 

negativa remissinstanscrna miirks riksmarskalksiimhetet. regeringsriitten. 

{itta av de tretton domkapitlen och andra organ med anknytning till svenska 

kyrkan. Positiva till en iindring iir de fyra liinsstyrclscr. som över huvud taget 

har ytt;at sig i frågan, ett domkapitel och några andra organ med anknytning 

till svenska kyrkan. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund 

motsätter sig inte en grundlagsändring. 

'.'/ilgra av remissinstanserna framht1ller att statschefens uppgift att fram

träda som rwtionens symbol skulle försv{1ras om besWmmelsen om statsche

fens tro skulle slopas. Till dessa instanser hör riksrnarskalksiimhetet. 

Ämbetet delar dock kyrkomöteskommitkns uppfattning att en fiiriindring av 

bestiimmclscrna om statschefens tro inte utgör ett stiillningstagandc i 

stat-kyrka-fri\gan. Flera instanser hänvisar till att bestiimmclsen biir finnas 

kvar så länge de nuvarande relationerna mellan staten och kyrkan best<ir. 

Rcgeringsriirten påpekar att stadgandet har den betydelsen att den 

grundl:iggande definitionen av svenska kyrkans liira har grundlagskaraktiir. 
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Fri1gan huruvida beskrirningen av s\·enska kyrkans l:ira skall vara grund

lagsfäst cl kr inte iir enligt regcringsriitten en nyckclfdga d;l det giilkr statens 

och kyrkans inbiirdes relationer. Regeringsriillen anser att en föriindring pii 

denna punkt ntvi\'claktigt utgiir L'tt beslut som föregripcr de principiclla 

stiillningstagandc::na i stat-kyrka-fri'1gan. 

Det kan ktinstateras att det riider delade meningar om huruvida ett 

slopandc a\' bestiimml'lsen om statschefens tro skulle rubba fiirh{1llandL't 

mellan staten och kyrkan. Fr;ln flera hidl har pt!pekats all klHllmitt0n med sill 

förslag har föregripit dc principiella stiillningstagandena i stat kyrka-fr;·igan. 

Med hiinsyn till den splittrade rcmissopinionen och till dL't förh;'dlandL't att 

fr;igans betnlclse i och för sig inte hör iiverbL'tnnas iir jag inte beredd att 

föres!;\ ett )!enomfiirande a\ klimmittens förslag i denna dl'!. 1-liin\·isningen 

till den :i Idre regeringsformen i ii\ er!!i111gshl·stiimrnclserna till I lJ7-l i-trs 

regeringsf1 •rm liksom stadgandet i .i ~ successionsordningen biir diirfiir st{1 

kYar. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommundepartementet 

uppriittats förslag till 

1. lag om iindring i regeringsformen, 

2. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen. 

Förslagen har utarbetats i samråd med chefen för justitiedepartemen

tet. 

4 Specialmotivering 

4.1 Fiirslaget till lag om ändring i regeringsformen 

Punkt <) <Jvergängsbestiimml'lsema 

Som har sagts i den allmänna motiveringen (2.2) bör regeringsformens 

principer om lagstiftningsmakten nu genomföras på kyrkolagsområdct. Av 

första-tredje styckena framgår att riksdagen i princip ensam stiftar lag på det 

kyrkliga området. Kyrkomötet skall dock höras eller beträffande viss 

lagstiftning ge sitt samtycke. I fjärde och femte styckena regleras bl. a. den 

normgivningskompetens som riksdagen i lag kan ge kyrkomötet och dettas 

organ. Sjätte stycket rör ändring eller upphävande av sädan lag pa det 

kyrkliga området som enligt de förcgaende styckena skall stiftas i särskild 

ordning. 

Första-sjiittc styckena giilkr allts{1 formkraven for lagstiftning p{1 det 

kvrkliga omrtidet. Reglerna giilkr vid sidan av K kap. regeringsformen. 

13estiimmc:lserna i detta kapitl'l skall allts<i intc tilli"impas i den miin annat 

följer av första-sjiitll' stvckena i denna punkt. .lag vill erinra lllll att 
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fiireskrift<:r pi1 det kyrkliga omr~tdet i ,·iss utstriickning kan mediklas iiven i 

lag eller förordning som beslutas enligt 8 kap. regeringsformen. 

I iinigt innchi"tlkr punkten bestiimmelser Pm bekiinnelsekra\· för det 

statsr;hl som iir föredragande i kyrkliga ärenden. de kyrkliga kommunernas 

konstitutionella stiillning samt statschefens tro. 

fiirsta stycket 

Grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och om 

kyrkomötet skall enligt första stycket finnas i en särskild lag om svenska 

kyrkan. l enlighet med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen 

(2. 2. 2) hör lagen innehålla grundläggande regler om svenska kyrkans 

bekännelse och organisationsstruktur. Den hör också innehålla grundläg

gande regler om kyrkomötet och dess beslutsområde. Vidare bör lagen enligt 

min mening innehålla grundläggande föreskrifter om kompetenskrav för 

innehav av kyrkliga befattningar. 

Lagen om svcnska kyrkan kommer att fä ett siirskilt starkt konstitutionellt 

skydd genom att den skall stiftas. iinclras eller upphävas (jfr sjiitte stycket) pt1 

samma siitt som riksdagsnrdningens huvudbestiimmelser. dvs. antingen 

genom tv~1 besluta\' riksdagen med ett mellanliggande riksdagsval eller ocksa 

gemim .:ndast ett beslut fattat med kvalificerad majoritet (tre fjiirdcdelar av 

de r.:istande och mer iin hiilften a\' alla ledamiiterna: 8 kap. 16 *första och 

;indra meningarna regeringsformen). 1 den siirskilda lagen om svenska 

1-:yrkan kan tas in oeksii andra föreskrifter iin sådana som enligt vad som 

;inges direkt i regeringsformen skall eller kan finnas i lagen. Formkravd 

enligt första stycket giiller iiven söclana föreskrifter. 

hir att garantera att kyrkomiitet hörs i ett lagstiftningsiircnck enligt första 

stycket föreskrivs uttryckligen att yttrande skall inhiimtas av kyrkomötet. 

Yttramkt skall inh;imtas före riksdagens beslut om lagen. Det normala torde 

!ili att regeringen inhiimtar yttrandet innan den avger proposition till 

riksdagen. En underli1tcnhct att hiira kyrknmötet far anses innebiira att 

stadgad ordning i viisentligt hiinsecnde har ;lsidosatts vid föreskriftens 

tillkomst. Eftersom felet iir uppenbart för föreskriften inte tilliimpas ( 1 I kap. 

14 ~regeringsformen). 

Andra föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund än grundläggande 

föreskrifter faller delvis utanför lagområdet. Om st1dana föreskrifter rör ett 

ämne som anges i fjärde stycket, kan de beslutas av kyrkomötet efter 

riksdagens bemyndigande (se fjiircle stycket). Om sf1clana föreskrifter 

däremot rör andra iimnen kan regeringen med stöd av sin kompetens enligt 8 

kap. 13 * regeringsformen hesluta föreskrifterna (ifr femte stycket). 

Andra föreskrifter om kyrkomiitet än grundläggande föreskrifter faller 

diiremot inom lagomddet. Sådana föreskrifter skall nämligen enligt tredje 

stycket meddelas genom lag, som stiftas av riksdagen efter yttrande av 

kyrkomiitet. Om föreskrifterna rör kyrkomötets arbetssätt samt verksamhe-
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ten hos organ som tillsätts av kyrkomötet kan de emellertid beslutas av 

kyrkomötet efter riksdagens bemyndigande (se fjiirde stycket). 

Andra s1rckC1 

Enligt andra stycket skall ocks~i föreskriftL'r om medlemskap i S\'cnska 

kyrkan meddclas a\' riksdagen. Siidana föreskrifter finns i religionsfrihetsla

gen ( 1951 :(1Sll). Laghcst:immelscr om mcdlcmskap i sn:nska kyrkan kan 

enligt förevarande stycke meddelas endast om kyrkomötet liimnar sitt 

samtn-ke. 

Frecijt' stycke/ 

Enligt tredje stycket skall grundläggande föreskrifter om prästerliga 

tjänster i svenska kyrkan samt grundläggande föreskrifter om stiftsmyndig

hetcr meddelas genom lag. Likaså skall andra föreskrifter om kyrkomötet än 

som avses i första stycket, dvs. andra föreskrifter om kyrkomötet än 

grundläggande föreskrifter meddelas genom lag. Vidare skall enligt frireva

rande stycke detsamma gälla grundläggande föreskrifter om den kyrkliga 

egendom som är avsedd for svenska kyrkans verksamhet. 

Föreskrifter om prästerliga tjänster i svenska kyrkan finns i dag i viss 

utsträckning i punkt 9 övergångsbestämmelserna till regeringsformen. [ 

övrigt finns sådana föreskrifter i kyrkolag och ett stort antal författningar som 

har meddelats av regeringen. Föreskrifter om stiftsmyndigheter finns f. n. 

främst i kyrkolag, bl. a. i lagen (1936:567) om domkapitel. Med stiftsmyn

digheter avses biskopsämbctet, domkapitel och stiftsnämnd. Föreskrifter om 

kyrkomötet finns bl. a. i kyrkomötesförordningen ( 1949: 174), som är 

kyrkolag, och i arbetsordning för det allmänna kyrkomötet, som har 

beslutats av kyrkomötet. Med föreskrifter om den kyrkliga egendomen 

äsyftas inte civilrättsliga föreskrifter t. ex. om stiftelser eller gravrätt. Inte 

heller avses föreskrifter av det slag som ing[1r i lagen (1961:436) om 

församlingsstyrelse och som avser förfogandet över den församlingskommu

nala egendomen (jfr i1ttonde stycket och 8 kap. 5 *regeringsformen). I stället 

äsyftas föreskrifter om förvaltningen av den för kyrkliga iindamål avsedda 

egendomen. Det är fråga om föreskrifter som i viss utsträckning finns i lagen 

(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och lagen (1970:940) om kyrkliga 

kostnader. 

Om föreskrifter om priistcrliga tjänster, om stiftsmyndighctcr och om den 

kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans verksamhet är av 

grundliiggande karaktiir. skall de alltså i fortsättningen meddelas i lag. 

Detsamma giiller andra iin grundläggande föreskriftL'r om kyrkomötet (jfr 
första stycket) tieh föreskrifter som innehär iindring av det iindamäl för vilkL't 

den kyrkliga egendomen iir avsedd. Enligt tredje stycket giiller olika former 

för stiftande av lag i Je ämnen som jag nu har niimnt. Sälunda kan enligt 
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tredje stycket grundläggande föreskrifter om prästerliga tjänster. om 

stiftsmyndigheter. om den för kyrkliga ändamaJ avsedda egendomen samt 

föreskrifter om kyrkomötet som inte är av grundläggande karaktär tas in i 
Jagen om svenska kyrkan eller i annan lag. Om regleringen sker i lagen om 

svenska kyrkan, gäller de formkrav som anges i första stycket. Även om 

föreskrifterna inte tas in i lagen om svenska kyrkan. skall yttrande inhämtas 

av kyrkomötet innan lagen stiftas. En annan lagstiftningsform gäller enligt 

tredje stycket föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket den 

kyrkliga egendomen är avsedd. Föreskrifter som anger till vilka ändamål den 

kyrkliga egendomen och dess avkastning skall användas finns i dag bl. a. i 

lagen ( l 970:939) om förvaltning av kyrklig jord. Som jag har anfört i fråga om 

prästerskapets privilegier (2.3) skall sådana föreskrifter stiftas pa samma sätt 

som lagen om svenska kyrkan. De för därigenom samma konstitutionella 

skydd som denna lag (jfr första stycket). 

I fräga om den la!;stiftning som regleras i tredje stycket gäller att yttrande 

av kyrkomötet skall inhämtas. Angående verkan av att sådant yttrande inte 

inhämtas kan hiinvisas till vad som har sagts i anslutning till första stycket. Jag 

vill dock erinra om att en förutsättning för att riksdagens föreskrifter inte 

skall få tilliimpas är att det föreligger ett uppenbart fel. 

Regeringen kan besluta föreskrifter om prästerliga tjänster, stiftsmyndig

heter och den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans 

verksamhet, om föreskrifterna inte är av grundläggande karaktär (8 kap. 13 ~ 

regeringsformen). 

Fjiirde och .frmtc styckena 

Innebörden av fjiirdl' styl'ket iir att kyrkomiitel. med stöd av bestiirnmclser 

i lagen om svenska kyrkan. kan meddela föreskrifter i de iimnen som anges i 

stycket. Detta giillcr h;'tde grundWggande och andra föreskrifter i dl'ssa 

ii111nen. Kyrkomötets normgivningsbefogL'nhet iir alltst1 beroende av riksda

gt:'ns bemyndigandL' i lagl'n 0111 svenska kyrkan. Formkravct för ett si\tlant 

b..:myndigande framgar a\· första styl'ket. Vad niirmare giiller det angivna 

omriidct för kyrkomötets normgivning kan h:inYisas till vad som sagts i den 

allmiinna motiveringen (2.2.3). 

Kyrkomiitcts författningar skall betecknas kyrkliga kungöreber. Före

skrifter torLk senare fo meddelas om att kungiirandet skall ske i L'n särskild 

författn i ngssam I i ng. 

Tankl'n iir all kyrkomiitet skall sammantriida med \'issa tidsmellanrum. 

Det är givet att det beträffande vissa av de ämnen, i vilka kyrkomötet kan 

meddela fi.>reskrifter. n:·1gon g:'111g fordras att föreskrifter meddelas timlig.en 

omgt1c11de. Dt·t iir da kanske inte alltid praktiskt miijligt eller liimpligt att 

sammankalla kyrkomiitet. !\led hiinsyn h:irtill iippnas i f.:rnte styckL't en 

möjlighet fiir riksdagen att, i samband med att dL'n bemyndigar kyrkomötet 

att meddt'la fiireskrifter i ett \'isst iim1K'. mcdgL· att kyrkomiitct iiverl<
0

1tL·r ;It 
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organ. som det tillsiitter. att meddela hestiimmelser i iimnet genom kyrklig 

kungörelse. 

Den omstiindighetcn. att riksdagen har hemyndigat kyrkomötet att 

meddela föreskrifter i ett visst iimne. innehiir inte att riksdagen har avhiint sig 

sin normgirningskomrctens i ämnet. Av femte stycket frnmgt1r niimligen att 

riksdagen alltid kan meddela föreskrifter i iimnel. Si1dana föreskrifter skall 

tas in i lagen om svenska kyrkan. lkslutar riksdagen st1dana föreskrifter. blir 

eventuella föreskrifter i samma ämne av kyrkomötet eller dess organ 

verkningslösa (11 kap. 14 § regeringsformen). 

Av femte stycket sista meningen framg<'ir att regeringen inte får hesluta 

några föreskrifter i dl:' ämnen betriiffande vilka kyrkomiitet kan ges 

normgivningskompetens. Det innebiir alltsä att regeringen i dessa iimnen 

inte kan meddela vare sig några föreskrifter med stöd av sin restkomretens 

eller nf1gra \'erkstiillighetsföreskrifter (jfr 8 kap. 13 ~ regeringsformen) . 

. Sjiittc stycket 

I första-tredje styckena anges att föreskrifter av vissa slag skall meddelas 

genom lag som stiftas av riksdagen i en siirskild ordning. Bl. a. uprstiills 

formkraven att kyrkomötet skall höras eller Himna sitt samtycke. Av 

förevarande stycke framgt1r att samma form krav skall iakttas ocksf1 när det iir 

fraga 0111 att ändra eller upphiiva en lag som avses i första-tredje 

styckena . 

. \j1111de s1rckc1 

I enlighet med vad jag tidigare har anfört om hekiinnelsekravet för 

innd1avare av iimbeten och tjiinster (2.4) upptas i delta stycke en 

mots\'arighct till den del av nuvarande andra stycket i punkt 9 övergfmgs

besliimmelserna till regeringsformen som avser hehiirighetsvillknr för 

föredragande statsrad i kyrkoärenden. 

A tionde s1rcke1 

I detta stycke ;)terfinns nuvarande femte stycket i punkt 9 övergiingshc

stiimmelserna till regeringsformen. Bestämmelsen rör de kyrkliga kommun

ernas konstitutionella stiillning. Jag hiinvisar till vad jag tidigare har sagt i 

denna fr{1ga (2.5). 

Nionde stvcke1 

Stycket inneh{1llcr i fr[1ga om statschefens tro den hiinvisning till I 1-:119 {1rs 

regeringsform som f. n. iir intagen i sjiitk stvckct i punkt 9 i.iverg<lngshe-
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stiirnmclserna till regeringsformt'n . .lag har tidigare rethwisat mina i.ivervii

ganden i fri1ga om denna föreskrift (2.6). 

lkrafitriidande m. 111. 

Punkt 1 

Ändringarna i regeringsformen föreslås träda i kraft elen 1 januari 1983. 

Den föreslagna reformen hygger på att riksdagen fattar ett första beslut om 

grundlagsändring under 1981 /82 års riksmöte och ett andra beslut snarast 

möjligt efter riksdagsvalet i september 1982. En förutsättning för att 

riksdagen skall kunna fatta ett andra beslut i detta grundlagsärende under 

nästa riksmöte är, som jag anfört i den allmänna motiveringen (2.1.4), att 

konstitutionsutskottet beslutar om undantag från den tidsfrist som föreskrivs 

i 8 kap. 15 § regeringsformen. 

Efter det att iindrin)!arna i regeringsformen har utfiirdab hiir riksdagen 

fatta beslut om den nya lagen om svenska kyrkan. I sii fall skall denna lag 

antas i den nu för kyrkolag förcskrirna ordningen. Hinder kan inte anses 

föreligga mot att kyrkomötet redan d{1 i lagen om svenska ··kyrkan 

bemyndigas all - med verkan dter det att grundlagsändringarna och lagen 

om svenska kvrkan har triitt i kraft - meddela föreskrifter i de iimnen som 

anges i fjiirde stycket i punkt 9 överg{1ngsbestiimmclserna till regeringsfor

men i deras nya lydelse. 

Punkt 2 

I likhet med vad som föreskrivs i första stycket i punkt 6 överg;ingsbe

stiimmeberna till regeringsformen innehi"ir första meningen att äldre 

frirfallningar och föreskrifter. som har tillkommit i den nu för kyrkolag 

föreskrivna ordningen. skall giilla ocksit i fortsiittnin,12en trots att de inte har 

beslutats i den ordning som anges i de nya första-tredje styckena i punkt 9 

övergångsbestämmelserna till regeringsformen. Föreskrifter som har till

kommit före år 1866 gäller med stöd av punkt 6 övergångsbestämmelserna till 

regeringsformen. Med andra ord upphör nuvarande kyrkolagstiftning inte 

automatiskt att gälla den l januari 1983. Under en övergångstid får man 

tvärtom räkna med att bestämmelser som nu har kyrkolags natur alltjämt 

kommer att gälla. 

För att siiclana bestiimmclser inte skall kunna upphiivas utan riksdagens 

beslut. görs genom hiinvisning i nnclra meningen till 8 kap. 17 ~ regerings

fnrmen den formella lagkraftens princip ti!Umplig ocks;i p;I dessa besUm

melser. 

I den utstriickning bestiimmelserna hör till den typ av lagstiftning som 

avses i de nya första-tredje stvckena i punkt 9 övergfmgsbestiimmclserna till 

regeringsformen. skall enligt tredje meningen de formkra\' som giiller enligt 
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dessa styckL'n iakttas. Det betyder att t. L'X. nuvarande föreskrifter om 

medlemskap i svenska kyrkan frir iindras a\· riksdagen endast med 

kyrkomötets samtycke. VidarL' for lag:L'n om svenska kyrkan - fastiin den har 

beslutats förL' den l januari 1983 ·-bara ändras i dL'n ordning som g:iiller i fri'lga 

om stiftande av riksdagsordningcns hurndbestiimmdsL'r och efter det att 

kyrkomötets yttrande har inhämtats. Detta giiller även om iindring: avser 

enbart andra föreskrifter iin siidana som enligt de nya reglerna måste tas in i 

lagen om svenska kyrkan. 

Punkt 3 

Av praktiska skiil bör regeringen också efter den I januari 1983 vara 

behörig: att upphiiva iildrc fiirL'skrifter som dL'n har meddelat. även om nya 

s<'1dana skall beslutas i den ordning: snm förL'skri\'s i första-sjiitte styckena i 

punkt 9 övergängsbL'stiimmelserna till rL'g:cringsformcn i deras nya lydelse. I 

första meningen har diirför tagits in en föreskrift som ger regeringen det 

behövliga stödet härför. I praktiken torde föreskriften bli tilliimplig: pii 

regeringsföreskrifter i de ämnen som anges i fjiirde stycket. 

Det iir avsikten att regeringen skall upphii\'a si1dana föreskrifter som 

Kungl. Maj :t eller regeringen har utfiirdat och som rör frågor som 

kyrkomiitct L'ller dess organ far meddela föreskrifter om mL'd sti.id av det nya 

fjiirde eller femte stycket i punkt 9 iivergi111gsbestiim111L'lserna till rL'gerings

formcn. Med stöd av bemyndigande enligt fjiirde eller femte stycket kan 

nyssniimnda kyrkliga organ besluta föreskrifter som avviker fri111 eller strider 

mot de av Kungl. Maj:t eller regeringen tidigare meddelade föreskrifterna. 

För att förhindra ev. konflikter mellan det kyrkliga organets föreskrifter och 

iildre regeringsföreskrifter anges i andra meningen att iildre regeringsföre

skriftL'r viker för nya bc·stiimmdser som har beslutats av kyrkomötet eller 

dös organ. En förutsiittning: för att de gamla reg:eringsfi"ireskriftcrna skall 

vika iir givetvis att de nya bcstiimmelserna inte g:iir utöver det bemyndigande 

som kyrkomötet har fatt i lagen om svenska kyrkan resp. det bemyndigande 

som kyrkomötet har g:L'tt sitt organ. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i tr)·ckfrihctsförordningcn 

De föreskrifter i 2 kap. 5 och 7 ** tryckfrihetsförordningen som giiller 

allmänt kyrkomiitcs handlingar har iindrats som en konsekvens av de 

fiireslagna iindringarna i rt·gering:sformen. riir tydlighets skull anges 

uttryckligen i 'en överg(111gshesti'immelse att den nya lydelsl'n av 2 kap. 5 * 
gäller ocks!1 i fråga om de tidigare allmiinna kyrkomötena. Uttrycket allmiint 

kyrkomöte förekommer ocks{1 i bl. a. I kap. 8 *sekretesslagen ( 1980: IOO). 

Ett utbyte <l\' begreppet mot "kyrkomötet"· hör ske i samband med övrig 

fi\ljdlagstiftning till den reform som nu förestitr. 

!\led hiinsyn till den föreslagna iindring:ens redaktionella karaktär for det 

anses uppenbart att lagr:°1dets hörande i ärendet skulle sakna bctydl'lse. 
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5 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föresbr riksdagen att i den ordning som anges i 8 kap. 15 ~regeringsformen 

anta fiirslagen till 

I. lag om iindring i regeringsformen, 

2. lag om iindring i tryckfrihetsförordningen. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviigandcn och beslutar att 

genom proposition föreslii riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Bilaga 1 

Kommittens sammanfattning av sina överväganden 
och förslag 

1979 ars kyrkomöteskommitte har haft i uppdrag att pröva om inte 

reglerna om kyrkolagstiftning i punkt 9 övergångsbestämmelserna till 

regeringsformen kan upphävas. Därvid har det även ålegat kommitten att 

pröva om övriga i samma punkt intagna övergångsbestämmelser rörande 

kyrkan kan upphävas eller överföras till annan lagstiftning. Vidare har 

kommitten haft i uppdrag att överväga frågan om kyrkomötets sammansätt

ning och arbetsformer och vid detta arbete undersöka möjligheterna att 

genomföra 1979 års kyrkomötes utredningsnämnds förslag beträffande 

kyrkomötet. Det har ålegat kommitten att finna förslag som inte föregriper 

senare principiella ställningstaganden i stat-kyrka-frågan och som inte 

innchiir ett befästande av statskyrkosystemet eller som kan komma att 

försvåra en framtida kyrkoreform. Av kommittens ledamöter är Gunnar A 

Johansson och Gunnel Jonäng för ett bevarat samband mellan staten och 

kyrkan medan kommittens övriga ledamöter nämligen Hilding Johansson. 

Carl-Eric Lundgren. Margareta Grape-Lantz och Urban Gibson önskar en 

fr[111 staten fri kyrka. Med utgf111gspunkt från vad som angetts i direktiven om 

att inte föregripa senare stiillningstagandcn i stat-kyrka-frtigan har emeller

tid kommittens ledamiiter trots skillnaden i åsikt om de framtida relationerna 

mellan staten och kyrkan kunnat enas om att lämna följande förslag. Detta 

utgör ett principförslag utan att innehålla förslag i detaljfrågor. Sådana bör 

enligt kommitten Himpligen utarbetas först sedan nu föreliggande princip

förslag remissbehandlats och torde. sedan väl beslut om principerna fattats. 

inte kräva särskilt djupgående utredningsinsatser. 

L'ppdclning av normgivning mellan riksdagen och kyrkomötet 

Enligt elen princip som antagits genom införande av den nya regeringsfor

men har stiftande av lag överförts till riksdagen ensam. Riksdagen har i 

princip getts frihet att ingripa med lagstiftning på varje område. Den s. k. 

folksuveränitctsprincipen innebär att de viktigaste politiska besluten skall 

fattas av riksdagen i dess egenskap att vara det statsorgan. som bäst uttrycker 

folkopinionen. 

Undantag härifrån utgör dock kyrkolag som genom staclgande i regerings

formens övergångsbestämmelser stiftas av regering gemensamt med riksdag 

och med samtycke av kyrkomötet. 

Enligt kommittens mening talar emellertid övervägande skäl för att 

riksdagen ensam bör överta all lagstiftningsrnakt och sålunda i framtiden 

ensam iiven stifta kyrkolag. Ett direkt överförande utan att andra åtgärder 

vidtas kan emellertid rubba nuvarande förhållande mellan staten och 

kvrkan . 

.J Riksdagen /98/ 18]. I sam/. Vr 77 
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Skulle s[1 skl' kommer kyrkan utan tvl'kan att inta en mindrl' sjiilvst:indig 

stiillning än i dag och s[1lunda knytas fastare till staten. Ett siitt att uppn{1 den i 

dag rt1dande balansen mellan staten och kyrkan är att tilliimpningsomr[1det 

för begreppet kyrkolag begränsas och att i stället vissa av de omräden som i 

dag karakteriseras som kyrkolag iiverförs till kyrkomiitcts sjiilvstiindiga 

bestämmanderätt. Som en naturlig följd hiirav biir iivcn de ddar av dl't 

område. som faller under regeringens normgivningskompetcns. kunna 

övl'rföras till kyrkans sjiilvbestiimmanderiitl. 

D<l det gäller att bestiimma omr{1clct för kyrkomötets sjiilvhestiimmandc

rätt finner kommitten det naturligt att dit föra st1dana omri\den. beträffande 

vilka något statligt intresse inte alls eller endast i ringa m;'\n föreligger men 

beträffande vilka det finns ett starkt kyrkligt intresse av sjiilvbestiimmande

rätt. Hit hör l. ex. kyrkans liira om vilken det statliga intresset bör kunna 

inskränkas till att i lag bestämma att bckiinnelsen iir den cvangclisk

luthcrska. Niirmare bestämmclsl'r förl'sli1s anförtros kyrkan själv. Vad angt1r 

ett antal andra fri\gor iir det emellertid naturligt att bestiimmanderiitlt'n 

tillkommer staten genom i första hand riksdagen. Hit hör siidana allmängil

tiga fdgor s{1som religionsfrihctslagen. gränserna för kyrkomötets kompe

tens m. m. 

Även om det betriiffandc flertalet och de mest betydelsefulla omri\dcna 

inte föreligger ni!gon sviirighet att dra upp griinserna mellan kyrklig och 

statlig bestiimmanderiitt pekar kommitten p<I att det dock finns iimnen. 

rörande vilka starka önskemål om sjiilvbestiimmanderiitt kan föreligga fr~rn 

säväl statens som kyrkans sida. BL'triiffande dessa finner kommitten att den 

principen måste giilla. att förutsättningen för ett överliimnande till kyrkans 

självbestiimmanderiitt bör föreligga endast i de fall kyrkans och statens 

intresse sammanfaller såvitt angftr regleringens innehiillsmiissiga utform

ning. Skulle det diiremot föreligga en konflikt mellan statlig och kyrklig 

uppfattning kan frägan inte undandras statens hestiimmandcriitt. Vidare 

mi1ste den principen gälla. att kyrkan inte kan utfärda generella föreskrifter. 

som sedan skall tilliimpas av staten genom t. ex. regering eller iimhets

verk. 

Kommitten förutsiittl'r dock att svenska kyrkan vid si1dana fr~1gors 

prövning for liimna sina synpunkter. eftersom det m~istc ligga i statens 

intrl'sse att vid utövande av bcstämmanderiitten inhiimta kyrkans instiillning 

till aktuella fri"1gor. som pf1 n[1got sätt berör denna. Med hänsyn till det sagda 

förcsl<'H kommitten att regeringsformens iivcrgirngshcstiimmclser rörande 

kyrkolagstiftning upphävs och att riksdagen sillunda i framtidl'n ensam stiftar 

all lag. I en ny särskild lag om swnska kyrkan fiircsl:is bestiimmelser om 

kyrkomötets självhestiimmanderiitt. Denna föreslits omfatta liirnfriignr. 

kyrkliga ritualer och böcker och fr<ignr beträffande rikskollcktcr. Vidare 

föresl;\s kyrkan genom i första hand kyrkomötet fortsiittningsvis sjiilv helt fö 

hand om de angcliigenheter som rör den verksamhet som i dag bedrivs av 

ccntralddct för cvangelisation och församlingsa rbete. missionsstyrelsen. 
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styrelsen för svenska kyrkan i utlandet och diakoniniimnden. Diirvid bör dt>t 

ocksi1 ankomma på svenska kyrkan att sjiilv bestämma hur och genom vilken 

organisation dessa verksamheter i framtiden skall handhas. 

Vad angt1r den inte.: statligt reglerade vcrksamht>tcn som kyrkan redan i dag 

bedriver är det kommittens förhoppning att denna ocks:'t kommer att 

samordnas under kyrkomiitet. Sf1som statlig kommittc har denna dock ansett 

sig förhindrad att kunna liigga nagra direkta förslag om de områden diir 

svenska kyrkan redan i dag iir sjiilvbestiimmande. 

Organisation på riksplanet 

De nya arbetsuppgifterna kriiver en fiiriindring av nuvarande kyrkomiitc 

och att detta for en bredare och mera demokratisk uppbyggnad iin det 

nuvarande. Det föresli\s diirför att kyrkomötet skall best[1 av :251 ledamöter. 

Kommitten föresl:'\r vidare att dessa övergångsvis utses genom indirekta val 

baserade p<I församlingarnas fullmiiktige eller i de fall då det i stället 

förekommer kyrkostämmor av församlingarnas kyrklmld. Möjligheten att 

ersiitta indin::kta val med direkta bör ytterligan:: utredas. Val till kyrkomöte 

skall förriittas vart tredje ;lr och med början under december mäna<.I samma 

tir som val till kyrkofullmiiktige har ägt rum. 

Nuvarande kategoriklyvning mellan lekmiin och priisterliga ledamöter 

föresi<'is försvinna. Valbar iir varje myn<.lig persern som iir medlem av svenska 

kyrkan. 

Ledamoten Gunnar A Johansson har dock reserverat sig hiircmot och vill 

för sin del föreslil att kyrkomötet skall hestf1 av 238 fritt valda ledamöter och 

landets n biskopar. 

Kyrknmiitet skall sammanträda en gäng varje trei"1rsperiod. Urtima 

kyrkomöte kan d.:ssutnm inkallas. I kyrkomötets sjiilvbestiimmandcriitt 

ligger att detta sjiilv bör besluta om bl. a. arbetsformer. Den av kommitten 

föreslagna lagen om svenska kyrkan innchi1Jler diirför bara regler av mera 

grundliiggande karaktär. Kommitten skisserar emellertid exempel på hur 

kyrkomötets sammantrii<.len tidsmiissigt kan ordnas. 

N<lgon självskriven ordförande föresli1s inte det nya kyrkomötet få. Både 

ordförande och vice ordförande bör väljas av kyrkomötet vid dess första 

sammanträde. 

hir att garantera priistämbetets inflytande pii lärofrågor. då nu de 

sjiilvskrivna prästledamöterna avskaffas, föreslås att en niimnd för beredning 

av Hirofri'1gor inriittas. Denna föresbs best;\ av landets 13 biskopar. 

Kyrkomötet ges riitt att komplettera niimnden med ytterligare sju av 

kyrkomötet valda ledamöter. Beslut i ärenden rörande liirofrägor måste 

alltid föreµi"1s av yttrande fd111 niimndcn. Ledamoten Gunnar A Johansson 

menar dock · siisom en naturlig följd av sitt förslag om kyrkomötets 

sammansiittning - att liironiimnden är onödig och att dessa frägor helt bör 

lxredas inom kyrkomiitct. 
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Kommitten föreslår vidare att det skall finnas möjlighet för en minoritet av 

kyrkomötesledamöterna att få till stånd en bordläggning av ett ärende 

rörande lärofrågor till dess nästa nyvalda kyrkomöte sammantriider. 

Rätt att närvara vid kyrkomötessammantriiden föreligger bl. a. för 

statsräd som ansvarar för kyrkliga ärenden och ledamöterna i nämnden för 

lärofrågor. Dessa har yttranderätt men inte någon beslutanderätt. 

Möjlighet ges kyrkomötet vidare att för tid då kyrkomötet inte samman

träder välja_ ett representantskap. Detta bör bestå av minst 41 ledamöter. 

Vidare kan kyrkomötet välja en centralstyrelse för beredning av kyrkomö

tets och representantskapets ärenden och för verkstiillighet av dess beslut. 

Denna styrelse bör bestå av minst elva ledamöter. En eventuell styrelses 

ordförande och vice ordförande skall alltid väljas särskilt av kyrkomötet. Är 

ärkebisk?pen inte ledamot av styrelsen skall denne eller en av honom utsedd 

representant närvara vid styrelsens sammanträden. 

Som redan tidigare något berörts ligger i kyrkomötets självbestämmande

rätt att kyrkomötet själv utöver att fastställa närmare föreskrifter för 

kyrkomötets arbetssätt även skall bestämma reglerna för representantska

pets och centralstyrelsens verksamhet. 

Kommitten visar genom ett exempel hur den lagreglerade verksamheten 

kan läggas upp så att den kostnadsmiissigt endast obetydligt överstiger de 

nuvarande kyrkomöteskostnadcrna. Kostnaden för den lagreglerade verk

samheten föreslås i första hand ersättas genom årliga statsbidrag. 

Prästerskapets privilegier 

Kommitten konstaterar att det råder stor tveksamhet rörande vilka och i 

vilken mån övergångsbestämmelsernas stadgande om det forna prästest{m

dets privilegier alltjämt äger giltighet. Oavsett hur det därmed förhåller sig 

menar kornmitten att dessa stadgandens praktiska betydelse i dag iir av ringa 

värde för svenska kyrkan. Med hänsyn härtill och då ett upprätthållande av 

särskilda privilegiebestämmclscr måste anses otidsenligt och odemokratiskt 

föreslås att stadgandct upphävs. 

Statschefens tro 

Kommitten konstaterar att statschefer. genom den nya regeringsformen 

mist sina tidigare funktioner i regeringen. Bestiimmelsen om statschefens tro 

-i de delar denna innebär ett angivande av statsrcligionen och en beskrivning 

av förhållandet mellan stat och kyrka - torde därför nu sakna reellt innehåll 

och huvudsakligen ha ett symbolvärde grundat på tradition. Kommittl:n 

finner på grund härav och inte minst med hänsyn till religionsfrihctsaspl'kten 

det naturligt att övergångsbestämmelsens stadgande om statschefens tro 

liksom 4 § succcssionsordningcns bestiimmclscr av prinsars och prinsessors 

tro upphäves. Till en följd härav föreslås att den grundläggande definitionen 
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av svenska kyrkans liira ges elen tidigare nämnda lagen om svenska 

kyrkan. 

Bekännelsekravet för innehavare av vissa ämbeten och tjänster 

I regeringsformens övergångsbestämmelser stadgas att ingen annan än den 

som bekänner kyrkans liira får utniimnas till prästerlig befattning. Vidare 

stadgas att regeringen utnämner till ärkebiskop och biskop en av de tre som 

föreslagits i elen ordning som lagen om biskopsval föreskriver. Betriiffande 

utniirnning av prästerliga tjänster i församlingarna hiinvisas till bestämmelser 

i bl. a. lagen om prästval. 

Kommitten finner inte några direkta skiil för att dessa grundläggande 

best:ilnmelser m[1stc ges grundlagsform. Med hiinsyn hiirtill föreslt1s att 

bestämmelserna iivcrförs till den nya lagen om svenska kyrkan. 

Övergångsbestiimmclserna inneh[1ller stadganden om liirarnas i kristen

dom och teologisk vetenskap trosftskädning. Kommitten föresl{tr att dessa 

upphiivs och pekar cfarvid pf1 att ämnet kristendom i skolundervisningen har 

ersatts av rcligionskunskap och att de teologiska fakulteterna har avkonfes

sionaliserats. 

I övcrg:'mgsbcstämmelserna stadgas också att befattningshavare som inte 

tillhör svenska kyrkan inte for delta i avgörande och mål som angår kyrkans 

religionsvård eller rcligionsundervisning. utövning av prästämbetet. beford

ring eller ämbetsansvar inom kyrkan. Kommitten anser att konfessionella 

behörighctsvillkor som regel bör undvikas. Med hänsyn härtill. och då 

bestämmelsens praktiska funktion kan diskuteras och särskilt då ärenden. 

där de kyrkliga intressena är överviigandc. överförs till kyrkans självbc

stiimmanderiitt. menar kommitten att bestiimmo:lscn bör kunna upphävas. 

Övergfmgsbestiimmelscns stadgande om att föredragande statsråd i 

kyrkoiiro:nden skall tillhöra svenska kyrkan finner dock kommitten bör 

kvarst{1 i avvaktan pä ett stiillningstagande i fr{1gan om de framtida 

rdationerna mellan staten och kyrkan. 

De kyrkliga kommunernas konstitutionella ställning 

I regeringsformens iiverg{1ngsbcstiimmelser ges de kyrkliga församlingar

na samma ställning som de borgerliga kommunerna. De har s<lluncla 

grundlag~fast sjiilvbcstiimmanderiitt. beskattningsriitt m. m. 

hwm kommitten finns delade meningar om församlingarna i framtiden 

skall ha denna knmmunkaraktiir eller inte. Kommitten har emellertid funnit 

att ett beslut om församlingarnas kommunstatus har si1 stor betydelse för 

förhällandct mellan staten och kyrkan att detta bör fattas i samband med det 

principiella stiillningstagandet i stat-kyrka-frågan. Kommitten anser det 

lbrför omöjligt att nu föra bort denna iiverg{mgsbestiimmelse från regerings

formen eller föra in den i någnn av ro:gcringsformens kapitel. Bestiimmelsen 



Prop. 1981/82:77 54 

hör diirför oföriindrad st;, kvar n:gL·ringsformens övergilngsbestiimmel

ser. 

Tiden för förslagens genomförande 

De föreslagna ändringarna förutsätter grundlagsändringar. För att försla

gen skall J.;.unna triida i kraft den I januari 1983 måste proposition Himnas till 

riksdagen före mitten av november 1981. Även om de föreslagna grundlags

iindringarna inte formellt kräver n[1got kyrkomötets heslut iir iindringarna av 

s<\dan hetydclse för svenska kyrkan att det får anses vara otiinkbart att inte 

höra kyrkomötet innan förslaget slutgiltigt antas. Detta kriiver sf1lu11da att 

kyrkomöte inkallas n[1gon gi111g under 1982 oeh dii före förslagets slutgiltiga 

behandling av den iir 1982 nyvalda riksdagen. 
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Bilaga 2 

Kommittens författningsförslag 

I Förslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Hiirigenom föreskrives att punkt l) iin:rg{1ngsbestiimmclsen till regerings

formen skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·cm111dc lrdcl.l"I' 

9. Ombud för svenska kyrkan 

. s;1mmantr:ider till allm:int kyrkomö

te enligt vad som ~ir särskilt föreskri

vet. 

Till priisterlig befattning inom 

svenska kyrkan för ej annan utniim

nas iin den som bekiinner kyrkans 

liira. Medför annan befattning skyl

dighet att undervisa i kristendom 

eller teologisk vetenskap, skall tagas 

den hänsyn till de sökandes trosi1-

ski1dning som därav kan p{1kallas. 

13efattningshavare. som ej tillhör 

svenska kyrkan. för icke deltaga i 

avgiirande av m{tl eller ärende, som 

ang:lr kyrkans religionsv:lrd eller 

religionsundervisning, utövning av 

priistiimbetet. befordring eller iirn

bL'tsansvar inom kyrk:1n. Niir sitdant 

iircncle avgör~·s av regeringen, skall 

cJpck hinder som nu sagts icke giilla 

för annan iin föredraganden. 

Till ärkebiskop eller biskop ut

niimner regeringen en av de tre som 

har föreslagits i den ordning som 

kyrkolag fiireskriver. Om tillsiitt

ning a\' priisterliga tjiinster i försam

lingarna och den riitt som diirvid 

tillkommer regeringen och fiirsam

lingarna fiirökrivl's i kyrklibg. 

Utan hinder a\· \·ad denna rege

ringsform fiircskrivl't om att lag 

Fiircslagen lrdelsc 

CJ. Niir regeringen al'giir iirendc 

.\'om angår.\'\'c11.1·k11 kyrkans religio11s-

1·clrcl eller rcligio11s1111dcn·is11i11g, llf

iil'lling 111· priistiimhctct, hl'.fimlring 

eller iimbctsa11.1Tar inom krrkan, 

skall fiiredragandcn tillhöra svcmka 

kl'rkan. 

Vad i denna regeringsform före

skrives om primiirkommuner skall 

med undantag av I kap 6 * första 

stycket andra punkten. iiga motsva

rande tillämpning i fr{1ga om kyrkli

ga kommuner. 
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Nuvarande lydelse 

stiftas. iindras eller upphäves av 

riksdagen skall i fråga om kyrkolag 

gälla. att sådan lag stiftas. ändras 

eller upphäves av regeringen gemen

samt med riksdagen; dock att därvid 

erfordras samtycke jämväl av all

mänt kyrkomöte. Ilar av riksdagen 

antaget förslag angaende kyrkolag ej 

utfärdats som lag före närmast föl

jande lagtima riksmötes bör.ian, är 

förslaget förfallet. 

Vad i denna regeringsform före

skrives om primärkommuner skall. 

med undantag av I kap. 6 * första 

stycket andra punkten, äga motsva

rande tillämpning i fräga om kyrkli

ga kommuner. 

Genom denna regeringsform gö

res ej ändring i vad som hittills har 

gällt enligt 2 * i den äldre regerings

formen. 

Det forna prästestfmdcts privilegi

er. förmfrner. riittigheter och frihe

ter skall fortfarande giilla, om de ej 

har iigt oskiljaktigt sammanhang 

med den stiindct förut tillkommande 

representationsrätten och således 

upphört med denna. Ändring eller 

upphävande av dessa privilegier. 

förm<'mcr, rättigheter och friheter 

för ej ske på annat sätt än genom 

regeringens och riksdagens samman

stämmande beslut och med bifall av 

allmänt kyrkomöte. 

56 

Föreslagen lydelse 

Ändringen i regeringsformen triider i kraft vid ingången av året efter det år 

under vilket riksdagen antager den slutligt. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i succcssionsordningcn 

Hiirigenom föreskrives i frf1ga om su1:eessionsordningen att -I* skall upphöra 

att gälla. 

Denna lag träder i kraft vid ingången av {1ret efter det år under vilket 

riksdagen antager den slutligt. 
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J Fiirslag till 
Lag; om upphävande av det forna prästeståndets privilegier 

I Uriµenom föreskrives att det forna pr:istc:stiindets privikgier. för111{1ner. 

r:ittiµhetc:r och friheter. i den mi111 de fortfarande iigcr bcstimd. skall upphöra 

att giilla vid utgimgen av i1r 1982. 



Prop. 1981i82:77 

4 Förslag till 
Lag om sv~nska kyrkan 

l * 
Svenska kyrkan iir el! evangdiskt-lutht•rskt trossamfund. 

1 s - ~ 

59 

(ienom sina församlingar uppriitthf1ller svenska kyrkan en p<i demokratisk 

grund uppbyggd riksomfattande verksamhet och bereder d:irigenom alla 

möjlighet all deltaga i kyrkans gudstjiinster och religiösa ,·erksamheter i 

iivrigt. 

:q 

Svenska kyrkans församlingar och stift ansvarar pit siitt siirskilt i lag stadgas 

för kyrkans wrksamhl'l lokalt och regionalt. 

H 
Till priisterlig befattning inom svenska kyrkan för ej annan utniimnas iin 

den som hekiinner kyrkans liira. 

Till iirkebiskop och biskop utniimner regeringen en av de tre som har 

föreslagits i den ordning som lag om biskopsval stadgar. Om tillsiittningen av 

priisterliga tjiinster i församlingar fiircskrivs i lag. 

5* 
För handhavande av svenska kyrkans ang:cliigcnhctcr som rör liirofrf1gor. 

kyrkliga ritualer och böcker. upptag.ande av riksknllcktcr. central verksam

het för evangelisation. mission och övrigt utlandsarhcte samt diakoni utgiir 

kyrkumiitt'l dilr ej annat silrskilt stadgas beslutande l)J")!an. 

()~ 

Val till kyrkomöte friniillas vart tredje i1r. 

Varje val giiller för tickn fri1n det att det nyvalda kyrkPmi.itet har samlats 

till dess det niirmast diirdter valda kvrklimiilt't samlas. 

Denn<. tid iir kyrkomiitets valperiod. 

H 
För val till kvrkomött'I iir riket indelat i 'al kretsar. Varje stift utgiir en 

,·al krets. 

" s () ~ 

Mandaten i kvrklimiitet utµiires a,· 2:' 1 'alkrctsmandat ,·ilka fördelas 

mellan valkretsarna pii grundv<tl <IV en htTiikning a\· fiirhi"illandet mellan 

antakt riisthniittigade kyrklimedkmmar i varit' ,·alkrl'ts och antakt 

riistheriitti)!alk kyrknmedkmmar i hela riket. 

Varje ,·alkrets skall tilldt'las minst t,:·1 mandat. 



Prop. 1981/82:77 6fJ 

9* 
För varje mandat som en valkrets har erhftllit utses en kyrkomiitesk·damot 

samt suppleant för denne. 

lO ~ 
l\.yrkomötesledamöterna Pch suppleanterna för dessa viiljes av elektorer. 

~;om före utgilllgen a\' dt·cember m{mad det fir då al1111iinna val till 

t;.yrknfullrniiktigc har iigt rum uhes p{1 S:itt i 11 * siigs. 

l I ~ 

I 1110111. 

Fiir val.av elektorer indelas varje valkrets i distrikt. Distriktet utgöres av 

pasturaten. Icke tl'rrituriell församling bildar distrikt för sig. 

2 111om. 

I varje distrikt utses tvit elektorer om antalet kyrkomedlemmar i distriktet 

ej överstiger 2 ()()()och ytterligare en elektor om medlemsantalet ej iiverstiger 

4 ll!lll. För varje pi:1biirjat 4 000-tal kyrkomedlemmar utöver 4 OOl.l utses 

ytterligarL' en elektor. 

3 mom. 

Bcstiir distrikt av en församling väljes elektorerna av kyrkofullmiiktige 

eller dfi siidan ej finns av kyrkor{1det. 

4 1110111. 

I distrikt som består av tv{1 eller flera församlingar viiljes elektorerna av 

siirskilda delegerade vilka utsetts församlingsvis av kyrkofullmiiktige eller 

ll:ir ~adan ej finns av församlings kyrkor{td. 

Ant<tlet delegerade utgör för församling 

med högst 500 kvrkomedlemmar 

med mer iin 500 men högst I 1)()(1 kyrkomedlemmar 

med mer iin I UllO men högst 2 (}()() kyrkomedlemmar 

med mer iin 2 ()()() men högst 3 500 kyrkomedlemmar 

med mer iin 3 500 men högst 5 500 kvrkomedlernmar 

med mer iin 5 501l men hiigst S llOO kyrkomedlemmar 

med mer iin S llllO men hiigst 11 ()()() kyrkomedlemmar 

med mer iin 11 Ullll men högst 14 501l kyrkomedlemmar 

med 111L'r iin 14 500. 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

Elektorsval genom delegerade skall ske inför ordförande i kyrkofullmiik

tige eller diir sådana ej finns ordföranden i kyrkoritdl't i den till medlems

antalet största a\' de i distriktet ingiiendc församlingarna. 

5 llllllll. 

Ing.;lr församling i kyrklig samfiillighL't. som avser alla i lagen om 

fi.irsamlingsstyrelse itsvftade kyrkliga angl'lägenhetl'r och ej omfattar tv:'1 
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eller flera pastorat skall vad som tidigare stadgats om församling i stället gälla 

samfälligheter. 

12 ~ 

Endast elen som tillhör svenska kyrkan och iir myndig kan vara 

kyrkomötesledamot eller suppleant för st1dan. Valbar till elektor eller 

delegerad iir den som tillhör svenska kvrkan och är myndig samt iir 

kyrkobokförd inom valkretsen. 

13 § 

För val av kyrkomötesleclamötcr och suppleanter för dessa skall elekto

rerna inom varje valkrets senast före januari månads utgfmg aret niist efter 

det allmänna val till kyrkofullmäktige har iigt rum komma samman inför en 

av domkapitlet förordnad valförrättare. 

Domkapitlet bestämmer om tid och plats samt övriga närmare föreskrifter. 

som kan erfordras. 

14* 
Val av kyrkomötesledamiiter och suppleanter för dessa samt val av 

elektorer och delegerade skall vara proportionellt om det begiires av minst si1 

mimga väljande som motsvarar det tal. vilket erhålles om samtliga väljandes 

antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Diirvid skall gälla 

vad om proportionellt valsiitt är stadgat betriiffancle val inom kyrkofullmiik

tige. 

Sker ej val av suppleanter proportionellt skall även bestämmas den 

ordning: i vilken suppleanterna skall inkallas till kyrkomiitet. 

15 ~ 

Om ni1gon väljes till kyrkomötesledamot för två eller flera valkretsar 

ankommer det pt1 denne att bestiimma för vilken valkrets denne vill anses 

vald samt skyndsamt göra anmiilan hiirnm till vederbörande domkapitel. 

[() ~ 

Val till kyrkomiitet får överklagas hos valprövningsnämnden genom 

besvär inom sju dagar efter det att valet avslutats. 

lH 
Kyrkomöte sammanträder vart tredje är den första tisdagen i mars mt111ad 

året efter det [1r d<l allmänna val till kyrkofullmäktige har iigt rum. 

Kyrkomötet samlas till urtima sammanträde om regeringen förordnar 

cliirom. 

Kyrkomötets ordförande iir skyldig att utlysa urtima samrnantriide om 

svenska kyrkans centralstyrelse. representantskapet eller minst femtioen av 

kyrkomiitet> ledamöter begär det. 

Sammantriid~t inledes clt1 inom fvra veckor fnln det att begiiran 

framstiilldes. 
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19 * 
Kyrkomiitet utser inom sig för varje valperiod ordförande samt en förste 

och en andre vice ordförande. 

Innan val h;1r iigt rum ledes kyrkomötets sammantriide av den av de 

niirvaramk ledamöterna som liingst tid har varit ledamot av kyrkomötet. Om 

tv it eller flera har t illhiirt kyrkomiitct lika liinge har den iildste av dem 

friretriide. 

:'.O ~ 

Val inom kyrkomiitct heredt·s av en inom kyrknmötet utsedd valhered

ning. 

21 * 
För beredning av iircnden kan kyrkomötet inom sig viilja utskott. 

l.ltskntt \'iiljcr inom sig ordförande. Utskott sammantriider fiirsta gimgen 

p{t kallelse av kyrkomi·itels ordförande. därefter pt1 kallelse av utskottets 

ordfiirande. 

Innan ordföramk har valts föres ordet av den av de niirvarande 

ledamöterna sllm liingst tid har \"<Hit ledamot av kyrkomötet. Om tv:'t eller 

flera har tillhört kyrkomiitet lika liinge har den iildste av dem företriide . 

..,., i'\ 
~- ~ 

Varje kyrkomötets ledamot iiger i alla fr;~tgor en röst. Utom i fall som avses 

i 2> ~ giiller sorn kyrkomötets heslut den mening varom mer iin hiilftcn av de 

röstande förenar sig om. Omröstning göres öppet utom i fall av val. 

Uppkommer lika röstetal vid omröstning avgöres utgängen genom lntt

ning. 

2H 
Dit friiga iir om beslut i iirende rörande liirofr;igor skall yttrande först ha 

inhiimtats frim niimnden för beredning av svenska kyrkans liirofriiglH. Om 

framlagt förslag ej förkastas av kyrkomiitet skall förslaget pft hegiiran av tio 

ledamiiter vila till niista nvvalda kyrkomöte sammantriider si1vida ej mins! 

km sjiittedelar av de riistande förenar sig om att anta förslaget. 

2H 
Val inom kyrkomi·itd skall. diirest omriistning begiires, ske med slutna 

sedlar. VidarL' skall giilla vad som i 14 ~ stadgas om proportionella val. 

Statsr:'td som ansvarar för kyrkliga iirenden. ledamiiterna i svenska 

kyrkans centr~tlstyrelse samt lcdamiiterna i niimnden frir herL'llr1ing av 

s\'enska kyrkans liirofr;igor iiger niirvara och deltaga i kyrkomiitets 

i.i\ erl:ig!!ningar men i he~dutcn endast om dl' iir \"alda t il! kdamiiter. 

26 ~ 

Fiir handh;l\·ande a\ de kyrkorniitcts ang.eliigenheter sum t'j rör beslut i 

liin1fri1)!or kan kyrknmötel inom si!! viil.ja represl'ntantskap. 
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2H 
RerresentantskapL't best<lr av minst fyrtioen ledamiiter. För ledamiiterna 

skall finnas lika miinga ersättare. 

2~ ~ 

ReprL'sl'ntantskapt'l dljer inom sig ordförande och vice ordförande. 

J nnan ordförande har valts föres ordet av den av de niirvarande ledamöterna 

som liingst tid har varit ledamot a\' kyrkomiitet. Om tvii eller flera har tillhört 

kyrkomötet lika liinge har den iildste av dem företriide. 

29 ~ 

För beredning av kyrkomiitL'ts och representantskapets iirendl'n samt 

verkstiillighl'l av dess hl'slut kan kyrkomötet viilja en centralstyrelse. DL'nna 

best<ir av minst el\'a ledamiiter som \'iiljs av kyrkomötet för en tid a\' tre 

~Il'. 

Styrelsens ordförande och \'ice ordförande \'äljes siirskilt av kyrkomötet. 

fiir styrelsen \'iiljes lika mi1nga suppleanter som ordinaril' ledamiitl'r. 

Suppleanterna intriider som IL'damiiter i styrdsen efter de grundl'r som 

kyrkomötet hl'slutar. 

30 ~ 

Styrelsen sammantriider p<'1 kallelse av ordföranden. Denne iir skyldig att 

sammankalla styrelsen om minst tre av dess ledamiiter begiir detta. 

Styrelsen iir beslutsför niir minst hiilften av dess ledamöter iir ni'ir\'aran

de. 

31 * 
Är iirkehiskopen L'j IL'damot a\' styrclsl'n skall iirkehiskopen elln av denne 

utsedd ersiittare niirvara vid stvrclsens sammantriidl'n. 

32 ~ 

Kvrkomi'itet faststiiller niirmare föreskrifter för kyrkom(\tcts arbctssiitt 

iivenSllfll fiir reprcsl'ntantskapets och centralstyrelsens verksamhet. 

Denna lag triidl'r i kraft den l januari JlJX3. 

(iennm lagen upphiivs 

1. Kyrknmötesförordningen ( llJ..(lJ: 17..!). 

2. K. K. ( llJ:'ilJ:..!IJ) ang{iendc Lunds stifts indelning i \'alkrL'tsar fiir val av 

lekmannaombud vid allmiint kyrkomiite samt ang;knde det antal si.1dana 

lekmannaombud. som skall viiljas inom varje \'alkrets i riket. 

3. K. K. lnstr. ( 1951 :505) fiir allmiint kyrkomiites utredningsniimnd. 
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5 Förslag till 
Lag om nämnden för beredning av svenska kyrkans lärofrågor 

Härigenom föreskrives följande. 

Niimnckn för heredning av svenska kyrkans liirofrägor har till uppgift att 

avge yttrande i fr~1gor ri)rancle svenska kyrkans Hira. 

2* 
Nämnden bestf1r av biskoparna i samtliga stift samt högst sju ledamöter. 

som för en tid av tre ?1r viiljcs av varje nyvalt kyrkomöte. 

Nämnden viiljcr inom sig ordförande. vice ordförande och sekreterare. 

H 
Niimnden sammantriider p{1 kallelse av ordföranden och om sådan ej 

utsetts pit kallelse av iirkebiskopen. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1983. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(SOU 1981:14) Reformerat kyrkomöte, kyrklig lag
stiftning m. m. 1 

1 Inkomna yttranden 

Efter remiss har yttranden avgetts av riksmarskalksiimhetet. regeringsrät

tcn. justitiekanslern (JK ), Svea hovrätt. kammarriitten i Götehorg, kammar

kollegiet. universitets- och högskoleiimbetet, liinsstyrelserna i Stockholms. 

Uppsala. Södermanlands. Östergötlands. Jönköpings. Kronobergs. Ble

kinge, Kristianstads. Malmöhus. Hallands. Göteborgs och Bo hus, Örebro, 

Västmanlands. Kopparhergs, Västernorrlands och Västerbottens län, samt

liga domkapitel och stiftsnämnder. Svenska kyrkans missionsstyrelse. 

Svenska kyrkans centralrftd för evangelisation och församlingsarbete. 

Styrelsen för svenska kyrkan i utlandet. Svenska kyrkans diakoninämnd. 

Biskopsmiitet. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Riks

kommitten för stiftstingen, Riksförbundet kyrkans ungdom. stiftsråden i 

Uppsala. Linköping. Skara. Striingniis. Viisterås. Växjö, Karlstad. Härnö

sand, Luleå. Visby och Stockholm, Sveriges frikyrkori1d. Sveriges kyrkliga 

kvinnoråd. Sveriges kristna ungdomsråd. Svenska kyrkans personalförbund 

och Kyrkomusikernas riksförbund. 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet har förklarat att de 

avstår från att yttra sig över betänkandet. Även ärkebiskopen har förklarat 

att han avstår från att yttra sig under hänvisning till att han deltar i 

Biskopsmötets yttrande. 

Universitets- och högskoleiimbetet har utan eget ställningstagande över

lämnat yttranden från juridiska fakultetsniimnden vid universitetet i 

Stockholm samt de teologiska och juridiska fakultetsnämnderna vid univer

siteten i Uppsala och Lund. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför

bund har till sitt yttrande fogat en sammanstiillning av yttranden från 

förbundets 15 förbundsavdelningar och Malmö kyrkliga samfällighet. Några 

andra remissinstanser har bifogat yttranden som har kommit in till dem. 

Riksmarskalksämbetet har i enlighet med remissheslutet endast yttrat sig 

över förslaget om statschefens tro. 

Utan föregående remiss har nio yttranden avgetts över förslaget. Sädana 

yttranden har avgetts av sex församlingar samt Svenska kyrkans utbildnings

nämnd. Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse samt Förbundet 

för kristen enhet. 

I I sammanstiillningen redovisas inte yttranden över kornmittens förslag om 
kyrkomötets arbetsuppgifter. kyrkomötets sammansättning och arhctsformer samt en 
kyrklig centralstyrelse. 

5 Riksdagen /()8/,'15:!.. I sam/. Nr 77 
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2 Uttalanden om förslaget som helhet 

Flertalet remissinstanser uttalar sig inte om förslaget som helhet. utan 

yttrar sig endast över förslagets olika delar. Av de instanser som ger uttryck 

för sin uppfattning om förslaget i dess helhet är flertalet kritiska. 

2.1 Positirn uttalanden 

I huvudsak positiva uttalanden kommer från kammarrätten i Göteborg. 

länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköping.i', Kris

tianstads. Malmöhus. Hallands, Örchro. Västmanlands och Viistcrhollem 

län, domkapitlen i Uppsala och Skara, SFcmka kyrkans församlings- och 

pastoratsjörlnmd samt stiftsråden i Västerås och Stockholm. 

Av de positiva instanserna ansluter sig en del till de av kommitten 

framlagda förslagen utan närmare kommentarer. Sålunda förklarar liinssty

relserna i Uppsala. Södermanlands. Östergötlands och Kristianstads liin att de 

utifrån sina synpunkter inte har nt1got att erinra mot förslagen. Uinsstvrc/

serna i Örebro och Västernorrlands liin ansluter sig till förslagen. medan 

länsstyrelsen i Viisterboltens län inte har nägot att invända mot förslagen. 

Andra remissinstanser som uttalar sig positivt om förslaget i dess helhet 

motiverar niirmare sina stiillningstaganden. En del av dem _gör mer eller 

mindre Emgtgåcnde förbeh{1ll i fråga om vissa av förslagets olika delar. 

Kammarrälten i Göteborg ger uttryck för uppfattningen att kommitten har 

avlämnat ett viil genomarbetat förslag. som - oavsett hur den principiella 

frågan om förhMlandet mellan staten och svenska kyrkan senare kan komma 

att lösas - hör kunna ligga till grund för den iindrade lagstiftning ang?iende 

kyrkan som nu eftcrstriivas. 

Uinsstyrelsen i Jönköpings liin anför att betänkandet i fråga om den 

kyrkliga organisationen pi\ riksplanet innehMler förslag som i vLisentliga 

avseenden uppfyller vad länsstyrelsen efterlyste i sitt yttrande över betän

kandet (SOU 1968: 11) Svenska kyrkan och staten. Såvitt liinsstyrelsen kan 

finna innebär förslaget i dessa delar pMagliga fördelar oavsett om man ser 

fram mot en ordning med bevarat samband mellan stat och kyrka eller mot en 

väsentligt ändrad relation mellan dem. Länsstyrelsen framhiiller att betän

kandet även i övrigt innehåller förslag. vilka i stort synes kunna godtas. 

Länsstyrelsen i Malmöhus liin förklarar att styrelsen. med undantag av vissa 

frågor rörande valen. inte har n<lgot att erinra mot kommittens i huvudsak 

enhälliga förslag. Uinsstyre/.1·en i Hallands liin finner att förslaget i stort sett 

kan läggas till grund för lagstiftning. Uinsstyrelsen ifrågasiitter emellertid det 

lämpliga i att i så stor omfattning som föresbs ingripa med lagstiftnings~it

giirder i nu bcstäcndc förhållanden innan man har tagit slutlig ställning i 

principfrågan stat-kyrka. Enligt länsstyrelsen kan {1tgiirderna - alltefter 

synsätt - komma att betraktas antingen som ett första steg mot en atskillnad 

mellan stat och kyrka eller som ett försök all tillsb1pa en modern statskyrka. 
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Denna nackdel uppvägs inte av de fördelar - fr~imst av principiellt 

statsriittslig karaktär- som står att vinna. Däremot kan lagstiftningsiltgärder 

motiveras med att det är lämpligt att man under en försöksperiod kan vinna 

erfarenhet av bl. a. hur ett reformerat kyrkomöte och en central kyrkoled

ning fungerar. Liinsstyrelsen i Västmanlands län framhaller att det är svårt att 

bedöma om kommittens nu framlagda förslag kan bidra till att föra 

stat-kyrka-frågan vidare. Oavsett detta anser liinsstyrelsen att förslagen i 

flera avseenden innebiir förbättringar och möjliggör en anpassning till 

förändringar som har skett inom samhället i övrigt. Uinsstyrelsen instämmer 

därför i kommittens förslag. 

Domkapitlet i Uppsala anser att det framlagda förslaget har såväl positiva 

inslag som sadana som fordrar fortsatta överväganden. Enligt domkapitlet är 

det synnerligen värdefullt att denna övergripande utredning har kommit till 

stånd och att hiirigenom en viktig bas har givits för reformer, som länge varit 

aktuella och som kommit att upplevas som alltmer angelägna. Samtidigt har 

domkapitlet i sitt yttrande velat peka på punkter i förslaget såsom den 

föreslagna fördelningen av normgivningen mellan staten och kyrkan. där det 

-bl. a. för undvikande av oklarheter och tolkningssvärigheter-skulle kunna 

ges lösningar. vilka blir ett fortsatt uttryck för det nldande förtroendefulla 

samspelet mellan stat och kyrka. Domkapitlet i Skara framhåller att förslagen 

i betänkandet är en konsekvens av 1979 ;lrs kyrkomötes beslut om bevarat 

samband mellan kyrka och stat. Enligt domkapitlet har det framlagda 

förslaget många förtjänster. särskilt när det gäller att få fram ett väl 

fungerande kyrkomöte med dess verkstiillande organ. en svenska kyrkans 

centralstyrelse. Trots att förslaget innebär. att kyrkan i vad avser lagstift

ningen knyts niirmare till staten. anser domkapitlet, att många av utredning

ens synpunkter. efter lagteknisk överarbetning, är väl ägnade att ligga till 

grund för en kyrkoreform, som iir viiscntlig hiide för staten och kyrkan. 

Sl'cnska kyrkans församlings- oclz pastort11.1förb11nd uttalar att förbundet 

finner att kommittens förslag kan utgöra underlag för en partiell kyrkore

form. Förbundet tillstyrker att en reform genomförs som i huvudsak följer 

förslaget. Stiftsrådet i Västerås uttalar att det ansluter sig till grunddragen i 

kommittens förslag. Stiftsrädet framför emellertid synpunkter på flera av 

förslagets olika delar. Stiftsrådet i Stockholm tillstyrker principförslaget men 

har samtidigt erinringar i fråga om flera olika delar av förslaget. 

2.2 Kritiska uttalanden 

Av de remissinstanser som uttalar sig om förslaget i dess helhet iir de flesta 

överviigande kritiska, iiven om nägra av dem kan acceptera någon eller några 

av förslagets olika delar. 

Kritiska uttalanden kommer frän regeringsräuen. J K, S\'ea hov räl/, 

juridiska fakultetsnämnderna vid universiteten i Stockholm och Uppsala, 

teologiska fakultetsniimnden vid universitetet i Lund, domkapitlen i Sträng-



Prop. 1981/82:77 68 

niis. Västerås, Lund, Götebor~ och Visby. stiftsniimnden i Vishy, S1·c11ska 

kyrkans missionsstyrelse, Svenska kyrkans centra/råd för ernngelisation och 

församlingsarbete, Svenska kyrkans diakoniniimnd, Biskopsmötct, stiftsrå

den i Uppsala. Striingniis, Karlstad och Vishy, S1·erige.1· kristna ungdomsråd. 

S1·enska kyrkans personalförbund samt .'frcriges erangcliska s111dent- och 

gymnasiströrelse. 

Rcgcri11gsrä1te11 anför att kommittens förslag rättsligt sett innehär en 

väsentlig ändring i kyrkans ställning. Enligt rcgeringsriitten föregriper 

förslaget på många punkter de principiella ställningstagandena i stat-kyrka

frågan. Regeringsrätten framhåller att man svävar i ovisshet om svenska 

kyrkan enligt förslaget avses skola hli ett samfund av i grunden privaträttslig 

karaktär eller en statlig förvaltningsmyndighet. Oklarheten härom försvårar 

en bedömning av förslagets förenlighet med regeringsformen. Enligt 

regeringsrätten är det oklart vad förslaget kommer att innebiira för 

församlingarnas ställning. särskilt deras förhållande till det nya kyrkomötet 

och den kyrkliga centralstyrelsen. Regeringsrätten anser vidare att det 

framlagda förslaget till lag om svenska kyrkan är. såvitt angår de mest 

centrala bestämmelserna. oklart. Bestämmelserna ger därmed osäkerhet om 

de hefogcnheter som tillkommer skilda centrala. regionala och lokala 

instanser. Med hänsyn till de konstitutionella och lagtekniska bristerna i 

förslaget avstyrker regeringsrätten att 1979 iirs kyrkomöteskommittes förslag 

utan en genomgripande omarbetning läggs till grund för lagstiftning. J K 

anser att förslaget i väsentliga delar är otjänligt att läggas till grund för de 

lagstiftningsåtgärder som åsyftas. Enligt JK kan. på grund av de hristfiillig

hekr och oklarheter som förslaget iir bt:hiiftat med friimst niir det gäller 

kyrkans rättsliga karaktär i framtiden. förslaget inte heller tjäna som 

principskiss och bedömas med utg{mgspunkt från detta. S1·ca hm·riitt 

avstyrker kommittens förslag i avvaktan pä en lösning av kyrka-stat

frågan. 

Juridiska f akultetsniimnden 1•id Stockholms universitet ifr;igasiitter om 

olägenheterna med den nuvarande ordningen är av den art. att de motiverar 

ett ingrepp i det nuvarande grundlagsförankrade systemet. Enligt fakultets

nämndens mening talar övervägande skiil för att nu avstå från reformer pt1 

detta område. vilka endast kan bli av preliminär art. De argument som 

motiverade att man vid 1974 års författningsrcform valde att genom 

övergångsbestiimmelser till regeringsformen Ittta gällande ordning bestä i 

avvaktan på ställningstagandet i stat-kyrka-frågan synes alltjämt relevanta, 

framhåller nämnden. Juridiska fakultetsniimnden vid Uppsala 11ni1·crsitet 

uttabr att den finner sig höra avstyrka merparten av förslagen betriiffande 

punkt 9 i regeringsformens övergångsbestämmelser och 4 * succt:ssionsför

ordningen. Fakultetsnämnden ställer sig mera positiv. drnru ni1got tveksam. 

till den ifrågasatta revisionen av kyrkomiitesinstitutet. Teolo!Jiska fakultets

nämnden vid universitetet i Lund konstaterar att utredningen har haft starkt 

begränsade befogenheter vad gäller förslagens räckvidd. eftersom det i 
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direktiven förutsättes att de principiella ställningstagandena i stat-kyrka

frågan inte skall föregripas. Det har giillt att finna f1tgärder som varken 

hcfäster statskyrkosystemet eller försvårar en framtida kyrkoreform. Trots 

detta innehåller enligt fakultetsnämnden utredningen vittgäcnde förslag. 

som visserligen förefaller enkla att genomföra men med hiinsyn till de givna 

direktiven. liksom ocksä av andra skäl. kan starkt ifriigasättas. 

Domkapitlet i Striingniis anser att förslaget innebär ett befästande och en 

utbyggnad av statskyrkosystemet. som inte !äter sig förenas med de 

intentioner som kommit till uttryck i direktiven. rör kyrkan vore en sådan 

utveckling olycklig och framstiir som oacceptahel. Den är inte heller förenlig 

med en modern uppfattning om förhällandet mellan statsmakt och kyrka 

sådan den exempelvis kommer till uttryck i den internationella utvecklingen. 

Kommitten har enligt domkapitlet pä ett klargörande sätt pävisat följderna 

av att det nuvarande sambandet med stat och kyrka hevaras. om nu gällande 

regeringsform för full giltighet ocksä beträffande kyrkan. Domkapitlet i Lund 

vill med skärpa ifrftgasiitta det riktiga i att genomföra sä omvälvande 

förändringar som förslaget innebiir innan stat-kyrka-fragan har fött sin 

slutliga lösning. Domkapitlet i Göteborg hävdar att kyrkomöteskommittens 

utredning utgör en del av kyrka-stat-problemet. Enligt domkapitlet kan de 

föreslagna llisningarna inte genomföras utan att kyrka-stat-frägan föregrips i 

avsevärd mån. Vid sildant förhållande avstyrker domkapitlet utredningens 

förslag i dess helhet. Domkapitlet, stiftsnämnden och stiftsrådet i Visby 

avstyrker i ett gemensamt yttrande att betänkandet läggs till grund för 

lagstiftning. 

Srenska kyrkans missionsstyrelse anser att relationerna mellan svenska 

staten och de etahlerade religionsgemenskaperna hör baseras på genomar

betade och klara principer. som kan gälla för samtliga siidana religionsge

menskaper i landet och som kan hävdas internationellt samt kan underlätta 

och hefonlra internationella relationer. Varje form av lagstiftning som 

utskiljer ett eller flera religionssamfund. positivt eller negativt. hör enligt 

missionsstyrelsen undvikas. Missionsstyrclsen framhitllcr att i avvaktan på 

ett ömsesidigt accepterat siirskiljande av ansvar och kompetensområdet 

mellan den svenska kyrkan och den svenska staten hör utöver de 

övergångsbestämmelser som gäller inga ytterligare övergångsbestämmelser 

tillskapas. särskilt inte sadana som accentuerar ett historiskt betingat 

statskyrkosystem. S1·cnska kyrkans centra/rådför c\'angelisation och försam

lingsarbcte anser att förslaget som helhet inte kan läggas till grund för en 

reformering av kyrknmiitct och den kyrkliga lagstiftningen. Centralrådet 

avstyrker cWrför förslaget. Centralritdet förklarar dock att det står positivt till 

fortsatt reformarhetc under förutsättning att tillriicklig hiinsyn tas till kyrkan 

som trossamfund. sii att <itminstone kyrkans nuvarande självständighet kan 

hcvaras och helst utiikas. att kyrkomötets medverkan vid kyrkolagstiftning 

kvarst;ir samt att i ett blivande kyrkomötes organisation en bestämd 

samverkan mellan folklig självstyrelse och prästerlig fönbetsförvaltning 
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bevaras. Siniska kyrkans diako11i11c"i11111d förklarar att iiven om niimnden i 

vissa smärre frågor kan ansluta sig till kommittens ställningstaganden maste 

huvudkritiken bli att betiinkandet genom sina förslag pi1 ett olyckligt siitt 

föregriper kommande principbeslut om relationen kyrka-stat. Enligt niimn

den betyder framförallt avlägsnandet av kyrkomötets medverkan vid 

stiftandet av lagar. som berör svenska kyrkan som trossamfund. en klar 

förändring i det nuvarande inbördes förh[1llandet mellan staten och svenska 

kyrkan. Biskopsmötet har funnit betydande svagheter i det framlagda 

förslaget. Detta innebär nämligen enligt I3iskopsmötet i grova drag. att 

kyrkan far vad den i praktiken i stort sett redan har. medan den maste offra 

sin medverkan i lagstiftningen rörande kyrkan. en befogenhet som hittills 

varit ett klart uttryck för kyrkans frihet och givit henne en möjlighet till ett 

självständigt agerande gentemot staten. Biskopsmötet framhåller att det 

därför inte kan komma i fdga att godkänna förslaget som det nu är utformat. 

Förslaget har emellertid i"iven positiva sidor och i reviderat skick bör det 

enligt Biskopsmötet kunna utgöra ett fundament för en både för samhälle 

och kyrka viktig kyrkoreform. I stort sett samma synpunkter framförs av 

domkapitlet i Västerås. Stiftsrådet i Uppsala framhf1ller att kommitten i 

enlighet med sina direktiv inte föresl{1r några förändringar på den för hela 

relationen stat-kyrka avgörande punkten. nämligen församlingarnas ställ

ning som offrntligrättsliga kommuner. Den centrala bestiimmelsen i punkt 9 

överg{mgsbestämmclserna till regeringsformen föreslf1s allts{1 kvarstä oför

ändrad. Stiftsrådet finner det under sådana förhilllanden tveksamt om det är 

meningsfullt att upphäva andra delar av dessa bestämmelser som å ena sidan 

är mindre väsentliga. men som å andra sidan m;'\ste ersiittas med ganska 

omfattande regleringar av ny typ. Niir resultatet av de föreslagna delföränd

ringarna därtill blir en allvarlig rubbning av den rädande balansen i 

förhållandet mellan stat och kyrka. finner stiftsrådet sig nödsakat att avstyrka 

att de framlagda förslagen genomförs i föreliggande form. Stijisrådet i 

Striingniis menar att kommittens förslag i sina huvuddelar inte kan ligga till 

grund för förändringar av kyrkans organisation. Enligt stiftsrådet mf1stc 

princip'.'>eslut om de framtida relationerna mellan kyrkan och staten först 

antas. Stiftsrådet i Karlstad anser att resultatet av förslagen blir en statskyrka, 

som vi inte tidigare har haft i Sverige. Stiftsddet framhi1lla att kyrkans 

ställning som trossamfund måste betyda. att frågor sf1dana som de om 

kyrkans organisation. domkapitlets arbetssätt och bestiimmande av med

lemskap i kyrkan inte s[1 liitt liiter sig överföras till riksdagens suveriina 

beslutanderätt. Det iir diirför stiftsrttdets mening. att betiinkandet i flera 

avseenden behöver ytterligare bearbetas. 

Sveriges kristna 1111gdo111.mld konstaterar att kyrkomöteskommittens 

betiinkande som helhet iir föga övertygande. Förbundet förklarar att 

betänkandet stiirker förbundet i st~illningstagandet för en demokratiskt 

uppbyggd och från staten helt fristfiende kyrka. Enligt förbundet tycks det 

vara en svarframkomlig väg att nå detta mftl genom successiva delreformer av 
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för~· liggande slag. Ungdomsri1det anser att staten därför {11t:r bi.ir aktualisera 

sjiilva grundfritgan nm förhiillandet mellan staten och kyrkan och slika 

iistadkomma en helhetslösning. Sren.rka kyrkans p1·r.w11al/i>rhwul anser att 

kyrkomiiteskommittens förslag intl' kan liiggas till grund för kyrkliga 

reformer. Sl'eriges ernngeliska .\'111de11t- och gy11111asistriirclse anser att 

kommittens förslag ink kan genomföras. 

3 Kyrkomötets deltagande i normgivning 

3.1 Förfarandet ,·id lagstiftning om svenska kyrkan 

Flertalet remissinstanscr uppehi1llcr sig i sina yttranden vid förslaget om att 

kyrkomötets medverkan vid kyrkolagstiftningen skall avskaffas och att 

riksdagen i framtiden ensam skall stifta kyrkolag. 

Remissinstansernas inställning till förslaget i denna del iir splittrad. Av de 

55 instanser som har yttrat sig i denna del är 15 i huvudsak positiva till 

förslaget. medan 40 är negativa. Av de positiva instanserna anger nio 

förbeh{t[l för sina positiva ställningstaganden. Nästan alla dessa instanser 

anser att kyrkomötet hör få en lagfäst eller t. o. m. en grundlagsfäst 

yttranderiitt i kyrkolagsfrågor. 

3.1. l Instanser som utan fiirhehä// stöder förslaget 

En i princip positiv inställning till förslaget om kyrklig lagstiftning 

redovisas av kammarrätten i Göteborg, länsstyrelserna i Stockholms, 

Jönköpings, Kronoberg.i· och Blekinge län samt av Sveriges frikyrkoråd. 

Kammarrätten i Götehorg tillstyrker kommittens förslag att upphäva 

övergangsbestiimmclserna i fråga om kyrkolag och att riksdagen sålunda i 

framtiden ensam även skall stifta kyrkolag. Kammarrätten anser i likhet med 

kommitten att begreppet kyrkolag cHirvid bör begränsas till att avse kyrkliga 

fdgor av mera allmiin riickvidd. Åtskilliga mera detaljhetonade bestiimmel

ser om kyrkans lära och inre verksamhet. som nu har karaktiir av kyrkolag. 

bör enligt kammarrätten i stiillet hiinföras till kyrkans sjiilvbestiimmanderiitl. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin anser. att det nu framlagda utredningsförsla

get fär ses som en konsekvens av 1979 iirs kyrkomötes stiillningstagande i 

stat-kyrka-fri"igan, men ocksr1 som en konsekvens av den nya regeringsfor

men. Denna föreskriver att all nffentlig makt utgi\r friin folket. att den 

offentliga makten utövas under lagarna och att riksdagen stiftar lag. Det är da 

enligt liinsstyrclsen rimligt att samma principer skall giilla förs. k. kyrkolag. 

Linsstyrclsen framhäller att utredningsförslaget fr{111 dessa redovisade 

utg<'ingspunkter ter sig som väl motiverat. iiven nm det - i vart fall p{1 kort sikt 

- snarare iir iignat att förstiirka iin försvaga svenska kyrkans stiillning som 

statskyrka. Linsstyrclsen vill starkt understryka vikten av att ett genomfö

rande av det nu framlagda fiirslaget inte frir tas till intiikt för att sk.iuta upp 
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stat-kyrka-frågan under avsevärd tid framåt. Tvärtom biir enligt liinsstyrel

sen ställningstagandena med anledning av föreliggande utredning ytterligare 

aktivera arbetet för en slutlig lösning av frägan. Med detta förbehäll har 

länsstyrelsen inget att erinra mot utredningens förslag i denna del. 

Länsstyrelsen i Jönköping.i· liin framhttller att det utifrån allmänna utgfmgs

punkter bör vara en vägledande princip att riksdagen ensam handhar all 

lagstiftningsmakt och s:llcdcs vid nuvarande lösning av stat-kyrka-fdtgan 

stiftar även kyrkolag. Denna princip bör fr{mgiis endast om tunga skäl talar 

däremot. Länsstyrelsen konstaterar att förslaget torde fi\ uppfattas sä att 

behörigheten att fatta beslut i frägan om relationen mellan staten och kyrkan 

tillkommer riksdagen ensam i den ordning som gäller tillkomsten av lag. P[1 

grund av rclationsfrägans art och tyngd i ett komplicerat samband mellan stat 

och kyrka är det emellertid av stor vikt att kyrkan far ett starkt inflytande pä 

frågans behandling. Enligt länsstyrelsen bör eventuella föriindringar härut

innan förutsätta beslut av riksdagen efter hörande av ett reformerat 

kyrkomöte. Länsstyrelsen kan i övrigt inte finna annat än att förslaget 

inne häller en i huvudsak godtagbar ordning. som i nuvarande relation mellan 

staten och kyrkan kan godtas såvitt avser allmiint samhälleliga intressen. 

Enligt länsstyrelsen för det ankomma på de kyrkliga organen att avgöra 

huruvida ordningen för kyrkans del kan accepteras. Liinss1yrelsen i 

Kronobergs län tillstyrker förslaget om kyrklig lagstiftning. Länsstyrelsen 

konstaterar att den nuvarande ordningen för att stifta kyrkolag helt avviker 

från regeringsformens lagstiftningsproeedur. Enligt länsstyrelsen är det rent 

principiellt inte tillfredsställande att ha en specialreglering för en del av den 

statliga lagstiftningsmakten. Den föreslagna uppdelningen pä statlig och 

kyrklig normgivningskompetens innebär enligt länsstyrelsens uppfattning en 

önskvärd lösning av denna fråga. Länsstyrelsen i Hlekinge län ställer sig 

positiv till kommittens principförslag om att - i avvaktan p{1 de principiella 

ställningstagandena i stat-kyrka-fragan - upphäva regeringsformens över

gångsbestämmelser om kyrkolagstiftning och att dela upp normgivningen pä 

detta område mellan riksdagen och kyrkomötet. 

Sveriges frikyrkoråd anser att det ur svenska kyrkans synpunkt som ett 

kristet trossamfund och ur ekumenisk synpunkt skulle vara av betydande 

värde om svenska kyrkan erhöll ett självständigt och från partistrukturen fritt 

kyrkomöte med egen kyrkostyrelse. I konsekvens hiirmed finner rilclct det 

inte befogat att staten - enligt utredningens förslag - skall ha en sf1dan 

relation till kyrkan att staten skall besluta om svenska kyrkans grundläggan

de bekännelse. Utifrån frikyrklig grunduppfattning delar rådet utredningens 

ståndpunkt, att riksdagen ensam och utan undantag skall stifta all lag. Rådet 

uppfattar därför utredningens förslag i detta hiinsecnde väl förankrat i de 

demokratiska principer, som utgör grunden för viir lagstiftning. 
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3. i .2 instanser som stiider .fi'irslaget men anger olika förbehäll 

De nesta instanser som iir i huvudsak positiva till förslaget om kvrklig 

lagstiftning knyter fiirbehi'tll till sina stiillningstaganden. De anser att 

kyrkomötet bör ges en lagfäst eller en grundlagsfäst yttranderiitt vid stiftande 

av kyrkolag. En sådan inställning redovisas av kammarkollegiet, liinsst_\'re/scn 

i Gö;ehorgs och Bolws liin. domkapitlen i Uppsala och Skara, stiftrnii11111der

na i .5kara och Viisteräs, S1·enska kyrkans fiir.rn111lings- och pastoratsf'iirh1111d 

samt st((tsrådcn i Skara och Stockholm. 

Km11111c1rkollegict anser att kyrkan for L'll viiSL'ntligt fiirsiimrad stiillning 

med konsekvenser för totalbedömningen av relationen kyrka-stat om 

kyrkomötets medbestiimmanderiitt vid kyrkolagstiftning upphiivs. Kollegiet 

framhäller emellertid att medbestiimmanderiitten i lagstiftningsfri1gor för en 

intresserepresentation som kyrkomötet numera m:hte anses oförl'nlig med 

demokratiska och parlamentariska, principer. Kollegiet tillstyrker diirför 

kommittens förslag att reglerna om' kyrkolagstiftning i punkt 9 övcrgtmgs

bcstiimmelserna till regeringsformen upphiivs. Kollegil't finner emellertid att 

det bör överviigas att kyrkomötet som en kompensation för förlusten av 

mcdbestiimmandcriitten vid kyrkolagstiftningen far - utöver den av kom

mitten föreslagna. inneh{11lsmiissigt mycket begriinsade sjiilvhestiimmandl'

rätten - en lagfäst riHt att avge yttrande i kyrkPlagsfriigor eller. om 

kyrkolagsbcgrl'ppct inte heh{11ls, i fr[1gor av större vikt för kyrkan. 

Liinsstyrel.1·cn i Göteborg.i· och Roh11.1· län delar kommittens uppfattning att 

tiden nu kan anses mogen att avskaffa de siirregler som gäller för stiftande av 

kyrkolag. Länsstyrelsen anser emelll'rtid att det i den tilltiinkta Jagen om 

svenska kyrkan klart skall anges i vilka lagstiftningsfri1gor och andra frtigor 

som kyrkomötet skall höras. Enligt Hinsstyrelsen är det inte tillfyllest att 

endast i lagens förarbeten ange att kyrkans synpunkter skall inhiimtas. 

Domkapitlet i Uppsala framhäller att staten iivl'n i fortsättningen tnrde ha 

ett starkt intresse att före ett beslut inhiimta kyrkans synpunkter i en aktuell 

fråga. Pä denna punkt. som enligt domkapitlet miistc vara utomnrdentligt 

central och vital för svenska kyrkan med dess i lag angivna stiillning som 

trossamfund, anser dock domkapitlet att garantier bör ges fiir att k~Tkans 

intressen i detta hiinseende kan tillvaratas. Dombpitlet niimner i det 

sammanhanget som exempel att kyrknmiitl't ges yttranderiitt innan beslut 

fattas i kyrkolagsärenden. Enligt domkapitlet i Skara uppviigl'r de frägor som 

föresli\s lagda under kyrkomötets sjiilvbest:immanderiitt ingalunda det 

inflytande som kyrkomötet f. n. har genom sin medverkan vid stift ande av 

kyrkolag. Domkapitlet menar att det redan i direktiven ligger en oliislig 

uppgift. niimligen att biide hehtilla frirhallandet stat-kyrka oforiindrat och 

upph;iva kyrkomötets medverkan vid stiftande av kyrkolag. Enligt lh>mka

pitlet torde dl'! fri"m knnstitutinnell synpunkt fil anses otillfrl'dsstiillande att 

grundlagsreformens princip att riksdagen ensam stiftar la!! inte har slagit 

igenom fullt ut. Enligt domkapitlet torde dl't finnas ett brett förankrat 
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ilnskem:H alt grundlagen 1xl den viisentliga punkten om lagstiftning blir 

konsekvent gcrwmförd. Domkapitlet framhi11ler att det i utredningen iir klart 

dokumenterat att kyrkans synpunkter skall viiga tungt. d[1 statsmakten skall 

fatta beslut i frt1gor riirande svenska kyrkan. Domkapitkt föreslf1r för sin eld 

att kommittens tankeg~ing fiirs vidare si't att i regeringsformen förs in en 

bestiimmelse av den innebörden att - innan ett förslag till kyrkolag eller 

annan lag av betydelse för svenska kyrkan förel:iggs riksdagen - kyrkomötets 

yttrande skall ha inhiimtats. Liknande synpunkter framförs iin:n av 

.1·tifis11ii11111d<'11 i Skara. S1ifrrnä11111dc11 i i·iistcrås anser att det i lag. helst i 

grundlag. biir faststiillas att kyrkomiitct skall hiiras innan riksdagen fattar 

beslut i kvrkulagsiirt'nden. för dd fall kyrkomiitets medbestiimmande vid 

kyrkolagstiftning upphör. 

Srcnska krrkans .fi"irsamli11gs- och /1llstorats(örb1111d, som i sin tur har 

remitterat förslaget till förbundets avdelningar. konstataar att fiirslagct i 

denna del har fatt ett mycket splittrat mottagande. Sex förbundsavdelningar 

iir iivcrviigande negativa medan nio iir iivcrviigande positiva. Rland de 

positiv<: iir det dock flera som har inviindningar av olika slag. Förbundet 

accepterar för sin del huvudprincipen att riksdagen biir överta all lagstift

ningsmakt och i framtiden ensam stifta kyrkolag. Enligt förbundet är elen 

nuvarande kyrkolagsordningen en gammal kvarleva fr{tn stilndsriksdagcn. 

som uppmanar till lagstiftning om en miingd kyrkliga iircndcn som ingalunda 

skulle behöva regleras i lagform. Förbundet framh!1ller att en naturlig: följd 

av kyrkomötcskommittcns förslag: att avskaffa kyrkomiitcts delaktighet i 

kyrkolagstiftningcn vore en radikal omstöpning av kyrkolag:sbegrl'ppet och 

ett överförande till en icke lagreglerad sektor av en miing.d kyrkliga iircnden. 

Enligt förbundets mening biir enbart det fiirh{1llandet att riksdagen ensam 

skall stifta lag inte hindra att bestiimmelser um kyrkan och andra 

trossamfund i vissa fall kan behöva fil karaktiiren av grundlag eller att 

besliimml'lser om kyrka och samfund tillcrkiinns särskilt skydd. Fiirhundct 

an~L'r att den föreslagna lagen um svenska kyrkan hör ges ett särskilt skydd 

och erinrar i det sammanhanget om dl't siirskilda skydd som bcstiimmelserna 

om riksdagens arbetssiitt {1tnjutcr. Förhundl't anser vidare att det i lag biir 

föreskrivas att kyrkomötet skall yttra si_l! i kyrknlagS:irenden. I frt1ga om 

bc~tilmmclscr om medlemskap i svenska kvrkan anser förbundet det 

sjiilvklart att dessa inte kan undantas riksdagens norm_l!ivningsmakt. Med 

hiinsrn till regkrnas stora hL'tydclse för svenska kyrkans organisation och 

religiiisa egenart borde emellertid enligt förbundet bi1de en siirskild 

konstitutionell dignitet oeh ett fortsatt kyrkligt inflytande vara förenat med 

dem. Stifisrcldet i Stockho/111 siiger sig dela uppfattningen att lagstiftning skall 

ankomma p{1 riksdagt'n ensam. Eftersom kyrkomiitcts medhcstiimmanderiitt 

betriiffande kyrkolag tidigare har inskrivits i iivcrg:'1ngsbestiimm.:lscr hör 

enligt stiftsri1dct ett hiirande av kyrkan ocks{1 f{1 stiid i lagstiftning antingen i 

ÖYL'rgi111gsbestiirm11dser eller i den föreslagna lagen om svenska kyrkan. 

Enligt stiftsri1det bör historiska perspektiv hiir utgöra ett tungt \iigande 

skiil. 
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3. I .3 Instanser som iir negatirn till förslaget 

Flertalet rcmissinstanser som har yttrat sig i fr{1gan om förfarandet vid 

lagstiftning om svenska kyrkan iir kritiska mot förslaget. Kritiska i denna del 

är regeringsriillen, J K, Svea hol'riill, juridiska fakultet.rnii111mlerna rid 

unii·ersiteten i Stockholm, Up11.rnla och Lund. teologiska fi1ku/t('tsnii111nden 

1·id 1111il·ersitetet i Lund. domkapitlen i Lund, Linköping, Striingniis, Viisteräs. 

Växjö. Lund, GötclJorg, Karlstad, Härnösand, Luleä, Vishy och Stockholm. 

stiftsniimnderna i Unköping. Växjö, Lund. Göteborg. Härnösand och Visbr, 

S\'enska kyrkans missionsstvrclse, Srrnska kyrka/IS centmlrdd fi.ir enmgcli

sation och fårsamli11gsarbcte. Styrclsrn fiir .ffc•nska krrkan i 11tla11det, S1·c11ska 

kyrkans diako11i11iim11d, Hiskopsmiitct. Riksko111111it1t'n för s1i(tsti11g('11, stifts

rädC'n i Uppsala, Striingnäs. Växjö, Karlswd, Ifiirniisand, J.uleä och Vishy, 

Svrnska krrka/IS pcrsonalförbund samt .51-erigcs n·a11geliska studctll- och 

gym11asiströrelse. 

Flera instanser som är kritiska mot förslaget motiverar sitt stiillningsta

gamlc bl. a. med att man böra v st a från reformer på detta område till 

dess slutlig ställning har tagits till stat-kyrka - frågan . Bland dessa 

instanser återfinns några som också iir kritiska mot förslaget. da det enligt 

deras mening innebär att kyrkan knyts fastare till staten. 

J K framhåller att det vid tillkomsten av den nuvarande regeringsformen 

inte föreslogs att tidigare grundlagsregler som avs{tg wenska kyrkan skulle 

upphävas eller föras över till annan lagstiftning. Det ansågs att dessa regler 

alltjämt skulle ha grundlagskaraktär och de överfördes i stort sett oföriind

raclc till den nya grundlagen. En annan ordning ansågs föregripa de aktuella 

planerna på kyrkans skiljande fr{m staten och innebära ett stiillningstagande i 

stat-kyrka-frågan. Redan mot bakgrund hiirav framsttir det enligt J K som 

ytterst tveksamt att man överhuvudtaget har ansett sig höra ta upp frt1gan om 

en översyn nv grundlngsreglerrrn innnn stnt kyrka-frågan har förts vidare mot 

en lösning. JK framhåller att kommitteförslaget dessutom innebär att 

grundlagsbestämmelserna i det niirmsta upphiivs och att kyrkans stiillning i 

fortsiittningen skall regleras i vanlig lag. Enligt .JK siinks hiirigcnom kvrkans 

status i förhållande till staten. eftersom reglerna fär liigre valör. Detta 

betyder enligt .JK:s mening redan i sig ett föregripande av stat-kyrka-frt1gan . 

.I K pekar vidare pit att förslaget innebiir en uppdelning av den nuvarande 

gemensamma normgivningsmakten pi1 det siittl't att riksdagen ensam i stor 

utstriickning skall stifta kyrkolag. Den uppdelning av normgivningsmakten 

som föreslås och som innebiir att staten tar iiver alla lagstiftningsfrilgor diir 

staten och kyrkan inte har sammanfallande intressen rör enligt .I K sjiilvfallet 

det principiella fiirh<'illandet mellan staten och kyrkan. Kyrkans inflytande 

över den egentlig;1 oeh för kyrkan bl'tydl'lsdulla kyrkolagstiftningl'n ta~ ju 

bort. .IK anser att statens auktoritet i\,er kyrkan hiirige1wm bdiists och 

utvidgas . .IK framhallcr vidare att i fiirslaget inte niirmare redovisas 

rcformbehll\·cts niirmare styrka eller hur behovet av en reformering av de 
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nu\'arandc grundlagsrcgkrna har frarntriitt. Detta iir enligt JK en fundamen

tal brist och leder till att ytterligare utredning är nödvändig . .JK framhi11lcr att 

detta gäller framför allt fri1gan om hur normgivningsmakten beträffande 

kyrkolagstiftningen i fortsiittningen skall delas upp och regleras. Avsakna

den av en analys av behovet av grundlagsregkr kan enligt JK kanske delvis 

förklara att knmrnitten har förbisett att kommitteförslagct inte kan 

genomföras utan nya regler i regeringsformen. S1·ea hol'riitt konstaterar att 

statsmakterna ännu inte har fattat beslut i fr:lgan om de framtida relationerna 

mellan kyrkan nch staten. Enligt hovrätten synes det angcliiget att ett 

avgiirande i denna betydclsdulla sak snart träffas. Intill dess sii har skett bör 

man enligt hovriitten inte genom lagstiftning ens i perifera delar av 

iimnL'SOmri1det föregripa o.:n slutlig lösning. I lovriittcn framhi1ller att den 

ordning som regeringsformen föreskriver för stiftande av kyrkolag visserli

gen inte helt överensstiimmer med vad som eljest numera giiller för beslut om 

ny lag. Att under en fortsatt överg:mgstid låta den gamla ordningen för 

stiftande av kyrkolag best{1 kan möjligen framstå som en skönhetstliick. men 

innebär knappast några praktiska oliigenhcter. Hovriitten avstyrker kom

mittens förslag. 

Juridiska fakultet.miimnd('// 1·id 1111il'ersi1ctct i Stockho/111 ifr;lgasiittcr om de 

p;'1taladc oliigenhetcrna av nuvarande ordning iir av den art att de motiverar 

ingrepp i det nuvarande grundlagsförankrade systemet. Enligt fakultets

nämndens mening talar iiverviigande skiil för att nu avst<I fri'tn reformer p<I 

detta område, vilka endast kan bli av preliminiir art. De argument som 

motiverade att man vid 1974 ärs författningsrdorm valde att genom 

övergiingsbcstämmclser till regeringsformen !äta gällande ordning besti1 i 

avvaktan p(t stiillningstagandct i stat-kyrka-frägan syne~ al\tjiimt relevanta, 

framhäller fakultetsniimnden. J'c11logiska.fi1k11lrc1.rnii11111dc111·id 1111h·crsireret i 

Lund avstyrker förslaget och framh<'1llcr att kompetensavgriinsningen 

gentemot riksdagen iir oklart formulerad samt helt otillriickligt belyst. Enligt 

niimnden innebiir förslaget L'n djupt ingripande relationsföriindring. som 

skulle förvandla svenska kyrkan till o.:n statskyrka i eminent mening. Den 

enda möjliga lösningen i denna del i1r enligt niimnden att. i avvaktan pä 

kommande beslut i kyrka-stat-frågan. bevara en undantagsbestiimmclsc i 

regeringsformen enligt vilken kyrknmötet alltjiimt skall medverka i kyrko

lagstiftningen. 

Domkapitlet i Lund framhi1ller att förslaget innehiir att de nuvarande 

rL'lationerna mellan stat och kyrka a\'St'\'iirt föriindras. Domkapitlet konsta

terar att kyrkans formella möjlighet att pit\'erka den lagstiftning som styr en 

stor del av den kyrkliga verksamheten helt försvinner. Domkapitlet vill med 

skiirpa ifri1µ:asiitta det riktiga i all genomföra si1 omviilvande föriindringar 

innan stat kvrk.1-fri1gan har H1tt sin slutliga lösninµ:. Oo111kapitlet i Giitchorg 

framhi1ller alt kyrkan gen11111 det framlagda förslaget binds bindare Yid staten 

go.:nom att kyrkom<:itets riitt att delta i stiftande av kyrkolag försvinner och 

kyrkomiitets bcfoµ:cnhcter iiwn i iivrigt kraftigt heskiirs. Domkapitkt stiiller 
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sig helt avYisande till ett förslag som på detta sätt föregriper stat--kyrka

frågans lösning. Enligt domkapitlets mening ges det endast tv{1 möjligheter 

för kyrkolagstiftningen efter 197-1 års regeringsform. Antingen mi1ste 

undantagsbestämmelserna om k yrkomiitet rn giilla. eller ocks{1 for en iindring 

genomföras i relationerna mellan kyrkan och staten enligt de principer som 

präglade det förslag som förelades 1979 års kyrkomiitc. Domkapitler i 

Karlstad uttalar att sr1vitt domkapitlet kan finna innehiir förslaget en 

skärpning av statskyrkosystemet och en maktförskjutning till fiirm{1n fiir 

staten. Domkapitlet anför att det genom religionfrihctslagen har slagits fast 

att svenska kyrkan är ett trossamfund. Denna karaktär hos kyrkan har 

dessvärre kommit att fördunklas i betänkandet. anser domkapitlet. Snarare 

är det ickn om cnhetssamhället med identitet mellan stat och kyrka som 

präglar f1tskilligt av kommitt~ns resonemang. Enligt domkapitlets mening 

låter sig emellertid inte principen att all offentlig makt utgtir fr[111 folket utan 

vidare appliceras pä den normgivning. som rör ett trossamfunds verksamhet 

och organisation. Den nu gällande ordningen på kyrkolagsomr:'\tlet iir enligt 

domkapitlets mening i m{mgt och mycket att föredra framför den i 

betänkandet föreslagna. Enligt domkapitlet bör det allvarligt överviigas om 

inte den nuvarande ordningen för stiftande av kyrkolag bör bestä i avvaktan 

pa stat-kyrka-frågans slutgiltiga lösning. Domkapitlet i lliimiisa11d, som har 

avgivit ett yttrande gemensamt med stiji.rnii11111de11 i Hiimös1111d. menar att 

förslaget innebär både att kyrkans ställning försvagas och att den knyts 

fastare till staten. Domkapitlet framhitller att författningsutredningen och 

grundlagsheredningen ansiig att reglerna om kyrkolagstiftning borde bibe

hållas i avvaktan på ett ställningstagande i stat-kyrka-fri1gan. Domkapitlet 

anser inte att det just nu finns n{1g:on anledning att gå ifrim denna uppfattning: 

eller att det skulle vara ni1gon oliigenhct att ha kvar institutet kyrkolagstift

ning. Domkapitlet förordar alltsf1 all n[1gon iindring i delta avseende inte giirs 

i punkt 9 ö11crg{mgsbestiirrnnelscrna till regeringsformen. Enligt domkapirll'f 

i Luleå innebär förslaget dels att svenska kyrkans karaktiir av statskyrka i hiig 

grad befästs. dels att kyrkan i realiteten fr<inhänds möjligheten att medverka 

när beslut om relationsförändringar kan komma att fattas. Enligt domkapit

lets uppfattning bör den lagstiftning av överg:i111gskaraktiir som för närva

rande finns intagen i regeringsformen ang[1ende kyrkolag och kyrkomöte 

behållas oförändrad. för att samtidiga beslut biicle betriiffande kyrkans 

relationer till staten och en blivande nv kvrkoform skall kunna falt as. För det 

fall principen om att lag skall stiftas av riksdagen ensam inom en niira framtid 

ändf1 slutligt skall regleras och fastställas är det domkapitlets bestiimda 

uppfattning att den av kommitten föreslagna lagen om svenska kyrkan skall 

ges kyrkolags ställning och allts[1 vara stiftad under medverkan av kyrkomö

tet. När rebtionsfri1gan slutgiltigt har avgjorts kan enligt domkapitlet iiven 

kyrkomötets lagstiftande funktion avskaffas. Till stöd för denna uppfattning 

anför domkapitlet bl. a. att det för en kyrka sasom ett 1xi nya testamentet 

grundat trossamfund torde vara unikt att det grundliiggandc rcgclsystemet 



Prop. 1981/82:77 78 

för kyrkans verksamhet beslutas av andra instanser helt utan medverkan fri\n 

kyrkan sj;ilv. För det fall principen om att lag sbll stiftas av riksdagen ensam 

iinrhi slutligt skall regleras och fastställas anser domkapitlet det iinskviirt alt 

det i lagen om svenska kyrkan tas med en bestämmelse att kyrkomötet skall 

hiiras i frtiga om kyrklig lagstiftning. Liknande synpunkter redovisas iivcn av 

stijisrådct i Luleä. Domkapitlet i Stockholm framh~tller att det inte torde 

kunna bestridas att det framlagda förslaget innebär ett markant befästande 

av statskyrkosystemct. Enligt domkapitlet torde det inte heller kunna 

bestridas att man )!enom förslaget har föregripit en framtida kyrkoreform. 

Domkapitlet menar att kommitten inte tillräckligt har beaktat att svenska 

kyrkan enligt 1951 fHs religionsfrihetslag iir att betrakta som ett trossamfund 

med en gentemot staten i bestämda avseenden självstiindig stiillning. Att 

medlemskapsbestämmelscr skulle avgöras av riksdagen kan enligt domka

pitlet inte vara förenligt med trossamfundsbcgreppet. Likas:'1 m;'1ste lärofrti

g(lf fä anses höra till kyrkans inre angelägenheter. Domkapitlet anser att den 

enklaste lösningen av de problem som här föreligger iir att tills vidare - i 

avvaktan pä en varaktig lösning av relationen mellan staten och kyrkan -

behtilla kyrkomötets befogenheter vid kyrkolagstiftning. 

S1·enska kyrkans missinnsstvrclse anser att si'1 länge nuvarande speciella 

samband mellan svenska kyrkan och staten bcst{tr, bör kyrkomötets 

kompetens i kyrkolagsfri1gor ocksä behi\llas. Styrelsen för s1·ensk11 kyrkan i 

w/a11detkonstaterar att kommitten inte anser sig vilja föreslå föriindringar pi\ 

del kyrkokommunala omriidl't. Enligt styrelsen bör det diirför också vara 

möjligt att föa nuvarande ordning, som innebär kyrkomötets aktiva och 

b.:slutsmiissiga 111.:dwrkan i kyrkolagstiftningen bcst[1. iiv<.:n om man vidtar 

organisatoriska förändringar vad avser s:'1viil kyrkomötet som kyrkolagstift

ningen. Eftersom förslaget niir det giillcr normgivningens fördelning mellan 

riksdagen och kyrkomötet kan siigas delvis förbereda. delvis föregripa ett 

sen<~re stiillningstagandc i stat-kyrka-fri.igan finner styrelsen övcrviigande 

skiil tala för att man med bevarande av nuvarande ordning avstär från 

reformer p{1 kyrkolagstiftningens omd'1de och all övcrgfmgsbestiimmclscrna i 

regeringsformen ft1r stil kvar i avvaktan pä ett ställningstagande i stat-kyrka

fri1gan. För det fall kyrkolagstiftningen skall anförtros riksdagen ensam 

mi1ste enligt styrelsens mening dels tillämpningsomrädet för stiftande av 

kyrkolag starkt bcgriinsas och endast beröra ramlagstiftning. dels kyrkomö

tet erhi\lla grundlagsfiist yttrandcriitt. säsom författningsutredningen före

slog. 

S1Uisrädet i S1rtlt1gniis kan inte godta överOyttningcn till riksdagen av 

beslutsfunktionen i för kyrkan viktiga kyrkolagfr<\gor. Genom att överföra 

lagstiftningsmakten till riksdagen ocks{1 när det gäller för kyrkan väsentliga 

omriid,·n. skapar man enligt stiftsddet en kraftigare bindning mellan stat och 

kyrka. Stiftsrildet framhi1ller att riksdagen i praktiken blir det organ som 

fattar bl·slut för svenska kyrkan. niir staten genom sina olika organ övertar 

fulla be~~lutsfunktioncr i viisentliga fri\gor. Enligt stiftsri1det m{1ste detta 
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innehiira viisentliga svi1righeter att i framtiden stt1 fri att välja mellan olika 

alternativ i relationsfr;igan. Stiftsr~idet menar dock att förslaget klart 

markerar det alternativ som ett fortsatt samband med staten för med sig. 

StiftsddL't anser emellertid att L'tt beslut i huvudrrägan iir angdiiget innan 

fr{1gor om föriindringar i dessa avseenden avgörs. Ett fortsatt samband med 

staten kan enligt stirtsdtdet inte innebiira oförändrade villkor för kyrkan. 

Stiftsrädet framhf1ller att det iir rimligt att man dter beslut i principfr<igan i sil 

fall förL'tar förändringar i den riktning som kommitten har föreslagit niir det 

gäller normgivningen. 

Stiftsrådet i \liixjö anser att övcrgfmgsbcstiimmelserna ang;lende kyrkolag

stiftning skall bestä till dess att ett definitivt principbeslut har fattats i frågan 

om förht1llandl't stat-kyrka. Om detta iir en omöjlighet anser stiftsrådet att 

kyrknmötets hiirandc i grundlagsfr;iµor skall grundlagsfastas. S1i/i.1n)i/c1 i 

Lulcii anser att svenska kyrkans bundenhet vid och beroende a1· statsmakten 

i hi\l,'.grnd förstiirks om flirslaget genomfiirs. Stiftsradct fra111h;illcr att knkan 

i realiteten fr;'1nhiinds 111iijligheten att medverka niir beslut 0111 relationsiind

ringar kan komma att fattas. om begreppet kyrkolag och diir111ed samman

hiingande lagstiftningsprocedur avskaffas. Enligt sliftsradl'ls uppfattning biir 

den lagstiftning om kyrkolaµ och kyrkomiitc av övergi'mgskaraktiir som f. 11. 

finns intaµcn i regeringsformen beh;illas oföriindrad. frir all samtidiga beslut 

0111 kyrkans relationer till staten. kvrkolagstiftning och en hlil'ande ny 

kvrkpform skall kunna fattas. 

Några instanser kan inte acceptera förslaget med hänvisning friimst till att 

det enligt deras mening innebär att stat - kyrka - r c 1 a tio n c n ändras 

eller att statens inflytande ökar. 

Rcgeri11gsriille11 anser att förhMlandet stat-kyrka i grunden förändras om 

kyrkomötets grundlagsfästa deltagande i lagstiftningen upphör. Den nuva

rande statsriittsliga siirstiillning som tillkommer kyrkan bl. a. som medstif

tare av kyrkolag upphiivs. Regeringsrättcn framhtiller att riittsliiget blir ett 

väsentligt annat. iiven om man. säsom kommitten giir. skulle riikna med att 

staten kommer att tillmiita kyrkans önskem{1l stor betydelse. Kyrkan blir 

sälunda helt beroende av riksdagen och den viiljaropininn som vid varje 

tidpunkt hestiimmer riksdagens sammansättning. Enligt regeringsriitten 

innehiir knmmillens förslag att upphäva kyrkomötets grundlagsfästa lagstift

ningsbcfogcnhet riittsligt sett att statens inflytande över svenska kyrkan 

befästs och utvidgas. 

Do111kapi1lc1 i Li11kiipi11g avvisar förslaget om att regeringsformens regler 

om kyrkomötets medverkan vid stiftande av kyrkolag skall upphöra. Om 

förslaget genomförs leder det enligt domkapitlet till all kyrkan pt1 ytterst 

viisentliga omraden förlorar sin självstiindighet och förs niirmare staten. 

Domkapitlet framhäller att de kyrkliga kommunerna enligt förslaget skall 

hehtdla grundlagsskyddet. I analogi hiirmcd kunde iiven kyrkomötets 

medverkan vid stiftande av kyrkolag hchällas. Enligt domkapitlet är det i 

förra fallet en fdga om att betona församlingarnas sjiilvstiindighet. i det 
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senare rikskyrkans. Domkapitlet i Striingnäs avstyrker förslaget och utt<:lar 

att det innebiir ett befastande och en utbyggnad av statskyrkosystemet som 

inte l{1ter sig förenas med de intentioner som kommit till uttryck i direktiven. 

Domkapitlet framht1ller att det i och för sig är rimligt att iivcrg<°mgshestiim

melscrna. och diirvid i första hand de som gäller kyrkolagstiftning. förr eller 

senare upphävs. Detta har också uttryckligen förutsatts vid deras tillkomst. 

Enligt domkapitlet kan kyrkan i liingden inte kräva av staten att man avstår 

fr{in att fullt ut genomföra de moderna principerna rörande lagstiftnings

makten. Domkapitlet konstaterar att enligt förslaget vissa överg<lngsbestäm

melser fortfarande skall giilla. Dä man tydligen iir beredd att p{1 dessa 

punkter pruta av p{1 konsekvensen. kan det enligt domkapitlet med skäl 

fr;1ga~. varför man inte ocksil skulle kunna tänka sig ett undantag. när det 

giiller kyrkomiitl'ts medverkan vid kyrkolagstiftning. 

Domkapitlet i \liixjii framhåller att det kommer att innebära en väsentlig 

förändring av förb{1llandet mellan stat och kyrka om förslaget genomförs. Av 

den anledningen menar sig domkapitlet inte kunna acceptera det framlagda 

förslaget. utan anser att föreskriften om kyrkomötets delaktighet i kyrko

lagstiftningen alltjämt skall kvarstå i övergångsbestiimmelscrna. Om kyrko

lagsfrägorna i enlighet med kommittens förslag skulle överföras till riksdagen 

ensam. skulle detta medföra att dylika ~irenden i fortsättningen ocks~t skulle 

komma att avgöras av personer. som inte tillhörde svenska kyrkan. Till detta 

skulle enligt domkapitlet kunna anföras. att kyrkolagsfrägor i tidigare svensk 

kyrkorättslig tradition också legat under riksdagen. Även om prästestimdets 

yttrande tillmättes siirskild vikt. kunde de tre övriga st;.lnden överrösta 

priistcrskapl't. Beslut i kyrkolagsfr[1gor fattades diirför av samtliga ständ. av 

hela den svenska riksdagen. Skillnaden var enligt domkapitlet emellertid vid 

den tidpunkten. att man utgick ifr[m att samtliga ledamöter tillhörde kyrkan 

och var solidariska med dess verksamhet och målsiittning. Domkapitlet 

framhäller att det var inför tanken på att reprcscntationsreformen inte skulle 

kunna tillgodose dessa krav. som ett kyrkomöte kom till stiind. I dag kan man 

inte utesluta en utveckling. diir kyrkolagsfr;igor i sista hand kommer att 

avgöras av en riksdag. diir en betydande del st{1r utanför svenska kyrkan och 

iir ointresserad av dess verksamhet. Om kyrkomiitl'ts delaktighet i kyrko

lagstiftningen skulle upphiivas. menar domkapitlet att beslut i kyrkolags

iirenden endast biir fattas av st1dana ledamöter som iir medlemmar av 

kyrkan. Domkapitlet konstaterar att kommitten utg~1r friin. om kyrkolags

fr~tgor helt överförs till riksdaµen. att svenska kyrkan vid s(1dana frägors 

prövning far Himna sina synpunkter. Domkapitlet bediimer detta uttalande 

sllm vagt oeh konturlöst. Redan författningsutredningen. som av principiella 

skiil ville hiinföra all lagstiftning till riksdagen. upplevde ett si1dant steg som 

sii allvarligt. att man gav uttryck åt tanken att kyrknmötet borde iiga en 

grundlagsfäst yttranderiitt. Domkapitlet menar p~t samma siitt. att. om 

riksdagen ensam skall ta stiillning i kyrkolagsfri1gor. s{1 biir i grundlagen 

inskrivas. att det skall vara obligatoriskt att höra kyrkomötet i sädana fr{1gor. 
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Domkapitlcl. stijls11ii11111de11 och stiflsrddc! i Vishy (stiftsorganen) framhiiller i 

ett gemensamt yttrande att det ligger en stark garanti för svenska kyrkans 

relativa frihet i den nuvarande ordningen för stiftande av kyrkolag. Enligt 

stiftsorgancn innchiir förslaget en total omvälvning av den svenska kyrko

författningen samt att svenska kyrkans statskyrkokaraktär i avgörande grad 

förstärks. 1 stiillet för en samverkan på någorlunda lika villkor mellan den i 

princip sekulariserade staten och en - i vissa hänseenden - till staten nära 

knuten kyrka. föreslår kommitten en uppdelning av det nuvarande området 

för kyrkolagstiftning enligt principen att alla ärenden där "det statliga 

intresset" iir betydande skall avgöras av riksdagen ensam. medan ärenden 

"där något statligt intresse inte alls eller endast i ringa miin föreligger" 

överlämnas åt kyrkomötet. Stiftsorganen avstyrker den föreslagna konstruk

tionen. Skulle den genomföras kommer enligt stiftsorganen svenska kyrkan i 

framtiden att göra skäl för benämningen "statskyrka". Enligt stiftsorganen 

borde det därtill av kommitten klart ha sagts ifrån att varje relationsföränd

ring som beslutas efter att förslagen genomförts, sker helt på statens villkor. 

Den logiska slutsatsen hordc enligt stiftsorganen vara att om den nuvarande 

ordningen för kyrkolagstiftning ej kan behållas under en avsevärd framtid. 

bör förnyade försök inledas att lösa stat-kyrka-förhållandet med sikte på ett 

förändrat samband. 

Stiftsniim11de11 i Linköping framhåller att den finner det oundgängligen 

nödvändigt att vid lagstiftning av vad som idag betecknas som kyrkolag även i 

framtiden kyrkans medverkan kan bibehållas. Detta bör enligt stiftsnämn

dens mening ske genom att kyrkomötet erhåller en vetorätt vid sådan 

lagstiftning. Stifts11iim11de11 i Gö1eborg framför som sin mening att en stor del 

av de frågor som har behandlats i tidigare kyrka-stat-utredningar undandras 

kyrkans ställningstagande .. om betänkandets regler om ett reformerat 

kyrkomöte och iindrad kyrklig lagstiftning skulle genomföras. Domkapitlet 

framhåller att utvecklingen historiskt sett har varit den att kyrkan har fått ta 

mer och mer ansvar för sin verksamhet. Mot bakgrund hiirav ter sig 

kyrkomötets ställning enligt förslaget något underlig. Enligt stiftsnämnden 

förvandlas kyrkomötet mer till en remissinstans och viktiga frågor undandras 

kyrkomötets bedömning. Vidare kommer enligt stiftsnämnden de kyrkliga 

kommunernas inflytande över den egendom som historiskt har tillförts 

lokalkyrkor. pastorat och församlingar att kraftigt minska genom den nya 

ordningen. Stiftsnämndcn finner - såvitt dess verksamhet berörs - att det 

föreliggande förslaget f. n. inte är tjänligt som underlag för lagstiftning i 

ämnet. 

S1·c11ska kyrkans cenlralråd för evange/isation och församlingrnrbete 

förklarar sig inte på något sätt kunna dela kommittens mening att förlusten av 

medbestiimmanderättcn i kyrkolagstiftningsfrågor likvärdigt kompenseras 

av att den formella bcslutsrätten i liturgiska frågor förs över till kyrkan själv. 

När det gäller de liturgiska frågorna har enligt centralrådet kyrkan redan i 

nuvarande läge ett fullt tillfredsställande medinflytande. Situationen skulle 

11 Rik.1tlc1.~c11 /LJS/.18:!. I sam/. Nr 77 
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diirför inte p[1 ni'igot miirkbart siitt föriindras gL'nnm att iiven den formella 

beslutsrätten förs till kyrkomötet. Enligt centralr:'1det kan detta pi1 intet siitt 

jiimföras med eller kompensera det allvarliga ingrepp i kyrkans kompetens

omd1de som en förlust av medbcstiimmanderiitten i kyrkolagstiftningsfr{1gor 

innebär. Centralrådet anser att sven~ka kyrkans status p<i en principiellt 

avgiirande punkt skulle fiiriindras genom ett s[1dant ingrepp. Kyrkans 

traditionellt nationalkyrkliga karaktiir skulle enligt ccntralrt1det bytas ut mot 

en rent statskyrklig. Centralri\det framhttller att det synes uppenbart att ett 

genomförande av detta förslag skulle inncbiira ett markant föregripande av 

ställningstagandet i stat-kyrka-friigan genom att pi1 ett helt annat sätt iin 

förut binda kyrkan vid statsmakten. Enligt ccntralddet m{1stc detta lX'kst1 i 

sin tur försvara senare rclationsiindringar dels genom att rdationsiindringens 

riktning mol en ren statskyrklighet redan vore angiven. dels genom att 

kyrkan inte längre genom en legalt reglerad mcdbestiimmanderiitt kunde 

delta i beslut om sin egen framtida utformning. Det synes enligt centralriidet 

ofr{mkomligt att ett genomförande av utredningens förslag i detta avseende 

skulle innebiira ett befästande av slatskyrkosystemel och försvära en 

framtida reform. Centralrf1det kan alltså inte acceptera kommittens förslag 

på denna punkt. S1•cnska kvrkans diakoniniimnd uttalar att förslaget innebiir 

att kyrkan pa avgörande punkter blir allt niirmare bunden till staten. 

Diakoninämnden vill pä det bestämdaste motsiitta sig en siidan ordning. 

Förslaget om en konsekvent tillämpning av den nya regeringsformens 

bestiimmelser vad giiller riksdagen som ensam lagstiftare for enligt diakoni

niimnden till följd att kyrkan m~1ste ställa vissa existensiella krav. RI. a. mastc 

kriivas att de grundliiggande bcstiimmelserna i lagen om svenska kyrkan skall 

kunna ändras eller upphiivas endast i grundlags ordning. 

Biskopsmötet konstaterar att vissa övergiingshestämmelser om kyrkan 

fortfarande skall giilla enligt förslaget. Dii man tydligen iir beredd att p{t dessa 

punkter pruta av på konsekvensen. kan det enligt Hiskopsmötet med skäl 

frågas, varför man inte ocks<'t skulle kunna tiinka sig ett undantag niir det 

giilkr kyrkomötets medverkan vid kyrkolagstiftning. Biskopsmötet anser. 

att regeringsformens övergt111gsbestiimmelse om kyrkomötets medverkan i 

kyrkolagstiftningen bör hest;!. Biskopsmötet hiinvisar till den finska kyrkan 

där kyrkolagsordningen anges vara elen grundliiggande relationen mellan stat 

och kyrka. Biskopsmötet framhiiller att förslaget, som det nu ligger. medför 

en rclationsiindring mot ett större statligt beroende. Biskopsmiitet iir inte 

berett att förorda denna nya färdriktning. Biskopsmiitct anför vidare att för 

det fall kyrkolagsfr{1gor anförtros åt riksdagen ensam. kommer det att 

innebära, att kyrkliga iirenden avgöres ocks{1 av s{1dana ledamöter i 

riksdagen. som inte tillhör svenska kyrkan. Det iir inte en självklar 

demokratisk riittighet att besluta i inre angelägenhet i ett trossamfund, som 

man själv inte tillhör. Ur kyrklig synpunkt iir det enligt Biskopsmötet en vinst 

om det föreskrivs. att beslut i kyrkoiircnden fattas endast av sfidana 

riksdagsledamöter som iir medlemmar av kyrkan. Biskopsmötet framhiiller 



Prop. 1981/82:77 83 

att det diirför hör prövas huruvida en si1dan föreskrift är lagtekniskt möjlig i 

Sverige. I Finlands riksdag gäller denna ordning. För det fall kyrkomötet i 

framtiden inte skulle fil medverka vid kyrkolagstiftning iir det enligt 

13iskopsmötet i högsta grad rimligt att det i grundlag faststiills att 

kyrkolagsi·irenden före beslut tillstiills kyrkomötet för yttrande. Liknande 

synpunkter framförs av domkapitlt't i Viistcras. som dock inte uttryckligen 

motsiittcr sig förslaget nm att upphiiva regeringsformens övergtingsbestäm

melser om kyrkolagstiftning. l?ikskommittc;n för stiftstingen anser att ett 

genomförande av förslaget skulle innebiira ett föregripande av stiillningsta

gandct i stat-kyrka-fo\gan. eftersom kyrkan hiirigenom skulle bli mera 

bunden vid statsmakten iin för niirvarandc. Detta skulle enligt rikskommit

tcn komma att försdra framtida relationsändringar. Rikskommittcn anser 

att kyrkan mi1ste hävda sin rätt att även i fortsiittningen ha ett avgörande 

inflytande pti beslut i frt1gor. som kyrkan bedömer som grundHiggande. 

Rikskommittcn konstaterar att utredningen föresli'lr att de kyrkliga kom

munerna skall fa behålla grundlagsskyddet. Enligt rikskommitkn bör 

motsvarande gälla på riksplanet. Rikskommitten anser s;lledcs att kyrkomö

tets medverkan vid stiftande av kyrkolag bör behällas. 

Stifisrådet i Uppsala framhäller att avskaffandet av obligatoriskt samtycke 

fr[m kyrkomötet vid stiftancle av lagar som reglerar kyrkans struktur och liv 

och diirmed hcrör sjiilva dess karaktär av kristen kyrka innebär en väsentlig 

ökning av det statliga inflytandet över kyrkan. Stiftsrådet avstyrker att 

förslaget genomförs. Stiftsrådet i lliirnösand förklarar att förslaget inte kan 

bitriidas. Stiftsr;idet anser sig kunna konstatera att kyrkans bcstiimmanderiitt 

enligt förslaget blir mycket inskri"inkt medan diiremot riksdagens bestiim

manderiitt skulle komma att omfatta större delen av de för kyrkan viktiga och 

avgörande fr<'tgorna. Stiftsrädet kan inte finna annat iin att den nuvarande 

halansen avseviirt skulle skjutas fr[m kyrkan till staten. något som strider mot 

de förutsättningar som kommitten sjiilv har angivit. Si•enska kyrkans 

pcrso11alfiirlw11d framhåller att elen princip som kommitten anser skall gälla 

och den diirav följande griinsdragningen innehiir att kyrkan knyts hårdare till 

staten. Enligt förhundct kan förslaget försvåra en framtida kyrkoreform. 

f'örhundet anser att nuvarande ordning är hiittre ägnad att tjäna som 

utgiingspunkt för reformer. .'frcrigcs emngcliska student- och gymnasiströ

relse (SESG) anser att förslaget innehär en dramatisk förskjutning av 

styrkdörh[1llandena mellan staten och kyrkan, i det att kyrkan hinds mycket 

hardare till staten. Enligt SESG iir det inte möjligt att p{1 kyrkan tillämpa 

regeringsformens stadganden om att all makt utgår fr{m folket. utan att 

kyrkan kviivs som kyrka. SESG anser att kommittens förslag inte kan 

genomföras. Om man önskar behMla den nuvarande relationen mellan stat 

och kyrka. tvingas man ocksä enligt SESG att permanenta regeringsformens 

s. k. iiverg{mgsbestämmelser. Om däremot regeringsformen skall gälla fullt 

ut finns enligt SESG endast tva alternativ: antingen kommer - som i 

föreliggande förslag - statens inflytande i kyrkan att öka till den grad att 
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kyrkan kvävs, eller så för man ta konsekvenserna av statens och kyrkans olika 

grundvalar och skilja dem från varandra. Kommittens förslag understryker 

indirekt den av SESG redan tidigare framförda meningen. att det senare 

alternativet är det enda rimliga. 

Några remissimtanser granskar förslaget med utgilngspunkt från om del 

går att förena med r c ger i n g s for m e n s b c st ä mm e Is e r . 

Regeringsriiflcn framh{1ller att kyrkans statsrättsliga siirställning bygger på 

grundlagsbestämmclserna om kyrkan. Om dessa upphävs m[1ste kyrkan i 

stället inordnas i de rättsliga kategorier som gäller enligt regeringsformen. 

Regeringsrätten papekar att kommitten inte har uttalat sig om vilken 

ställning som enligt dess mening svenska kyrkan skall intaga framgent. 

Närmast står valet mellan att kyrkan blir nt1got slag av statlig myndighet 

enligt 11 kap. 6 * regeringsformen med vissa special uppgifter, eller att den 

blir att anse som en sildan sammanslutning av privaträttslig mitur som åsyftas 

i 8 kap. 2 §andra stycket 3 regeringsformen. Regeringsrätten framhåller att 

klarhet måste vinnas på denna punkt. då ställningstagandet härvidlag blir 

bestämmande för hur normgivningen för kyrkan skall ske i det liigc som 

uppstår då grundlagsreglerna om kyrkan försvinner. Utgår man från att 

kyrkan avses skola bli ett enskilt trossamfund. blir enligt regeringsrätten 

konsekvensen av en dylik konstruktion att. på de punkter där staten ej 

ingriper med sin normgivningsmakt. kyrkan äger själv bestämma om sina 

angelägenheter på samma sätt som varje annan enskild sammanslutning. 

Regeringsrätten framhåller att staten enligt förslaget emellertid ingriper 

beträffande formerna för hur kyrkan skall bestämma i egna angelägenheter. 

Riksdagen skall sålunda enligt förslaget stifta lag om kyrkans interna 

beslutsformer. I främsta rummet skall det pt1 visst sätt valda kyrkomötet 

besluta för kyrkans räkning. Denna befogenhet iir dock begränsad till att 

gälla ämnen som räknas upp i 5 *förslaget till lag om svenska kyrkan. Om 

kommittens förslag skall förstas s{1 att kyrkan skall vara t:tt offentligrättsligt 

trossamfund. torde enligt regeringsrätten reglerna i 11 kap. 6 ~ regerings

formen bli att tillämpa och kyrkan blir d{1 närmast en statlig myndighet under 

regeringen, om än av speciellt slag. Regeringsriitten framhåller att regering

ens förordningsmakt enligt 8 kap. 13 §första stycket p. 2 regeringsformen då 

kommer att omfatta alla de punkter där ej kyrkomötet enligt reglerna i den 

föreslagna lagen om svenska kyrkan gjorts till beslutsinstans. Regeringen får 

med andra ord en li\ngtgäende förordningsmakt i kyrkliga iimnen. Enligt 

regeringsrätten måste man ocksf1 hålla i minnet att 8 kap. 14 * regeringsfor

men ger riksdagen rätt att. n~ir den så önskar. själv lagstifta på områden som 

egentligen tillhör regeringens kompetens. Regeringsriitten anser att oklar

heten på den nu berörda centrala punkten i det föreliggande förslaget måste 

undanröjas. J K framhåller att ett upphiivande av de nuvarande grundlags

reglerna om kyrkans medverkan vid kyrkolagstiftning innebär automatiskt 

att kyrkolagstiftningen i sin helhet faller in under riksdagens gruncllagsstacl

gade kompetens att ensam stifta lagar. Enligt .IK hjälper det inte att man. 
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s;1som kommitten har gjort i 5 ~i förslaget till lag om svenska kyrkan. i vanlig 

lag tar upp siirskilda regler om kyrkans normgivningskompetens. Grundlags

rcglerna i 8 kap. regeringsformen tar över dessa regler om det inte finns 

uttryckliga undantag i regeringsformen för en kyrklig normgivningsmakt. På 

motsvarande siitt tar enligt JK grundlagsstadgandena om regeringens 

normgivningsmakt i 8 kap. 13 §regeringsformen över stadganden i vanlig lag 

som tillerkiinncr kyrkan normgivningskompetens. Även i detta hiinseende 

kriivs saledcs uttryckliga undantag i regeringsformen. framh;iller JK. Det 

gäller hl. a. i frt1ga om regeringens s. k. restkompetens. 

Juridiska ji1kulrcts11iim11den 1·id unil·crsitctct i Stockholm konstaterar att 

reglerna i punkt 9 iivcrgi\ngsbestiimmelserna till regeringsformen om 

kyrkomötets och regeringens medverkan vid kyrkolagstiftning enligt försla

get skall upphävas utan att ersiittas av nya grundlagsbestämmelser. Den 

föreslagna ordningen synes enligt fakultetsnämnden konstitutionellt oaccep

tabel. Fakultetsniimnden konstaterar att direktiven förutsätter att banden 

mellan stat och kyrka tills vidare skall besta med följd att den aktuella 

normgivningen fortfarande skall vara av offentligrättslig art. Nämnden 

framhf1ller att kommittens förslag innebär att riksdagens lagstiftningsmakt på 

kyrkans omr{1cle kommer att hänga i luften. De tämligen disparata typer av 

föreskrifter. s\im ryms under begreppet kyrkolag sädant det enligt förslaget 

skall förstas. kan enligt nämnden svarligen hiinföras till nt1got av de 

existerande stadgandena i 8 kap. regeringsformen. Slopas övergängsbestiim

melserna om kyrkolagstiftning m~1ste regeringsformen kompletteras med nya 

bestiimmelser i detta ämne. framhi1ller fakultctsniimnden. Dessa borde 

logiskt placeras i 8 kap .. men i avvaktan p{1 ett slutligt stiillningstagande i 

stat-kyrka-frägan - som ju kan innebära. att kyrkan skiljes från staten och 

bestämmelserna diirmcd blir iiverfliidiga - förefaller det enligt nämnden 

liimpligare att ta in dem i övng{1ngsbcstiimmclserna. Fakultetsnämnden 

anser att det förhällandet. att den föreslagna lagen om svenska kyrkan 

föreslås hli antagen enligt nuvarande regler om kyrkolagstiftning och att 

ändringar av lag enligt den formella lagkraftens princip endast för ske genom 

lag. minskar inte det principiella behovet av konstitutionellt stöd för framtida 

kyrkolagstiftning. Juridiska ji1kultcts11ii11111de11 1·id universitetet i Lund påpe

kar att genom punkt IJ iivergimgsbestämmelserna till regeringsformen har 

n:gh:rna i 1809 [irs regeringsform om siittct för stiftande av kyrkolag tills 

vidare beh:lllits i avvaktan p[1 en lösning av fr~1gan om relationerna mellan 

staten och kyrkan. Fakultetsniimnden p<lpekar att de överväganden som 

ligger till grund för övergangsbestiimmclscn finns redovisade i författnings

utredningens beUinkande "Sveriges statsskick" del 2 (SOU 1963: 17) s. 487 f. 

Enligt författningsutrcdningcn borde övergfmgsbcstämmclscn utgå. när 

stiillning hade tagits i frilgan om förh(1llandet mellan stat och kyrka. Om 

diirvid de nuvarande handen mellan stat och kyrka i allt viisentligt bibehålles. 

bör regeringsformen kompletteras med bcstiimmelser om kyrkolagstiftning. 

Skiljes kyrkan fr;in staten. hehövs däremot inga grundlagshestiimmelser om 
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kyrkolagstiftning. Fakultctsniimndi:n framhåller att till di:ssa överviiganden 

anslöt sig si:dermera grundlagshi:ri:dning:en ( SOU I 972: 15 s. 229) liksom 

departementschefen i propositionen om ny regeringsform (prop. 1973:90 s. 

473). Fakultetsnämnden konstaterar att cli:t har tilegat kyrkomiiteskommit

ten att finna förslag som inte föregriper senare prim:ipiella st;illningstagan

den i stat-kyrka-fr{tgan. Kommittens förslag innebiir ingen uppliisning av de 

nuvarande banden mellan stat och kyrka. Härav följer enligt nfönnden att 

normgivningen p<'t det kyrkliga omddet fortfarande iir att bi:trakta som 

offentligrättslig. Denna normgivning måste s<'tlunda ha grundlagstiid. Fakul

tctsniimnclen anser i enlighl't med författningsutredningens uttalande att 

regeringsformen bör kompletteras med bestiimmelser om kyrkolagstiftning. 

Fakultetsnämnden konstaterar att den föreslagna lagen om svenska kyrkan 

visserligen kommer. om kommittens tidsschema skall följas. att beslutas 

enligt den gamla ordningen dvs. genom samstämmiga beslut av riksdagen. 

kyrkomötet och regeringen. Och i fortsättningen kommer riksdagens 

lagstiftningsmakt pa det kyrkliga omddet i stor utstriickning att säkras 

genom principen att lag ej fi\r iindras eller upphiivas annat än genom lag ( RF 

8: 17). Icke desto mindre är det enligt fakultetsniimnden av vikt att 

omfattningen av riksdagens lagstiftningsmakt ptt det kyrkliga omddet blir 

fastslagen i grundlag. Kyrkolagstiftningen är av mycket skiftande innehörd 

och kan enligt fakultetsnämnden knappast pressas in under n{tgot av de 

nuvarande staclgandena i 8 kap. regeringsformen. Vad som skulle behövas är 

enligt fakultetsniimnden ett stadgancle av samma typ som 8 kap. 5 * 
regeringsformen. vari riksdagens normgivningsmakt inom kommunallag

stiftningens omrt1de bestäms. Domkapitlet i \/iixjii pilpekar att regeringsfor

men mäste kompletteras med föreskrifter om kyrkolagstiftning. 

3.2 Fördelningen av normgivning mellan staten och kyrkan 

Åtskilliga remissinstanser uttalar sig om den föreslagna fördelningen 

mellan ~latens och kyrkans normgivning. Rcmissutfallet är även i denna del 

hlandat. Av de instanser som har yttrat sig är nio i huvudsak positiva. 

Flertalet av dessa anger emellertid olika fiirhehitll. De flesta instanser som 

har yttrat sig över förslaget i denna del är kritiska. SMunda ge'r 25 instanser 

uttryck för en negativ instiillning till förslaget. 

3.2. / Instanser su111 wan förbehåll stöder fiirslagct 

En allmiint positiv inställning redovisas av länsstyrelserna i Jönköpings. 

Göteborgs och Bohus samt Västmanlands liin. 

Länsstyrelsen i Jiinköpings liin ger i stort ckt omdömet att förslaget synes 

ge kyrkan ett betydande miitt av sjiilvstiindighet i för kyrkan bet~'delsefulla 

frägor. Länsstyrelsen framh{iller att i de fri"1gor som kommer att föras till 

statens exklusiva beslutancleriitt blir det angeläget att kyrkan för komma till 
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tals pä siitt som anges i betiinkandet och att staten tar skiilig hiinsyn till vad 

som si·igs frän kyrkligt h{!ll. Uinssryrelsrn i Götchorgs och Bo/rus liin 

tillstyrker den föreslagna uppddningen i fri1ga om riksdagens och kyrkomö

tl'ts normgivning. Liinsstvrelsen i Viistmanlands liin instiimmer i kommittens 

förslag. l.iinsstyrclsen anser att det iir angeliiget att kyrkomöteb kompetens

omr[1de och arbetsuppgifter klarliiggs genom en siirskild lag om svenska 

kyrkan. Diirigerwm klarläggs ocksi1 kyrkomiitets offentligriittsliga karaktiir. 

frarnh[tllcr liinsstyrclsen. 

3.2.J. lnstllnscr som stiidcr fiirslaget mrn C111gcr olikll fiirhc/u)/I 

Nf1gra rernissinstanser knyter förbehilll till sina positiva stiillningstaganden 

eller uttrycker annan tveksamhet till förslaget. Dessa instanser iir kammar

. kollegiet. domkapitlen i Uppsalll. Skara och Viisteräs, Srcnska kyrkans 

.fiirsa111/i11gs- och pastorat.1förh1111d samt stiftsrådet i Stockholm. 

Kammarkollegiet framhäller att kommittens förslag betriiffande det legala 

omr:1det för kyrkomötets sjiilvbestiimmandcriitt kan framst:'\ som betydelse

fullt frfan principiell synpunkt. Enligt kollegiet betyder förslaget mindre 

reellt. Kyrkomötets rekommendationer till riksdag eller regering i fr:'igor av 

religiös art har niistan undantagslöst haft utslagsgivande betydelse. Kollegiet 

papekar att enligt förslaget blir kyrkan sjiilv fä bestiimma bl. a. om kyrkliga 

högtids- och helgdagar utöver de i almanackan upptagna s. k. röda dagarna, 

om priistmöte. om bikt och om biskopsvisitation. S{1vitt kollegiet först;'\r ryms 

besUimmelscrna hiirom inte i de angeliigenhl'tcr som enligt 5 § lagförslaget 

skall ing;i i kyrkomiitets ensamma bestämmanderiitt. Kollegiet framhåller 

vidare att det mt1ste möta sv[irighcter att dra en bestiimd gräns mellan de 

angeliigenheter som skall beslutas av kyrkomiitct och s;\dana som skall 

regleras av riksdag eller regering. 

f)omkapi1lct i Up11.rn!a anför att det under lftng tid har varit ett starkt 

iirn•kem{il att svenska kyrkan sjiilv genom egna organ skall fa besluta i interna 

kyrkliga angeliigcnheter. Domkaritlet finner det positivt att ett seriöst försök 

att tillmötesgi1 dessa krav nu presenteras. Domkapitlet finner det självklart 

att till omri'1det hänförs föreskrifter om gudstjänstfirande. dop. konfirma

tion. nattvard, jordfästning. invignings-. vignings- och installationsakter 

samt niirmare reglering av fri1gor rörande kyrkans liira och böcker samt 

rikskollekter. Vad angiir övriga för kyrkan vitala fri1gor har tv(1 principer 

varit viigledande för kommittens stiillningstagande. niimligen dels att 

förutsiittningen för ett iivcrlämnande till kyrkans sjiilvbestämmande bör 

fön:ligga endast i de fall kyrkans och statens intresse sammanfaller st1vitt 

ang;'1r regleringens innehftll. dels att kyrkan inte kan utfärda generella 

förl·skriftcr. som sedan skall tilliimpas av staten. Domkapitlet ser mycket 

allvarligt pa den först uttalade principen. som i en framtid \·id en eventuell 

annan attityd iin den hittills ddande fri1n statsmaktens sida kan fft till följd att 

den frihet kvrkan tillerkiinns s1H11 kompensation för avsti1endct av sin 
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medverkan vid stiftande av kyrkolag utan vidare kan inskränkas. Kommitten 

har enligt domkapitlet lagt ner ett ambitiöst arbete på att analysera vilken 

effekt en strikt tilliimpning av dessa båda principer för på fördelningen 

mellan statens och kyrkans normgivning inom olika områden. Domkapitlet 

kan dock inte i alla stycken. exempelvis beträffande frågan om medlemskap i 

kyrkan, den kyrkliga egenclomsförvaltningen och kyrkans ekonomiska 

stiillning acceptera de redovisade utreclningsresultaten och inte heller 

motiveringen för desamma. Hela frågan bör enligt domkapitlets bestämda 

mening grundligt penetreras mot bakgrund av att kyrkan mt1ste ges ett i 

förhällande till förslaget ökat självbestämmande för att elen nu radancle 

balansen mellan staten och kyrkan skall anses bevarad. Domkapitlet vill 

cliirför föreslå att fr{1gan om fördelning mellan statens och kyrkans 

normgivning och cHirrned avgränsningen av kyrkomötets befogenheter blir 

föremäl för ytterligare utredning - och då mindre med hiinsyn till 

grundliiggancle principer iin till praktiska lösningar. Domkapitlet i Skara 

anser att de frögor som föreslas lagda under kyrkomötets sjiilvbestiimman

deriitt ingalunda uppväger det inflytande som kyrkomötet f. n. har genom sin 

medverkan vid stiftande av kyrkolag. Domkapitlet förklarar att det i och för 

sig inte har m!got att erinra mot att till kyrkans sjiilvbestiimmanderätt 

överförs de frftgor som har angetts i betänkandet. Domkapitlet framhi\ller att 

någpn bcstiimmelsc om konfirmation inte finns i kyrkolag. varför nftgon 

överföring av befogenheter inte kan ske. Domkapitlet konstaterar att till 

kyrkans egen normgivning föreslås blir överförda föreskrifter om bl. a. 

biskops- och prästvigning. lnnchörclen härav kan enligt domkapitlet anses 

nägot oklar. Det kan ifrägasiittas om självbestämmanderätten endast avses 

omfatta de bcstiimmelscr som ftterfinns i 22 kap. l686 års kyrkolag "Om siitt 

att ordinera priistcr" angående plats för vigningsakten, ordningen för denna 

och priisthrevsutfärdandc eller även föreskrifterna i l 9 kap. ··om precliko

iimbetet" med diiri angivna villkor för att vigas till priist (inträde i 

priistämbetet). De villkor kyrkan i framtiden eventuellt sjiilv får ställa för 

rätten att intriida i iimbeter kan enligt domkapitlet kor:ima att avvika fdm de 

kvalifikationsbcstiimmelser för tjiinstetillsiittning. som enligt förslaget helt 

skall förheh{1llas staten. Pil grund av de unika föreskrifterna i 19 kap. 6 ~-en 

form av anstiillningsgaranti som biskop ikHider sig som följd av prästvigning

en- kan reglerna komma i konflikt med varandra sa Uinge 6 ~anses gälla. Ett 

klarläggande av förslagets omfattning i denna del torde vara motiverat. anser 

domkapitlet. Domkapitlet framhäller att det mot bakgrund av kyrkomötets 

enligt lagförslaget och motiven tänkta kompetcnsomräde bör iiverviigas. i 

vad mån domkapitlen som statliga myndigheter genom generella eller 

indi\'iduella kyrkomötcsbeslut kan direkt eller indirekt [tläggas nya arbets

uppgifter. Siidant i1liiggande kan ju f. n. under vissa förutsättningar endast 

ske pä grund av riksdags. regerings eller annan statlig myndighets beslut. 

Domkapitlet i Viisteräs anför att man genomgående kan säga att den 

föreslagna iircndeförclclningcn tillgodoser framför allt statens intressen. 
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Diirmed underkiinns den utveckling som har iigt rum under ett drygt 

100-ärigt kyrkolagsarbete. Dnmkapitk:t förklarar sig inte vara berett att 

förorda denna nya färdriktning. Domkapitlet anser att iirendefördclningen 

mellan kyrkomöte och riksdag bör ses över samt att de grundliiggandc 

laghcstiimmclserna om kyrkan bör ges en mera besti1ende karaktiir. F.n 

möjlighet vore enligt domkapitlet att låta framtida iindringar i lagen om 

svenska kyrkan beslutas i samma ordning som riksdagsordningen. 

S1·e11.1ka krrkansfiirsamlings- och pa.1·1ori11.1fiirh1111d anser att reformen kan 

genomföras umkr fiirutsiittning all den nu r<°1dande balansen mellan staten 

och kyrkan bevaras. Enligt förbunckt kriiver detta all tv<i siirskilda 

förutsiittningar iakttas. Den ena iir att kyrkolagsomrt1det verkligen förändras 

genom reformen. 1-örbundet framh[il!er att ni'1gon egentlig fördelning av den 

framtida 1wrmgivningsmakten inte torde vara avsedd och kyrkomötets 

kompetens inte i egentlig mening avse ett sjiilvbestiimmande i paritet med 

riksdagens lagstiftning. Enligt förbundet kriivs det diirfi.ir. niir fördelningen 

mellan statens och kyrkans bestiimmanderiitt giirs. all konstitutionellt 

bindande regler sE1r faq att kyrkolagsomri1det diirmed har föriindrats och att 

riksdagen inte utan vidare kan i lag besluta om det som har överHimnats till 

kyrkomötet. Den andra fi:irutsiittningcn iir att fördelningen mellan statlig och 

kyrklig beslutanderiitt sker med utgfmgspunkt frfm de intressen som hiivdas i 

dag och den praxis som föreligger. Förbundet framhi'11ler att den iirendeka

talog som kommitten har presenterat iir av grundliiggancle betydelse för hela 

reformen. Förbundet accepterar fördelningen med vissa undantag och 

anför: 

Religionsfrihetslagens bestiimmelser om medlemskap i svenska kyrkan 
(6-11 **i iir i dag av kyrkolags karaktiir. Sjiilvklart kan dessa inte undantas 
fr{m riksdagens normgivningsmakt. \frd hiinsyn till reglernas stora betydelse 
för kyrkans organisation l><.:h - inte minst - rdigiösa eg~·nart borde emellertid 
bäde en särskild knnstituti1.111ell dignitet l>eh ett fortsatt kyrkligt inflytande 
vara förenat med dem. 

Om bestiimmelserna om priistmöte överförs till 0111r{1det för kyrkans 
sjiilvbestiimmanderiitt. vilket förbundsstyrelsen bejakar. biir en ny regel om 
utseende av pribter!ig ledamot i domkapitel infiiras i lagen om domkapi
tel. 

Enligt förbundsstyrelsens mening bör det komma i friiga att Ö\'erflira siiviil 
bestiimmelserna om hehiirighet till intriide i priistiimbetet snm reglerna om 
förfarandet vid tillsiittande av priisterliga tjiinstl'r till kyrkans egen bcslutan
cleriitt. Betriiffandc de senare reglerna anser förbundsstyrelsen att förutsiitt
ningar finns för att genom a\'tal si1 smäningom t1viigahringa likartade 
anställningsförhi11landen för praktiskt taget samtliga kyrkans ca 25 Otlll 
anställda. Ni1gon siirskild reglering genom statliga förordningar skulle 
diircftl'r inte vara erforderlig. 

Betriiffande kyrknmusikl'l'förordningcn har förbundsstyrelsen redan nu i 
framstiillning till regeringen begiirt en iivnsyn. syftande till förordningens 
avskaffande. 

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen alt det statliga intressl'l betriiffan
de de fr{1gor som f. n. regleras i kvrkliga förvaltningslagen od1 lagen om 
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kyrkliga kostnader iir s{1dant att den fortsatta normgi,ningen 111t1stc ligga på 
riksdagen. f-iirbundsstyrelsen anser emellertid ockst1 att vissa föriindringar. 
syftande till hl. a. ökat kyrkligt inflytande. iir önskviirt betriiffande b<ida 
dessa lagar. 

S1ifisrådc1 i S1oc·khol111 ansluter sig i stort till den föreslagna fördelningen av 

uppgifter mellan staten t>eh kyrkan. Stiftsr{1det anser emellertid att det i det 

fortsatta arbetet bör överviigas om inte ytterligare lagstiftning bör kunna 

ersiittas av avtal eller regleras genom kyrkans egen normgivning. Stiftsrt1Jet 

menar att kyrkan sjiilv bör kunna anta bestiimmclser om priistval och 

kyrkomusiker. 

3.2.3 l11sta11.H'r som iir 11ega1il'11 1ill f'iirslage1 

r:Jertalet av de instanser som har yttrat sig i fr{1gan om fördelningen mellan 

statens och kyrkans normgivning är kritiska mot förslaget. Kritiska yttranden 

kommer si1l11nda fr!m St"('{I hm'fiitl, juridiska jakul1ets11ii11111dc11 i·id 11ni1·ersi

tetet i Uppsala. reologiska jak11ltets11ii11111de11 vid 1111i1·ersirett'l i Lund. 

do111kapi1lrn i Striingniis, 'v'iixjö, Lund. Giileborg, Karls/ad, Hiimiisand och 

Luleå. stiftsnämtulema i Uppsala, Linkiir1ing. \liisleräs. Gii1ehorg och 

Hiimii.rnnd, Si·enska kvrkans cemralrcld Jiir erangclislllion och fiirsamlings

arbete. Styrt'lsen fiir .\Tenska kyrkan i wlwule1. S1·t'mka kyrka11s diakoni

niimnd. Biskopsmö1c1, Rik.1fiirb11ndet kyrkans ungdom. stifi.miden i S1riing-

11iis, 'v'iixjii och l-fiimösand, S1·criges kristna ungdomsräd samt Srcnska 

kyrkans personalförbwul. 
S1·ea hol'riilt konstaterar att kommitten föreslär att det hittillsvarande 

omrödct för kyrklig lagstiftning delas upp i ett omr{1de diir beslutanderätten 

liiggs hos riksdagen ensam och ett annat diir kyrkomötet ensamt beslutar. 

Eftersom lagstiftningsomriidct iir omfattande och komplicerat medför en 

siidan uppdelning:. hur den iin görs. att griinsdragningsproblcm uppsfr1r. De 

fri1gor som kommitten vill hiinföra till kyrkomötets beslutandcriitt iir viil 

enligt hovriitten i allmiinhct s.idana diir staten vanligtvis inte har n{1gra 

intressen att bevaka. Men iiven fdgor som till synes framst{ir som rent 

kyrkliga kan beröra principiella problem som jiimstiilldhet, foreningsriitt och 

vissa riittvisefr{1gor. I hivriittcn framhilller att senare {1rs erfarenheter visar att 

man inte kan utesluta att opinionen inom kyrkan iiven i s{1dana spörsmitl kan 

gf1 andra viigar iin den opinion i landet som företriids av riksdagen. Sä liinge 

kyrkan har kvar karakttiren av statskyrka. torde det därför enligt hnvriitten 

finnas ringa utrymme för en kyrkans egen författningsmyndighet utövad av 

kyrkomiitet. Om det anses att kyrkomiitet skall ges egen författningsmyn

dighet iir det under alla omständigheter niidviindigt att omr;"1ckt for denna 

befogenhet bestiims med stiirre precision iin snm skett i .'i* i förslaget till lag 

Plll S\"L'nska kyrkan. anser ho\Tiitten . .!11ridiskc1 .fi1k11!1c1s11ii11111clc•11 1·icl 

1111il'crsi1cte1 i Up11.wla avstyrker förslaget. 'Jiimndcn framhitlkr bl. a. att det 

med 11tgi111gspunkt fri111 dl't forh<"illanckt att svenska kyrkan f. n. har status av 
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statskyrka knappast förefaller görligt och i varje fall mindre fruktbart att söka 

företa avviigningen mellan förmenta statliga och kyrkliga intressen vid 

fördelningen av normgivningen. Enligt niirnndL'n uppst~ir betydande och 

sv;lrbemiistrade griinsdragningsprnblcrn. Vidare ltitL'r sig dylika operatinner 

enligt niimnden niippeligen genomföras utan ett direkt eller i1trninstone 

indirekt hiinsynstagande till den principfräga som enligt direktiven i 

sammanhanget inte far tangeras. Teologiska _ti1k11ltNrnii11111de11 l'id universi

tetet i Lund kritiserar förslaget och anser att den ökade sjiilvbestiimmanderiitt 

som enligt förslaget skulle tillförsiikras kyrkan blir illusorisk. I fri1ga om det 

kornpetcnsornrt1de som kornmitten vill tillägga staten kan dL't enligt niirnnden 

firmas statliga intressen, men det iir lika uppenbart att de direkt eller indirekt 

djupt ingriper i kyrkans centrala verksamhet. Som exempel anger niimnden 

den statliga lagstiftningen om medlemskap i kyrkan, vilken förutsiitts vara 

bestiimmande for de villknr kyrkan kan viintas ange för delaktighet i kyrkans 

sakrament. Vidare pekar niimnden pä att kvalifikationsbestämmclserna för 

utniimning till prästerlig tjänst är en fr{1ga som direkt beriir de grundliiggande 

funktionerna inom kyrkan. En genomg{mg av kyrkomiitets tilltiinkta 

befogenheter visar enligt niimnden att det niistan utL'slutande rör sig om 

sådana fri"igor där regering och riksdag redan enligt nuvarande praxis endast 

expedierar de beslut som kyrkomötet har kommit fram till. 

Domkapitlet i Striingnlis framhiiller att de iirenden som enligt förslaget 

skall föras över till kyrkomiitets sjiilvstiindiga bestiirnmanderiitt i allt 

viisentligt giiller fdgnr bctriiffande vilka kyrkan redan nu i praktiken har ett 

bestiirnmande inflytande. Även om griinsen mellan statsmakternas och 

kyrkorniitets kompetens skulle kunna dras p;'1 ett ni1got annat siitt iin 

kornmitten har gjort. förefaller det iindä enligt domkapitlet ound\'ikligt att 

vitala ornr;iden av kyrkans inre angcliigenheter liiggs under statlig beslutan

deriitt. Domkapitlet anser att det befästande och den utbyggnad av 

statskyrkosystemet som detta innebiir inte li1ter sig förenas med de 

intentioner som har kommit till uttryck i direktiven. Domkapitlet i \/iixjö 

anser att förslagen till iirendefördelning kiinnetccknas av vaghet och 

osiikerhet. Som förslaget nu ser ut innebiir dL't enligt domkapitlet att kyrkan 

far vad den redan har. medan statens befogenheter iikar viisentligt. 

Domkapitlet anför att det är helt klart. att staten m{1ste ha ett inflytande niir 

det giiller fd1gor med ekonomiska konsekvenser ( liinefr{1µor. rcgleringsfr[1-

gor m. fl. ). Enligt domkapitlet iir det emellertid lika sjiilvklart. att det finns 

friigor av detta slag diir kyrkan m{1ste fä komma till tals och iiven fo sina 

synpunkter beaktade. Domkapitlet framhiiller att det i den föreslagna lagen 

om svenska kyrkan föreskrivs. att svenska kyrkan skall uppriitthi1lla .. en p{1 

demokratisk grund uppbyggd riksomfattande verksamhet"· samt att alla skall 

beredas ··miijlighet att delta i kyrkans gudstjiinster och religiiisa \'(•rksam

hL'ter i iivrigf·. Domkapitlet anff•r att rikstiickande verksamhet kriiver 

bcstiimda L'knnomiska förutsiittningar. Niir dt'I µiiller att ange graden nch 

µr:inserna för densamma. möste kvrkan cnliµt dnmkapitlet fa komma till tals 
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llCh iiwn f{1 sina synpunkter beaktade. I annat fall blir det enligt domkapitkt 

meningslöst att tala om en samverkan mellan stat och kyrka. I sammanhanget 

bi.ir ocks<"1 beaktas och utredas dllmkapitlens nch stiftsniimndcrnas stiillning 

som lokala statliµa myndigheter i relation till kyrkans föreslaµna centrala 

organ. anser domkapitlet. En hcgriinsning av resurser kan exempelvis hindra 

kyrkligt initierad verksamhet. Ett annat l.lnm'1de cHir kommitten enligt 

domkapitlets mening har föreslagit en orimlig iircndcfördelning. giiller 

medlemskapet i kyrkan. Domkapitlet kan inte acceptera kommittens förslaµ 

all riksdaµen ensam skall besluta om iindring. tilliigg eller upphävande av 

nlt·dlemskapsreglerna. Domkapitlet framhi1llcr att kyrkotillhörigheten inte 

kan betraktas som en medborgerlig riittighet. utan kyrkan m;lstc själv ha 

möjlighet all fr;1mföra sin syn. Hela denna frt1ga mi1ste enligt domkapitlet bli 

förem;ll för förnyade iiverviiganclen. Vo111ke1pi1/c1 i 1.und framhi'tller all en 

rdnrm av si1 genomgripande slag som kllmmitten fiiresl{ir m~iste bygga p{i ett 

iimsesidigt förtroende. Enligt d<lm kapitlets uppfattning iir det för kyrkan helt 

oacceptabelt att det statliga intresset sii far överhanden so:n förslaget 

innebiir. Det viiglcdande vid griinsdragningen fftr alltsii inte vara om fri1gan 

traditionellt har reglerats genom kyrkolag eller om staten har intresse av 

fr<'1gan. Griinsdraµningcn mt1ste enligt dllmkapitlet. med beaktande att 

kyrkan iir ett trnssamfund. ske s<"i att fr[1gor diir kyrkan har det största 

intresset över\{1ts i1t kyrkllmötets sjiilvbestiimmande medan frt1gor cHir 

statens intresse övcn·iiger lämnas till regeringen. b1\igt domkapitlets 

uppfattning iir reglerna om medlemskap i kyrkan av s;i grundliiggandc 

karaktiir för kyrkan att kyrkans intresse mi1ste fota iivcrhanden. Möjligen 

kan rcligionsfrihetslagen innehi11la en myL·ket allmiint hi11len regel nm 

medlemskap i svenska kvrkan. Ocks{1 reglerna om behörighet till priistiim

betet samt priistvalslagen och lagen om bisknpsval bör kunna överliimnas till 

kyrklimiitcts sj:ilvbestiimmandc. de senare dock under förutsiittning att det 

;\t kyrkan iiven iiverliimnas riittcn alt utniimna till priisterlig tjiinst. Oeks;'\ i 

iinigt hör tilliimpningsträgor som f. n. regleras i fönirdningar utfärdade av 

rL'gL·ringcn kunna iiverliimnas till kyrkans sjiilvbestiimmande. Do111kapit/N i 

G1)tt'horg anser att utredningen förcsli'1r en klart markerad föriindring av 

relationen stat-kyrk;1. Den iimscsidighet som tidigare har gtillt i lagstiftning

en ersiitts enligt domkapitlet av ett fiirmyndarsystem. Riksdagen utiivar 

hestiimmanderiittcn i s{1 viktiga fri1gor som reli):!ionsfrihetslagen, µriinserna 

fiir kyrkomi.itc!s kompetens. grunderna för den kyrkliga organisationen. 

fiirsamlingsstyrelse\;:gL'll etc. samt i övrigt di1 en konllikt fiircliggt·r mellan 

statlig och kvrklig uppfattning. Domkapitlet anser t. ex. att religionsfrihcts

lagcn till betydande del rör vid frf1gor som direkt har med kyrkans liira att 

,!!Öra. bl. a. diirfiir att den reglerar villkPrcn för medlemskap i kyrkan. 

DomkapitlL't stiillcr sig hl'it avvisande till förslaget som enligt dL'ss mening 

föregriper stat-\;.vrka-fr;tgans \ibning. {)omkupiclec i l\:urls1ud kofötatcrar att 

statL'n enligt kommittdörslaget skall bcstiirrnna s{1 snart det fiircligger en 

konflikt mellan statlig 11ch kyrklig uppfattning nm regleringens sakliµa 
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innehMI. Domkapitlet kan inte tillstyrka att denna tankegång upphöjs till 

ledande princip för normgivningens fördelning. Enligt domkapitlet hör 

arbetet i stiillet inriktas p{1 praktiska liisningar med bred förankring. 

Domkapitlet anser att varje trossamfund måste rn bcstiimma vilka som för 

tillhöra samfundet men framh{tllcr samtidigt att det synes ofr:'111komligt att 

riksdagen foststiiller vissa ramar för mecllc1mkapet. Enligt domkapitlet bör 

den närmare kompetensfördelningen bli förem{tl för ytterligare iiverviigan

den. 

Niir det giiller kyrkans organisation p[1 stiftsplanct anser domkapitlet att 

kyrkan inte helt kan avhiinda sig meclbestiimmanderiitten betriiffande 

domkapitlen. Ett minimikrav iir att kyrkomötet ftir tillfälle att yttra sig över 

frågor om dess kompetens. Enligt domkapitlet hör vidare förutsättningarna 

för priistvigning ligga under kyrkomötets kompetensområde och behörig

hctsvillkoren för priisterliga tjiinstcr i största möjliga utstriickning ft1 

bestiimmas av kyrkomötet. Do111kapitlet i Hiirnii.rn11d, som har avgivit ett 

yttrande gemensamt med .1·1iji.mii11111de11 i Hiimösantl. menar att man med 

skäl kan ifrågasiitta om inte en iindracl fördelning mellan statens och kyrkans 

normgivning bör anstt1 till dess man tar principiell stiillning i fr[1gan om 

relationerna mellan staten och kyrkan. Domkapitlet konstaterar att kyrkan 

hittills genom kyrkomötet har deltagit i flertalet beslut. medan det nu föresl{1s 

att kyrkomiitet för besluta inom ett mycket begriinsat område och att 

riksdagen beslutar i de stora och avgörande fd1gorna. Detta mt1ste enligt 

domkapitlet fri'tn kyrkans sida betecknas som helt oacceptabelt. Do111kapi1le1 

i Luleii, som avstyrker förslaget, förklarar att om förslaget iindt1 genomförs 

kan domkapitlet inte biträda förslaget om att bestiimmdser om medlem~kap 

i svenska kyrkan skall avgöras utan medverkan av ett för kyrkan represen

tativt organ. Niir det giiller kyrkans tjiinster och de bestiimmelser som avses 

reglera dessa. förefaller det domkapitlet som om fr[1gor rörande behörighet 

för intriide i priistiimbetet. bestiimmelser fiir priistexamen och priistvalslagen 

samtliga iir av s{1dant internt kyrkligt intresse. att de helt och hållet hiir 

handhas inom ramen för kyrkomöte och kyrklig centralstyrelse. 

Stif1s11ii11111de11 i Uppsala konstaterar att elen av kommitten fiireslagna 

iindrade kompetensfi.irclelningen mellan staten och kyrkan innebiir att 

normgivningen hctriiffande den kyrkliga egendomen i fortsiittningen enbart 

kommer att t1vila riksdagen. Enligt niimnclen iir egendomsförvaltningcn 

emellertid en fortsatt angeliigen fr{1ga iiven för kyrkan. Nämnden framhi1ller 

att om man i görligaste m:ln vill bibehiilla den rådande balansen mellan 

parterna iir det av vikt att statens normgivning begränsas till att avse 

grunclliiggande bestiimmelser som reglerar friimst principerna för förmögcn

hetsförvaltningen och de ekonomiska mellanhavandena mellan staten och 

kyrkan, medan de kvrkliga organen p~1 tilliimpningsomr{1di:t ges viisentligt 

ökade befogenheter till sjiilvstiindigt och effektivt agerande inom ramen för 

de givna allmiinna riktlinjerna. Stiji.111ä11111llt!11 i Linkiiping anser att 

förvaltningen av elen kyrkliga jorden vid en kompetensuppdelning i stiillct 
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hiir tillkomma kyrkomiitct. I varje fall hör. enligt niimnden. kyrkomötet i 

ni\gon form ge sitt bifoll till varje av riksdagen föreslagen iindring av reglerna 

för förvaltning av den kvrkliga jorden. Stiji.rnii11111d('fl i Viisteriis anser att 

ärenddi.irdelningen rn;lste genomarbetas mera. Enligt· stiftsniimndcn hiir 

diirvid beaktas att kvrkan iir ett trossamfund. Stiftsniimmlen framhalter att 

staten i lag har förklarat svenska kyrkan vara ett trossamfund med det miitt av 

respekt och sjiilvstiindighct fr~1n statens sida som detta innebär. Samtidigt iir 

det enligt stiftsniimmkn viktigt all beakta ckmokratin i kyrkan. Alla som har 

riistriitt har riitt till inflytande och delaktighet i beslut. Av betydelse för 

justering av iirendefiircklningen biir enligt stiftsniimnden vidare en föriind

ring av kvrkolagsnmri1det bli. Stiflsniimnden anger som ett konkret exempel 

p<I vad som behö,·er iindras i iirendefiirdelningen reglerna om kyrkotillhö

righet. Enligt stiflsniirnnden kan regkrna inte bestiimmas utan ett fortsatt 

kyrkligt inflytande. med hiinsyn till den betydelse som reglerna kan fa för 

kyrkans organisation och egenart. Stiftsniimnden framhiiller vidare att den 

lagstiftning som reglerar den kyrkliga jorden beriir för kyrkan vitala 

ekonomiska intressen. varför kyrkan 111{1ste garanteras inflytande pa denna 

lag~tiftning. Stiftsniinmden anser att frilgan om förvaltningen och handha

vandl't av den fasta kyrkliga egendomen bör utredas i hela sin vidd. Fiir att 

detta skall kunna ske utan att det slutliga stiillningstagandet föregrips, bör 

enli,!!.t stiftsniimndcn nuvarande ordning och reglering bestti fram till dess. 

Enligt stiftsniimnden kan en möjlig lösning vara att det i lag endast meddelas 

vissa grundliiggamk bestiimmelser. medan det iivcrliimnas ftt kyrkomötet att 

besluta om s;\dana tilliimpningsfrägor. som f. n. finns i förordningen om 

förvaltning a\' kyrklig jord. Ocksi1 i i.ivrigt blir enligt stiftsnLimnden 

tilliimpningsfr<igor. snm f. n. rL·gleras i förordningar utfiirdade av regeringen. 

kunna iiverlfönnas till kyrkans sj~il\'hestiimmande. Stifts11iim11de11 i Götehorg 

anför att lydelsen av 5 * förslaget till lag om svenska kyrkan under inga 

omstiindigheter biir ges s<idant inneh;lll att en inskriinkning diirigenom giirs 

a\' kyrkomi\tets heslutanckriitt bl'triiffandl' den kyrkliga jorden oeh dess 

handhavande. 

Sl'enska kyrkans ce111ra/rädför ern11gclisatio11 och fiirs11111/i11g.rnrhetc siiger 

sig inte kunna _!.!odta den princip utredningen har angett niir det giiller alt dra 

upp griin,;erna mellan k~Tklig och statli_[! hesliimmandcriitt. Enligt central

rildet mi1ste griinsernn för kyrkans sjiilvbestiimmanderiitt dras utifr;in sakliga 

od1 noggranna iiverviiganden om de enskilda tr:1gornas natur och hemorts

riitt och kan inte i fiirsta hand göras beroende av att kyrkans stiillningsta

gandc sammanfaller med statens. Under andra förutsiittningar blir enligt 

centralriidet allt tal om nägon kyrkans sjiilvbestiimmanderiitt hell illusoriskt. 

Centralri1det siiger sig inte kunna finna att den i utredningen angivna 

principen p{1 n;'1got siitt medverkar till att uppriitthftlla den nuvarande 

balansen nwllan kyrkan och staten. ii\·cn om kommitten försiikrar att kyrkan 

inte hehiher vara förhindrad att fö sina synpunkter beaktade vid en sitdan 

fri1gas prö\'nin)!.. S1·e11ska krrka11s di11ko11i11ii11111d knnstaterar att kommitten 
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har utformat sitt förslag si"1 att staten fiirbd1;'tllcr sig riitten att besluta i 

praktiskt taget varjt' grundliiggande fr{1ga. ytterst iiven slidan som giiller 

kyrkans bekiinnelse. Diaknniniimndt·n knnstaterar vidare att kyrkomötet 

anförtn.Js fdgor om iindringar. tilliigg eller tolkningar av bekiinndsen utan 

att samtidigt kunna utförda lagligt bindande bcstiimmdser om dessa ting. 

Enligt diakoniniimnclen m{1ste det betraktas som en avgörande försiimring i 

svenska kyrkans riittsliige om kyrkomiitets nuvarande medverkan i kyrko

lagsfdigor upphör. Om förslaget genomförs kriivs att fdtgan om behiirighets

krav till priistiimbetet hiinfiirs till omrf1det för kyrkans sjiilvbestiimmande. 

Riskop.rn1öl<'I iir kritiskt mot förslaget och anser att det medför en 

relationsiindring mot större statligt bernende. Enligt Aiskopsmötet kan man 

genomg:~iende siiga att den föreslagna iirendefiirddningen mellan riksdag och 

kyrkomiite tillgoclnser framför allt statens intressen. 13iskopsmiitet framhftl

ler vidare att kyrkotillhiirigheten och de bestämmelser som reglerar denna 

utgör en viktig grundval for den kyrkliga demokratin. Om grundvalen 

iindras. iindras diirmed förutsättningarna för den kyrkliga demokratin. Det 

iir enligt I3iskopsmi:itct inte rimligt att detta bör bestämmas av riksdagen. 

Biskopsmötet uttalar att det även torde strida mot svenska kyrkans 

religionsfrihl't som trossamfund. om dess medlemskapsbestämmdser fast

stiilldes enbart av en riksdag, diir ett avseviirt antal ledamöter inte tillhör 

svenska kyrkan. I3iskopsmötet förklarar sig diirfor inte kunna bitriida 

förslaget om att föra bestämmelserna om medlemskapet till riksdagens 

normgivningsonmide. Kyrkotillhiirighetsfr:'1gan i dess helhet bör enligt 

Biskopsmötet bli fiiremi11 för bedömning av kommande kyrkomöten. 

Liknande synpunkter förs fram iiven av do111k11pi1/c1 i \/iistaäs. Riklför/11111-

dct kyrkans ungdom anser att de ;]tgärdcr som utredningen fiiresl[ir i syfte att 

behålla balansen mellan statlig och kyrklig bestiimmanderiitt - for att i 

enligh.:t med direktiven inte föregripa de principiella stiillningstagandcna i 

stat-kyrka-frt1gan - inte svarar mot detta syfte. Förbundet hänvisar till den 

enligt förbundets mening oklara kompl'tensfördelning mellan riksdag och 

kyrkomöte som knmmer till uttryck i 5 ~ den föreslagna lagen om svenska 

kyrkan. rlirbumkt framh:tlkr att samtidigt som riksdagL·n övertar hestii111-

m;1nrkriitten hetriiffandc flera fiir k~Tkan ;1ngl'liign;1 fr:'ignr. foststiilb ingen 

motsvarande exklusiv bestiirnmander:itt för kyrkomötet. DL·n nyss nämnda 

paragrafen garanll'rar enligt förbundet statl'n bestiimmandcriitt i alla fr!igor 

diir en konflikt mellan statlig och kyrklig uppfattning kan föreligga. 

Stijisrädct i S1rii11g1Uis siiger sig inte kunna finna annat iin att för kyrkan 

synnerlig.en viisentliga omrf1den genom förslaget skulle ligga utanför kyrkans 

sFilvbestämmanderiitt eller möjligheter till paverkan. Bestiimmelser angi1-

ende medlemskap i kyrkan och fr;'1gan om dopets stiillning skulle bl. a. ligga 

utanfiir kvrkans hestiimrnandeomr:'1dc. l ltanför detta område skulle iiven 

liµga fri1gor om kompetens för inneha\· av kyrkliga iimbeten m. m. l'n 

konsekvens av förslaget iir enligt stiftsri1det att delar av kyrkans hiromyn

dighet skulle iivL·rföras till statliga organ. vilket inte kan vara acceptabelt för 
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kyrkan. Stiftsri1dct t'ramh[1llcr att i tillskapandet av laghestiimmelser för 

kyrkans vidkommande utan tvekan ing~lr iiven en tolkning av kyrkans lära. 

vilket det inte iir rimligt att fr:1nhiinda kyrkan. Stiftsrådc1 i Växjö konstaterar 

att kommitten i fr:'1ga om iircndefördelningen inte har lyckats leva upp till 

sina egna uttalade intentioner. Som förslaget nu ser ut innebär det enligt 

stiftsradct att kyrkam inflytande blir knappt status quo. medan statens 

befogenheter utiikas viisentligt. Stiftsri1det menar vidare att kommitten har 

föreslagit en helt orin;lig iirendefördelning vad giiller medlemskapet i 

kyrkan. Enligt stiftsrådet bör den föreslagna ärendcfrirdelningen mellan 

riksdag och kyrkomöte ordentligt ses över och hänsyn diirvid tas till svenska 

kyrkans karaktär av trossamfuml. Stift.mldet i lliimiis1111d konstaterar att 

kyrkans självbestiimmanderiitt enligt förslaget blir mycket inskriinkt, medan 

diiremot riksdagens bötiimmanderiitt skulle komma att omfatta större delen 

av ek frilgor som är viktiga och avgörande för kyrkan. Stiftsrädet säger sig 

inte kunna bitriida förslaget. S1·c11ska krrkans pcrso11alfiirh1111d anser att 

kommittens förslag bör avvisas. Detta framg<'1r enligt förbundet bl. a. vid en 

niirmare gcnomg{mg av nt1gra omr{1den som faller inom den nuvarande 

kyrkolagstiftningen. men som kommitten för över till riksdagens beslutande 

eller uttrycker sig oklart om. Förbundet framh{1ller att det i tillskapandet av 

hestiimmelser för kyrkan även ing[1r tolkning och tilliimpning av kyrkans liira 

och tro. vilket det inte iir rimligt att fr~mta kyrkan. Som exempel pi\ omrt1den 

som inte kan undandras kyrkomötets bestiimmanderiitt niimner förbundet 

reglerna om medlemskap i kyrkan. bestiimmelser om priist- och biskopsäm

bete liksom tillsiittning av priisterliga tjänster. regler om iindami\L använd

ning och förvaltning av kyrkornas inventarier och kyrkans egendom. 

N;lgra fa remissinstanser tar siirskilt upp frågan om förslaget att överföra 

normgivningsmakt till kyrkomötet går att förena med regerings for -

m e n s h e s t ii m m e I s e r . 

Reg('fi11gsrät1c11 framhi'iller att det vill synas som om kommitten siitter 

likhetstecken mellan "kyrkans sjiilvbcstämrnanderiitf' och '"kyrkomiitets 

sjiilvstiindiga bestiimmanderiitt'", t1 ena. samt kyrkans '"normgirningsmakt" 

:I andra sidan. En stidan sammanhlandning av skilda begrepp giir det L'nligt 

regeringsriitten svärt att förstä innebiirden av kommittens förslag. Rcge

ringsriitten framhi1ller att med normgivning avses eljest regelmiissigt endast 

stiftandc a\· s«idana lagar och andra föreskrifter som åsyftas i regeringsfor

men. siirskilt i dess 8 kapitel. Att utförda normer av denna beskaffenhet kan 

enligt regeringsriitten inte falla inom omr;klet för det sjiilvhcstiimrnande som 

tillkommn ett enskilt trossamfund. En förutsiittning för att kyrkan ges 

normgivningsmakt tir att kyrkan blir ett offentligrättsligt samfund. Rege

ringsrätten konstaterar att kommitten vidare synes mena att det skulle 

ankomma p[i kvrkan att sjiilv meddela tilliimpningsförL·skrifter till lagen om 

svenska kyrkan. I lur detta iir grundlagsenligt möjligt iir enligt regeringsriit

ren oklart. Ar kyrkan en privatriittslig sammanslutning (enskilt trossam

fund). k<m den i samma utstriickning som andra si1dana sammanslutningar 
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sjiilv bestiimma rörande sina angeliigenhcter. Däremot går det enligt 

regeringsrätten inte att pt1 kyrkan som enskilt riittssubjekt överflytta den 

kompetens att utfärda föreskrifter om verkställighet av lag. som enligt 8 kap. 

13 ~ regeringsformen tillkommer regeringen. Härför fordras en grundlags

iindring. framhåller regeringsriitten. J K framhåller att en normgivningsmakt 

för kyrkan mftste ha grundlagsstiid. Den kan inte tas upp i vanlig lag annat än 

om riksdagen med sin exklusiva rätt att stifta lag ges rätt i grundlag att 

delegera normgivningskompetensen. Detta förfarande innebiir emellertid 

enligt JK att man i princip liiggcr lagstiftningsmakten i riksdagens hand också 

niir det gäller all kyrklig lagstiftning och att den kyrkliga kompetensen blir 

beroende av riksdagens gottfinnande. Kyrkan för enligt JK i sådant fall en 

underordnad ställning i fiirhttllande till staten. JK framhåller vidare att nya 

regler om fördelningen av normgivningsmaktcn även torde kräva övergångs

bestämmelser i fri\ga om gällande kyrkolagar. Dessa har stiftats gemensamt 

av regering och riksdag med kyrkomötets samtycke. Frågan om hur de i 

fortsiittningen skall upphävas eller ändras måste enligt JK lösas. JK 

framh~11ler att slutsatsen blir att ett upphävande av de nuvarande reglerna i 

punkt 9 övergångsbestämmelserna till regeringsformen om lagstiftningskom

petensen måste ersättas med nya och mer omfattande grundlagsregler. om 

kyrkan på vissa omr<lden ensam skall ges normgivningskompetens. 

Juridiska fakultetsnämnden l'id unil'ersitetet i Stockholm framhåller att 

kommitten har förbisett. att det krävs grundlagsstöd för sådan delegation av 

normgivningsmakt till kyrkomötet som fiircsläs ske genom den förslagna 

lagen om svenska kyrkan. Ett genomförande av kommittens förslag i denna 

del förutsätter enligt fakultetsniimnden, att delegationsbestiimmelserna i R 

kap. regeringsformen kompletteras med ett stadgande om rätt för kyrkomö

tet att efter bemyndigande i lag utfärda föreskrifter i vissa iimnen. Med 

hiinsyn till oklarheten om utgången av stat-kyrka-frågan kan det enligt 

fakultetsnämnden eventuellt vara lämpligare att sådana bestämmelser tas in i 

regeringsformens övcrg{mgshestämmclser. Juridiska jiikultetsniimnden vid 

universitetcl i Lund konstaterar att en viss normgivning anförtros åt 

kyrkomötet i den föreslagna lagen om svenska kyrkan. Fakultetsniimnden 

framhäller att detta är en delegation av normgivningsmakt, vilket kräver 

grundlagsstöd. Nämnden hänvisar till uttalanden i prop. 1973:90 s. 209. 

Nf1got sadant grundlagsstöd finns inte för närvarande vare sig i själva 

regeringsformen eller i dess övergångsbestiimmelser. Regeringsformen 

111f1ste därför enligt fakultetsnämnden kompletteras med en föreskrift om 

delegation av normgivningsmakt på det kyrkliga området. 

Domkapitlet i Viixjö framhåller att den av kommitten föreslagna delega

tionen av normgivningsmakt åt kyrkomötet bör grundlagsfästas. S1iftsnämn

de11 i Västerås anser att det nuvarande kyrkomötet hör reformeras i 

demokratisk riktning samt att det hör fä ett eget vittomfattande kompetens

omnlde. Stiftsniimnden vill emellertid peka på att kyrkomötets liksom den 

föreslagna centralstyrelsens förhållande till de legala stiftsorganen, domka-

7 Rikl"t!t1g1•11 /'~8/!8:'.. I sa111/. Nr 77 
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pi tel och stiftsniimnder. bör klaras ut niirmare. Stiftsnämnden framhäller att 

det reformerade kyrkomötet inom sitt kompetensområde kommer att fatta 

beslut med konsekvens för de legala stiftsorganen. För att stl skall kunna ske 

bör enligt stiftsniimnden helst en föreskrift till stöd för en sådan ordning föras 

in i regeringsformen. Förslaget bör enligt stiftsnämnclens mening ses över 

med hänsyn hiirtill. 

4 Prästerskapets privilegier 

Kommittens förslag att bestiimmelserna om priisterskapets privilegier 

upphävs f:'tr ett blandat mottagande av de remissinstanser som har yttrat sig i 

denna fri1ga. Endast ett fåtal instanser godtar förslaget som kommitten har 

utfoi·mat det. Flertalet godtar förslaget endast under vissa mer eller mindre 

långtgi1ende förbeh;ill. 

Kammarkollegiet. liinsstyrelserna i Swckholms. Jönköpings och Krono

hergs län, do111kapi1le11 i Karlstad och lliirnösaml. stifts11iim11de11 i Karlstad, 

Riksfårh1111det kvrkans ungdom. S1·e11ska kyrka11sjärsa111li11gs- och pastorats

förbund samt stiftsrådet i S1ockhol111 tillstyrker eller motsätter sig inte 

kommittens förslag i denna del. 

Kammarkollegiet erinrar om att kollegiet i tidigare sammanhang har 

hävdat den uppfattningen att samtliga privilegier för prästerskapet har 

förfallit med undantag för frihet för priist att cldta i kyrkvaktares avlöning 

och riitt för präst till fria gravplatser och fri klockringning i samband med 

begravning. Kollegiet anser liksom kommitten att ett uppriitth{1llande av 

särskilda privilegiebestiimmclser miistc anses vara otidsenligt och föga 

demokratiskt. Kollegiet tillstyrker därför förslaget. Liinsstyrelsen i ]iinkiJ

pings län kan inte finna annat iin att privilegiestadgandenas praktiska 

betydelse i dag är av ringa värde för svenska kyrkan. Liinsstyrelsen delar 

därför kommittens uppfattning att privilegierna bör avskaffas. Domkapitlet i 

Karlstad motsätter sig inte att privilegierna upphiivs. Enligt domkapitlet 

torde dessa i stort sett sakna betycklsc för priisterna sjiilva. Endast rätten till 

fria gravplatser har enligt domkapitlet n?tgot egentligt intresse. men 

domkapitlet anser att betydelsen diirav iir ringa. Domkapitln i Härnösand 

framhäller att den viktigaste privilegiefn'tgan giiller frågan om svenska 

kyrkans riHt till den kyrkliga egendomen. Eftersom den kyrkliga egendomen 

får anses ha det skydd som rimligen kan begiiras, vill domkapitlet inte 

motsätta sig att dessa privilegier upphör. Enligt domkapitlet kan ocks{1 i.ivriga 

privilegier upphöra eftersom de har ringa betydelse. Stiftsnä11111dc11 i Karlswd 

ansluter sig i huvudsak till kommittens uppfattning, att den kyrkliga 

egendomen iitnjuter ett tillfredsställande skydd genom lagar och riittsgrund

satser. som giiller för stiftelser och genom iindamiilsbcstiimmelser. Niimnden 

har överviigt om skyddet skulle kunna förstiirkas genom införande av nt1gon 

lagbestiimmelse om att den kyrkliga egendomen för framtiden skall behållas 

för sitt iindam;il. Enligt niimnden förefaller dock en sitdan bestämmelse som 
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föga meningsfull. Gällande lagstiftning om kyrklig jord torde niimligcn enligt 

nämnden vila pö grundsatsen att jorden skall heh;lllas för sitt iindam<il. 

Stiftsniimnden motsiitter sig diirför inte att de prästerliga privilegierna 

avskaffas även sävitt de kan beröra den kyrkliga jorden. om privilegierna av 

vissa skiil anses otidsenliga. :-.lämnden framhäller samtidigt att frtlgan om 

kyrkans riitt till jorden iir av s{1 vital betydelse att den hör behandlas med 

synnerlig: omsorg. 

Flera remissinstanser anser att förslaget kan genomföras endast under 

förutsättning att garant i er skapas för att skydda kyrkans 

e ge n dom . En s[1dan inställning redovisar domkapitlen i Linköping. 

Skara. Strii11gnäs. Viisterås och Lund. stiftsniimndema i Unkiiping. Skara. 

Strii11g11äs. L1111d och Luleå. S1·enska Kyrkans centra/räd för c1·a11gelisatinn 

och fiirsam/ingsarbctc. Biskopsmötct, stiftsråden i Strängniis. Linköping, 

\'ii.ljii. Karlstad och Hiimösand samt Svenska kyrkans persona(förhund. 

Domkapitlet i Skara framhäller att privilegierna endast i obetydlig: 

omfattning kan siigas utgöra förmimer för prästerskapet. Privilegierna 

Miiggcr också skyldighetn. Domkapitlet förutsiittcr att ett eventuellt 

avskaffande av privilcgicskyddct i denna del varken nu eller framledes 

fiir:indrar kyrkans dispositionsriitt till egendomen. I övrigt har domkapitlet 

inte nitgot att erinra mot privilegiernas avskaffande. Samma synpunkter 

framförs av stifi.rniimndcn i Skara. Domkapitlet i Striingnäs anför att 

privilegierna representerar en otidsenlig lagstiftningsform. men att de inte 

kan avskaffas innan de har ersatts av en lagstiftning som erbjuder 

motsvarande skydd eller att man pä annat sätt tillgodosett behovet av 

garantier fiir att egendomen förblir kyrkans. Domkapitlet i f,und framhåller 

att privilegierna i egentlig: mening inte är bcstiimmclscr till förmån för 

prästerskapet. Reellt iir privilegierna en "förrrn'tn för den svenska kyrkan i 

dess helhet" (kyrkolag:sutskottet 1932). Deras friimsta betydelse iir att ge ett 

siirskilt skydd för den egendom som med kyrklig iiganderätt eller disposi

tionsriitt skall tjiina kyrkan och hennes angelägenheter. Stadg:andct om 

kyrkomiitets samtycke i en frf1ga som rör privilegierna avser att bereda 

förstärkt skydd ilt dessa. Privilegierna. som iir av högre valör iin vanlig lag, 

och hcstiimmelsen om kyrkomötets samtycke. kan enligt domkapitlet inte 

upphävas utan att kyrkan i annan form erMller ett motsvarande skydd för 

den egendom det giillcr. 

Stiji.1·nä11111dt!11 i Linköping hiinvisar till uttalanden av kornmitten om att 

privileg:icbrcvets artiklar 3 och 4. som stadgar skydd för församlingspräster

nas. biskoparnas och klockarnas forna lönetillgängar, alltjiirnt är giltiga. 

Upphii\'s giltigheten a\' dessa artiklar mister kyrkan en lagfäst garanti för 

hesittningsriittcn till den kyrkliga jorden. Om så sker. bör enligt stiftsniimn

den en garanti av samma innehäll liimnas kyrkan i annan form. Liknande 

synpunkter framförs av stijirniimndcn i Lund. St(ftsnämndcn i Strängnäs 

framh~1ller att niimndcn i ett annat sammanhang har bejakat ett tidigare 

utrcdningsförslag om stiftelscbildning rörande den kyrkliga egendomen. 
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Stiftsniimnden förcsliir att det övervägs att genomföra huvudprinciperna i det 

förslaget. I liirigcnom skulle kyrkan få garanti för att egendomen bibehölls 

för sitt iindami'tl. Några administrativa eller juridiska svi1righeter torde enligt 

nämnden inte föreligga eftersom si\viil kyrkokommuner som domkapitel 

förvaltar stiftelseegendom i form av de medeltida kyrkor. vilka i den 

juridiska doktrinen alltid har ansetts utgöra stiftelser. Med en siidan ordning 

för den kyrkliga egendomen kan enligt stiftsniimndens mening priisterska

pets privilegier upphävas. Även S1·t'nska krrkans ccmralräd för cvangelisa

tion och förswnlingsarbctc anser att rättsskyddet för kyrkans egendom kan 

säkras genom en stiftelsekonstruktion. Stifisniimndcn i Luleå hävdar med 

bestämdhet att privilegierna mf1ste ersiittas av annan lag, tillkommen i 

kyrkolags form för att undvika att det riittsliga skyddet för den kyrkliga 

jorden skulle falla. Biskopsmötet framhiiller att privilegiefrägorna och 

spörsmålen om kyrkans egendom milstc ses tillsammans. Om privilegierna 

skall upphiivas. m{1ste enligt 13iskopsmötets uppfattning den kyrkliga 

iigandcriittcn till elen specialreglerade egendomen garanteras i annan riittslig 

form. Domkapitlet i Viistcnls framför samma uppfattning. 

Stiftsrådet i Strängnäs framhäller att problo:men kring prästerskapets 

privilegier är komplicerade och S\'ltra. De utgör i egentlig mening inte n<lgon 

privilegielagstiftning till förmi1n för priistcrskapet. utan är i stället ett 

riittsskycld för kyrkans egendom. Stiftsri\det menar att i den män nägra av de 

privilegier som avsitg priistcrskapet fortfarande skulle gälla. kan dessa 

upphävas. Mer komplicerade iir de frägor som giiller kyrkans egendom och 

hennes dispositionsrätt och äganderätt till denna. Stiftsrädet anser att det vid 

upphävandet av privilegielagstiftningen iir nödviindigt att i annan form skapa 

ett garanterat skydd för kyrkans egendom. Vid tillskapandet av sådana regler 

är det väsentligt att kyrkans organ fär medverka. Stiftsrildet hänvisar till att 

de förslag som lades fram av de kyrkliga förctriidarna i stat-kyrka-överliigg

ningarna i utredningen Kyrkans framtida organisation (SOU 1978:2) 

innehöll förslag om stiftclschildning för den specialreglerade egendomen av 

fem olika typer. Stiftsddet menar att dessa väl skulle kunna brukas vid ett 

upphävande av privilegierna och ge den kyrkliga egendomen ett riittsligt 

skydd. Stiftsrådet i Viixjö ser frägan om priisterskapets privilegier i samband 

med stiftstingsorganisationen. Stiftsrt1det anser att privilegierna inte för 

förändras så att det får menliga konsekvenser för det fria stiftsarbetet. 

Stiftsrådet i Hiirnösand ansluter sig till kommittens förslag att privilegierna 

kan upphävas. under förutsiittning att privilegiernas inneh[ill beträffande den 

kyrkliga egendomen inte upphör att giilla. 

Enligt juridiska fäkultct.rniimndcn l'id Uppsala 11nil'crsitet har kommitten 

inte presenterat någon tillfredsställande utgångspunkt för en revision av 

prästerskapets privilegier. Nämnden anför hl. a. att det visserligen "mil vara 

ställt utom tvivel att dessa stadgandens praktiska betydelse i dag iir av ringa 

viirdc för svenska kyrkan". Nämnden stiillcr frågan hur förhällandet 

därvidlag kan komma att gestalta sig för morgondagens kyrka. Nämnden 
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ifr(1gasiitter huruvida inte partidla revisionsprojekt hör vila i avvaktan på det 

av författningsutredningen f1syftade utredningsarhctet, som lämpligen bör 

avse inte bara spörsmtilet om kyrkans framtida status utan iiven inriktas pii att 

ni1 större klarhet rörande privilegiernas materiella innehäll. Å andra sidan 

finner niimnden frtigan om priistaskapcts privilegier knappast vara av s;'\dan 

dignitet, att anledning finns att direkt motsätta sig kommittens förslag om 

upphiivande av ifriigavarande stadganden. I si1 fall hiir enligt niimndcn beslut 

därom fattas i den ordning som gäller för kyrkolagstiftning. Med hiinsyn till 

ovissheten om vilka privilegier som alltjiimt iir giltiga bör hcslutct om 

upphiivande av dessa i enlighet med knmmittcns förslag ges den allmänna 

utformningen. att samtliga i I 723 års privilegicurkund ing{1ende bestämmel

ser upphiivs. ,'frenska kyrkans personalförln111d anser att privilegierna och 

hestiimmclsen om krav pt"i kyrkomötets samtycke om en friiga rör privile

gierna inte kan upphävas utan att kyrkan i annan form för ett motsvarande 

skydd för främst den egendom det gäller. Allmänna lagbestiimmclser och 

riittsgrundsatscr. som kan iindras utan kyrkans samtycke. är enligt förbundet 

inte en tillriicklig garanti för elen egendom det giiller. 

.I K. do111kapi1le1 i Uppsala. s1ifi.rnii1111ule11 i Viixjii samt s1ifisråde11 i Uppsala 

och Viislcrcis anser att fr;'1gan om priisterskapets privilegier behöver 

ut r cd a s niirmarc . 

.I K iramh{1ller att frågan om ett upphävande av bestiimmclscrna om 

prästerskapets privilegier hehöver helysas mera ing[1endc iin vad kommitten 

har ansett vara nödvändigt. En sådan belysning skulle enligt JK ha varit 

naturlig mot bakgrund av att man i samband med I 974 ärs gruncllagsrcform 

anst1g sig höra behi111a grundlagsrcglerna om prästerskapets privilegier 

medan st(mdsprivilegierna i övrigt upphiivdes. Vid gruncllagsreformcn 

hiinvisadcs till oklarheten i vilken utstriickning priisterskapets privilegier 

alltjiimt giillde och hade n;'1gon betydelse. De grundlagsriista rättigheter som 

eventuel!t kan föreligga i detta hiinseende kan enligt JK:s mening inte 

avfärdas pä det liittvindiga siitt som utredningen har gjorts. Enligt 

domkapitlet i Uppsala 111{1ste. före ett upphävande av priistcrskapets 

privilegier. frf1gan först underkastas en noggrann utredning. En sådan 

utredning bör innefatta en utvärdering av vilka konsekvenser ett upphävande 

medför. Stijis11äm11de11 i Växjö anser att priisterskapets privilegier bör 

utredas och omföras i regler om skydd för kyrkans egendom och organisa

tion. S1zfisrådet i Uppsala konstaterar att det inte. som den äldcrdomliga 

bcniimningen kan ge sken av, handlar om n<lgra företrädcsriittigheter för 

priistcrna som personer utan om för den kyrkliga ekonomin betydelsefulla 

priistlönetillgiingar. Begreppets exakta innebörd är dock oklar. Stiftsräclet 

finner att inga ~1tgiirder biir vidtas utan att stiirre klarhet har vunnits om 

innehiirden i begreppet priisterskapets privilegier. Enligt stijisrådel i Viisterås 

hör det tillsiittas en utrl·dning för att utarbeta förslag om en reglering av den 

kyrkliga egendomen i olika typer av stiftelser i enlighet med de grundprin

ciper i egendomsfr{1gan som framfördes i 1978 {1rs stat-kvrka-betiinkande. 
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Stiftsriidct anser att nuvarande ordning p:l egendomsomradet hör giilla och 

de lagar som reglerar detta bör bestt1 till dess ställning har tagits till ett sådant 

förslag. Domkapitlet i Viixjö anser att frt1gan htinger st1 nära ~amman med 

stat-kyrka-problematiken att den bör avgöras i direkt samband med denna. 

Tills vidare bör diirfiir inga beslut fattas om priisterskapets privilegium. 

Srenska kyrkans diako11i11ä11111d framhåller att det skydd för kyrklig 

egendom, som privilegierna utgör. miistc kvarstii och inte kunna iindras utan 

bifall av kyrkomötet. 

5 Bekännelsekravet för innehavare av ämbeten och tjänster 

Kommittens förslag i denna del får ett i huvudsak positivt bemötande av de 

remissinstanser som yttrar sig särskilt i fr~1gan. Några instanser har dock en 

frim kommitten avvikande uppfattning i n(1gra delfrågor. Endast en instans 

avstyrker förslagen i sin helhet. 

Regcringsrättrn, juridiska fak11ltetsniim11de11 l'id Uppsala 1111it·ersitet, liins

styre(sema i Stucklw{ms, Jönköpings. Kronobergs och Kopparbergs län, 

domkapitlen i Skara. Strängnäs, Lund och Vishy. stiftsniimnden i Visby, 

Svenska kyrkans centralrådför el'ange/isation och församlingsarhete. S1·e11ska 

kyrka11sförsa111lings- och pastoratsf6rh1111d, Ribf6rb1111det kyrkans ungdom, 

stiftsråden i Uppsala och Visby. S1·eriges kvrkliga kvinnoråd samt Srenska 

kyrkans personalförb1111d är i huvudsak positiva. 

Regeringsrällen, J K. kammarrättm i Giitcborg samt liinsstyrclserna i 

S10ckholms, Kronobergs pch Blekinge liin uppchMler sig särskilt vid fr{1gan 

om föredragande statsrads mcdlcmskap i svenska kyrkan. 

Regcringsriillcn framhåller bl. a. att det inte finns anledning att ställa olika 

krav p{1 regeringens medlemmar i religiöst hiinseende om regeringen 

uppfattas som kyrkostyrelse. Grundlagsregeln om föredragande statsråds 

bekiinnelsc bör därför utg{1. Enligt J K kan kyrkans inflytande över 

rcgeringsiirendcna knappast vara beroende av ett enda enskilt statsråds tro. 

Någon anledning att ha en grundlagsfäst bcstiimmelsc i just detta hiinscende 

finns diirför inte. Kammarriillen i Göteborg betvivlar starkt att föredragande 

stat~ri1dets rm:dlcmskap i svenska kyrkan har nf1gon reell betydelse för 

kyrkoiirendcnas handläggning och avgörande i regeringen och ifri1gasätter 

diirför om inte även detta IK·hörighetsvillkor kan slopas. /.änsstyrelsen i 

Stockholms liin anser att jävsregeln bör upphävas också för föredragande 

statsrad. Uinsstyrelsen i Kronobergs liin iir tveksam om de av kommitten 

i1beropade skiilcn för att behi11la kravet att föredragande statsr{1d i 

kyrkoärenden skall tillhöra svenska kyrkan iir tillriickligt biirande. Om den 

fi)rcslagna kompetensuppdelningen mellan statsmakt och kyrka genomförs 

torde enligt liinsstyrclscn flertalet rcgcringsiirt•nden tili a\· si1dan art att ett 

konfrssionskrav för föredragande statsrf1d inte framst~ir som vare sig 

niidvändigt eller meningsfullt. Uinsstyrelsen vill emellertid inte uttryckligen 

motsiitta sig att konfessionskravet bibehitlls. Om det anses erforderligt med 
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ett hehiirighctsvillkor för föredragande statsri1d, blir det enligt lii11.1·stvr!'l.1·c11 i 

IJ/ckinge liin vara till fyllest att det tas in i den föreslagna lagen nm svenska 

kyrkan. 

/)0111ka11i1/c1 i Skara har i och för sig ingen erinran mot kommittens tanke 

att de s. k. jiivsbest:immclserna för deltagande i sjiilva avgörandet av vissa 

iirendcn tas bort. medan kravet pä föredragande statsdtds medlemskap i 

kyrkan i princip kvarst{1r. Domkapitlet har dock inviindningar mot den 

lagtekniska lösningen. Beteckningen "si1dant ärende" i nuvarande punkt 9 

andra stycket sista meningen övergängsbcstiimmelserna till regeringsformen 

kan visserligen enligt domkapitlet syfta pä vilken som helst ärendetyp som 

niinms i föregi\cnde mening (beslutsdeltagandcjiivet), men avser faktiskt 

enda<;t vissa av dessa iiremlegrupper. eftersom t. ex. iimbetsansvarsfrt1gor 

inte alls handl:iggs av regeringen. Domkapitlet anser cl:irför att ett oföriindrat 

överförande av iirendegrupperna inte blir korrekt, varför paragrafen hör 

omarbetas. 

'.'lagra instanser berör hekiinnelsekravet för stiftssekreterare. Enligt 

domkapitlet i Lund intar stiftssekreteraren en st1dan ställning i domkapitlet 

att han mäste vara medlem i svenska kyrkan. En bestämmelse härom kan 

enligt domkapitlet Wmpligen införas i lagen om domkapitel. I likhet med 

kommitten finner domkapitler. s1if1snä11111dc11 och sriftsrädN i Visby (stiftsor

ganen) att en i lag intagen hestiimmelse om krav för priisterlig befattnings

havare att bekiinna svenska kyrkans lära inte torde skapa n[1gon konflikt med 

religionsfriheten. De avstyrker dock utredningens förslag att avskaffa 

jiivsregeln för vissa befattningshavare vid handläggningen av ärenden och 

mM riirandc kyrkan med hänsyn till svenska kyrkans karaktär av trossam

fund. Den av kommitten anförda motiveringen att ärenden av övervägande 

kyrkligt intresse föreslås bli överförda till kyrkans självbestämmanderätt 

saknar enligt stiftsorganen i detta sammanhang större intresse. De flesta 

avgörandena som dl't hiir giiller torde ske vid domkapitlen. Stiftsorganen 

anser att elen som innehar stiftssekreterartjänst eller förordnas att uppehalla 

st1dan tjänst skall vara ml'dlem av svenska kyrkan. 

Det m;istc. L'nligt S1wigc.1· krrkliga hi1111oräd. vara ett krav att prästerliga 

befattningshavare bekiinner sig till svenska kyrkans liira och att detta lagfästs 

som hittills. Samma bör giilla liirares i kristendom och teologisk vetenskap 

trosttskt1dning. Riksförh11ndc1 kyrka11s ungdom anser att kraven för priisterlig 

befattningshavare att tillhöra svenska kyrkan iiver huvud taget inte bör 

regleras i lag. 

IJ0111kc1f1itler i Götchr)fx avstyrker förslagen i sin helhet. Domkapitlet 

framh<iller att km1sekvcnSL'n av det framlagda förslaget blir att den 

avgörande lagstiftningsmakten över kyrkan liggl'r i samhiillcts organ, medan 

det samtidigt föreskrivs att endast en enda iimbetsinnehavare iir bundl'n till 

kyrkans tro. niimligen det föredragande statsrridet. Bakgrunden till siidana 

förslag iir enligt domkapitlet en bristande först<lclse för vad bekiinnclsen 

bt"tyder för kyrkan. Utredningen kan t. o. m. hiivda "'att det viktigaste 
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skyddet för svenska kyrkan ligger i det demokratiska styrelseskicket". Det 

som giir kyrkan till kyrka är enligt domkapitlet hennes förening med Kristus·, 

hennes bundenhet till Kristus. Denna förening skyddas av bekännelsen. Det 

är cbrför bekännelsen har fätt sin plats s[1viil i kyrkolagens första kapitel. som 

i regeringsformens bestämmelse om statschefens tro. framhäller domkapit

let. Det demokratiska styrelseskicket utgör enligt domkapitlet diirför ett 

skydd för kyrkan endast under förutsiittningen att beslutsfattare respekterar 

kyrkans tro och hckiinnelse. Domkapitlet framhåller att det blir en väsentlig 

skillnad om hcstiimmelscn om bekiinnelsekravct som nu star i grundlagen. 

förs över till en siirskild lag om svenska kyrkan. I liirmcd företar man enligt 

domkapitlet en reell iindring av relationerna mellan samhället och kyr

kan. 

6 De kyrkliga kommunernas konstitutionella ställning 

Förslaget i denna del har fått ett positivt mottagande av rcmissinstanscr

na. 

Juridiska fäkultetsnämnden 1•id Uppsala unirersitct, länsstyrelsen i Jönkö

pings län, domkapitlen i Lund och Visby, stiftsnämndcn i Visby, Svenska 

kyrkans cc111ralråd för cvangclisation och församlingsarbete, Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsjiJrlmnd, stiftsråden i Uppsala, Västerås. Härnö

sand och Visby samt Sl'erigcs kyrkliga kvinnoråd tillstyrker uttryckligen 

förslaget om att bestämmelsen om de kyrkliga kommunernas konstitutionel

la stiillning bör stå kvar i övergångsbestämmelserna till regeringsformen. 

Domkapitlet, stiftsniimndcn och stijisrådct i Visby ( stiftsorganen) konsta

terar att frågan om kyrkokommunernas - i första hand församlingarnas -

framtida konstitutionella ställning avhandlas i utredningen på sammanlagt 

fyra sidor. Enligt stiftsorganen är frågan dock av en mycket stor betydelse vid 

en samlad bedömning av förslagen. Stiftsorgancn framhilllcr att församling

en iir svenska kyrkans grundläggande enhet. Det är genom samverkan inom 

församlingen, mellan präster, kyrkoråd. andra personalkategorier och 

lekmannamedarbetare som kyrkan bedriver sin viktigaste verksamhet i 

egenskap av trossamfund i det svenska samhället. Kyrkokommunerna är 

enligt stiftsorganen svenska kyrkans ekonomiska ryggrad. De konstaterar att 

utredningen har funnit att det visserligen är lagtekniskt möjligt att överföra 

stadgandet om de kyrkliga kommunerna från regeringsformen till annan 

lagstiftning. men att församlingarna då förlorar sin nuvarande starka 

konstitutionella ställning som kommuner. Ett sådant beslut har enligt 

utredningens uppfattning s{1 stor betydelse för fiirh[illandct mellan staten och 

svenska kyrkan att det bör fattas först i anslutning till ett framtida 

stiillningstagandc till relationerna dem emellan. Stiftsorganen instämmer 

helt i utredningens bedömning i denna fri\ga. Utredningen har dock enligt 

stiftsorganen inte dragit konsekvenserna av kyrkokommunernas tills vidare 

grundlagsfästa ställning. Här genombryts principen om att undvika särrcgler 
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i grundlagen om kyrkan p{1 en fiir hiiggc parter mycket central punkt. 

Rl'geringsriittrn berör fr{1gan om församlingarnas riitlsliga stiillning. De i 2 

och 3 ** förslaget till lag om svenska kyrkan omniimnda församlingarna 

torde enligt regcringsriittcn fa uppfattas som lokala sammanslutningar av det 

i l * samma lagförslag niimnda trossamfundets medlemmar. Parallellt 

hiirmcd skall lagen om församlingsstyrelsc giilla. enligt vilken de församling

ar som denna lag reglerar iir kommuner. Rcgeringsriittcn frarnhf1llcr att 

församlingarna enligt giillande riitt normeras av den kommunalriittsliga 

lagstiftningen. Det synes regeringsriittcn oklart vilken församlingarnas 

riittssliillning blir. om de i lag, dvs. i lagen om svenska kyrkan. oeks{1 tilläggs 

uppgiften som lokalavdelningar för ett trossamfund. Ill. a. ifr<1gasiitter 

regeringsriitten vilken betydelse ett sfalant lagstadgande för för omfattningen 

av församlingarnas kommunala kompetens och diirmed heskattningsriitten. 

Av vikt iir den riitt enligt I kap. 7 * regeringsformen att ta ut skatt av 

kommunmedlemmarna. som förslaget till punkt 9 iivergiingsbestiimmclscr

na ger kyrklig kommun iiven framgent. församlingarna far sålunda. även om 

de har karaktär av lokalavdelningar av ett enskilt trossamfund. utöva en 

s[1dan samhiillsfunktion som riitt att beskatta. Rcgeringsriitten framh{11lcr att 

församlingarnas bcskattningsriit! i nuvarande form hänger samman med 

kyrkans statsrättsligt grundade ställning som samhällsinstitution. Om kyrkan 

förlorar denna ställning. blir det enligt regeringsrätten sviirt att motivera 

förekomsten av kyrkliga kommuner med bl. a. bcskattningsriitt. Vidare 

observerar regcringsriittcn regeln i ll kap. 6 * tredje stycket regeringsfor

men. I den m{m församlingarna agerar som lokalavdelningar av ett enskilt 

trossamfund kan de tilliiggas förvaltningsuppgiftcr som innefattar myndig

hetsutövning endast genom lag. Som kommun behöver diiremot församling

arna inte sådant stöd för sina aktiviteter. Med anledning av kommitt0ns 

uttalande att t. ex. riirsamlingarnas heskallningsriill skull..: kunna föras över 

till förs:imlingsstyrelsclagen ul!alar J Kalt församlingarnas beskattningsriitt 

torde frirutsiitta stöd i grundlag. Vidare pekar .IK p<t att reglerna i 1-3 ** i 

kommittens förslag till lag om svenska kyrkan rent faktiskt torde innehiira 

föriindringar i församlingarnas nuvarand..: kommunala status. Hur den skulle 

föriindras iir emellertid enligt .IK svnnerligen oklart och nl<iste utredas. Det 

giiller bl. a. församlingarnas egenskap av kommunala organ och myndighe

ter. 

Riksförbundet kyrkans ungdom menar all församlingarnas stiillning som 

kommuner hör upphiira. 

7 Statschefens tro 

Av de remissinstanser som har yttrat sig iivcr förslaget om statschefens tro 

iir ett Lita! positiva. medan fkrtalet intar en negativ hallning till fiirsla

get. 
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l.iinsstyrc/scma i St11ckhol111s . .lönkiipings. Kronohl'rgs och K.01>11arhergs 

flin. d11111ka1>itle1 i Strii11g11i'is. sti/isrädrn i Striingniis od1 Stuck/10/111 samt 

Riksfi"irb1111dc1 krrkam ungdom tillstyrker eller liimnar förslaget utan 

erinran. 

Lt/111·.11.rr<'lsrn i Stockholms lc'in aföer det naturligt att upph:iva besUimmcl

sen om statschefens tro siiviil med hiinsyn till den stiillning som statschefen 

numera har som till rcligionsfrihctsaspekten. Lä11ss1_1·n·lsen i Kronobergs län 

framhilllcr att kommitten har redovisat starka skiil för att slopa kravet p{1 att 

statschefen skall nmfatta kyrkans liira. Linsstyrelsen kan inte finna att 

fiirslaget skulle föregripa ett beslut i stat-kyrka-fr<lgan. Linsstyrelsen 

tillstyrker diirför förslaget att slopa bestiimmelsen om statschefens tro liksom 

förslaget att upphäva .i * successinnsordningen. Domkapitlet i Strängniis har 

inga erinringar mot förslaget om statschefens tro. Domkapitlet framhäller 

emellertid att det iir angeläget att den definition av svenska kyrkans 

bck:innelse som ingar i bestämmelserna om statschefens tro förs över till 

annan lagstiftning s~1 liinge sambandet mellan stat och kyrka bestitr. 

Formuleringen i dl'n föreslagna lagen om svenska kyrkan att svenska kyrkan 

skall vara ett evangeliskt-lutherskt trossamfund iir alltför vag enligt 

domkapitlets mening. Domkapitlet anser att svenska kyrkans identitet 

endast kan uttryckas genom en prl'ciscrad bestiimning av dess bekiinnclse

grund. Srifisrådet i Strängnäs föreslår att en niirmare bestiimning om kyrkans 

h:kiinnelse tas med i lagen om svenska kyrkan och att de i lagen föreslagna 

\aga formuleringarna om kyrkan som evengelisk-luthersk utgitr. 

R iksmarskal ksiimbctct. rcgeringsriitrrn, j11ridiska fi1k 11/tcrsnämndcn rid 

unii'crsitet i Uppsala. do111kapit/c11 i Uppsala. Linköping. Viistcrils. Viixjii. 

Cic'itchorg. Karlstad. Hiirniismul och !.uleii. st~fl.\'111/m11dcn i Viixjii. S1·enska 

kl'rkans ccntralrdd fiir n·w1gclisation och församli11grnrhere. /Jiskopsmiitct. 

St·c11.1·k11 kyrkans jiirs11111/i11gs- och pastorat.1jörh111ul samt st(tisräden i 

Uppsala. /.inkiiping. Viistai)s. l'iix_iii och l.ulctl iir i huvudsak negativa till 

förslaget. 

Rik.rnwrskalksiimf,ctet anser att statschefen skall tillhöra svenska kyrkan. 

s.1111 en följd hiirav biir enligt iimbctet iiven (ivriga sun:essionsbl'riittigadc 

111edkmmar a\· det kungliga huset tillhöra detta trossamfund. BL'stiimmelsl'r 

med denna innebörd bör tas in i grundlag. Ni1ot stadgande som anger på 

vi! ket organ det ankommer att se till att kravet pit statschefens tro uppfylls 

synes diiremot enligt :imbetcts mening inte erforderligt. Riksmarskalksiim

betct anför vidare: 

1 prop1isitionen 1973:9tl (sid. 173-174) med förslag till ny regeringsform 
m:h ny ribdagsordning m. 111. uttalade föredragande ckpartemL·ntschefen 
bl. a. att statschdL·n i sin egL·nskap a\· samlande reprt•sentant och symbol för 
landet som hclhL't fullgiir en hctydelsdull funktion som stiillcr stora krav p;I 
h;111s pcrsPll. Vidare framhiill dq1artl'mcntschden att statschcfrns hela 
agerande infi_ir ofkntlighetcn mt1stt' priiglas av hans roll att förl'träda 
nationen i dess hdhL't. Enligt :imbetets ml'ning knmmer uppgif!L'n att 
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framtriida som natinnens svmbol att avseviirt fiirsdras om st;1tschcfcn inte 
sjiilv iir medlem av det trossamfund som den helt övervägande delen av det 
svenska folket tillhör. niimligen den svenska kyrkan. \fanga skulle finna det 
stötande om rikets högste förctriidare tillhörde en religiiis minoritet eller 
inget trossamfund alls. Som symhol fiir hela nationen mi1ste statschden 
givl'lvis dock hysa först<lclsc si1viil för ;mdra trossamfund. iin det han s_jiilv 
tillhör. som för att miinniskor väljer att ink tillhöra n[1got trossamfund alls. 
Medlemskapet i svenska k~Tkan innebär för övrigt inte konfessionell 
bundenhl'l för den enskilda. Den kristna traditionen i Sverige iir trots 
sekulariseringen fortfarande stark p{1 m{111ga häll. Särskilt kommer detta till 
ut tryck vid de avgörande hiindelserna i miinniskans liv. s{1som födelse. 
iiktcnskap 1lL'h död. Konungen och hans familj iir iiven i dessa hänseenden 
bctyddsdulla symboler för nationen. Dop. bröllop och begravningar i den 
kungliga familjen röner stort intresse hos allmiinhctcn. Riksmarskalksäm
bctct har svill't att tro att svenska folket skulle ha försti1elsc för att dessa akter 
genomfördes utan den svenska kyrkans medverkan. 

De unika krav som stiills pi1 statschefen far cliirför kommittens hiinvisning 
till religionsfrihetsaspekten att just i detta sammanhang framsUi som mindre 
relevant. Symbolviirdet. grundat p~1 tradition och hänsynstagande till 
folkmeningen. iir hiir det viisentliga. 

Rib;marskalksiimbctcts uppfattning att statschefen bör tillhöra svenska 
kyrkan utgör ingalunda ett stiillningstagande i stat-kyrka-fri1gan. I debatten i 
detta iimne har som· ett för parter med skilda instiillningar gemensamt 
iinskcmttl uttalats att karaktiiren av öppen folkkyrka skall kunna bibeh{11las. 
iiven om nuvarande samband mellan staten och kyrkan upphör. Att 
statschefen tillhör denna folkkyrka innebiir därför inte enligt ämbetets 
mening ett hcfästamk av statskyrkosystemct. Inte heller kommitten anser 
för iivrigt att en föriindring av bestiimmclserna om statschefens tro utgör ett 
stiillningstagande i stat-kyrka-fri"igan (sid. 139). 

Att en regel i detta iimnc finns kvar i regeringsformen har enligt 

rcgai11gsrii11c11 sin historiska förklaring i den stiillning som monarken 

ursprungligen intog i en evangelisk-luthersk statskyrka som kyrkans främste 

(summus cpiscopus). Det har varit naturligt att knyta heskrivningen av 

kyrkans liira till monarken. Stadgandct om statschefens tro har enligt 

regeringsriitten den bt'lydelsen att därmed den grundläggande definitionen 

a\· swnska kyrkans liira har grundlags karaktiir. Spiirsm!1kt huruvida 

heskrirningcn av svenska kyrkans liira skall vara grundlagsfäst eller ej för ses 

s1>111 en nyekelfr;lga cb det giiller statens och kyrkans inbi»rdes rdationer. En 

födndring p;i denna punkt utgör L'niigt regeringsriitten otvivelaktigt ett 

IK·slut S<>m föregriper de principiella st:illningstagandena i stat-kyrka-fr;'1gan. 

Juridisk:1 fi1kul1c1s11ii111111/c11 rid Uppsala 1111ii·crsi1c1 avstyrker förslagen i 

cknna dd. :\'iimnden anför bl. a. att det med den symbolfunktion. som 

rL·geringsfnrmen tilliigger statschden. finns starka statsrättsliga motiv för 

föreskrifter riirande statschefens tro. s;'1 liingc statskyrkosystemet best[1r. 

Enligt t!o111k1111i1l1'l i U1111s1ila biir statschefen. som en konsekvens av 

nu\·arande rl'iatillnt'r mellan k\Tka llCh stat. vara medlem av s\·~·nska kvrkan . . 

och s:'tledes bekiinna sig till den L'vangeliska liiran. Stadgandet i .+ ~ 
sUL'CL'ssiomordningen biir diirför enligt domkapitlet kvarst:1. Hestiimmelsen 
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om statschdens tro bör inte. enligt domkapitlet i l.i11kiipi11g. utgi1 så liinge 

som de niira rclationL·rna mellan staten och kyrkan bestär. Domkapitlet 

framhi1ller att monarken har en symbolisk funktion iivcn för svenska kyrkan. 

Do111kC111itle1 i \/iisteriis anser att frågan om statschdens tro bör hli förem:ll för 

en niirmare utredning. Domkapitlet anser inte kommitkns argumentering 

för att slopa hestiimmelsen övertygande. I organisatoriskt avseende hör 

fr;1gan enligt dnmkapitlet samman med frttgorna om lwvförsamlingen och 

h1.·,,·konsistoriet. Samma ~ynpunkter framförs av stifisrådct i \/iisteräs. 

Domkapitlet i Viixjii anser att det med den symholfunktion som regerings

formen tilliig:g:er statschefen finns starka motiv för bestiimmelser rörande 

dennes tro. sii liinge nuvarande relation mellan stat och kyrka hestär. 

Domkapitlet understryker att statschefens tro inte iir n{1gon privat angelii

gL·nhet för denne. lkstiimmclserna vilar p{1 intressen och hiinsyn av offentlig: 

natur. Domkapitlet kan vidare knappast tänka sig en hovförsamling om 

statschefrn inte tillhör svenska kyrkan. Domkapitlet anser därför att inga 

beslut tills vidare skall fattas om statschefens tro. 

Do111kC1pitlet i Ciiitchorg framh<'1ller att bestiimmelsen om statschefens tro 

har en grundliiggande betydelse. Den giiller kyrkans bekiinnclse. Det är 

denna paragraf som anger vilken religion och tro v{1rt samhälle har varit 

bundet vid. En iindring a\' denna bestämmelse innebär enligt domkapitlet ett 

ingrepp i relationen mellan stat och kyrka. Utredningens förslag att låta 

bestiimmelsen utga röjer enligt domkapitlet den inkomekvens som kiinne

tecknar betiinkandet. P;I samma gfog som man nu överför den avgörande 

lagstiftningsmakten över kyrkan till riksdagen. markerar man med en 

grundlag:siindring att v;irt samhiille inte liingre har den kristna tron s;isom sin 

religi(ln. Om samhiillet i sin pluralism och sekularisering i sjiilva grundlagen 

markerar att det inte erkiinncr den kristna tron som statsrdigion. skall 

samhiillet enligt domkapitlet sjiilvfallet inte heller inneha den lagstiftande 

makten i de för kyrkans verksamhet avgörande foigorna. En utveckling som 

medför att staten hinder kyrkan med sina övergripande sekulariserade 

viirderingar mt1stl' k~Tkan enligt domkapitlets mening starkt motsiitta sig. 

Enligt domkapitlet i Karlstad m<'1ste i denna fr{1ga mot varandra viigas ä ena 

sidan religionsfrihden och it andra sidan det symbolviirde. ~om ligger i att 

statschefen tillhör kyrkan. Med den relation mellan kyrka och stat som 

kummitten tiinker sig. finner domkapitlet att dL't inll' finns ni1gon anledning 

att iindra tle nuvarande hestiimmelserna i detta hiinsecnde. i\ ven om 

hestiimmclserna enbart skulle ha ett p:i tradition grundat symbolvärde. 

siisom kommitten anser. hör detta viirde alltjiimt tas till vara. Domkapitlet i 

Hiirniismul kan inte tillstyrk·a att..\~ succcssionsordningen upphiivs. Oavsett 

kungens befogenheter framstiir han ut<it som den som representerar Sverige, 

framhitllerdomkapitlet. l-'r:ig;;n or11 statschefens tro kan inte vara mer aktuell 

iin att den enligt domkapitlets synsiitt kan behandlas i samhand med L'lt 

principiellt stiillningstagandc i stat-kyrka-fri1gan. Fnligt stifi.rniim11de11 i 

Viixjii synes fri1g;1n om statschefens trn ha en stlirre betydelse iin utredningen 
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anfört. Stiftsniimnden framhaller att statsrhdcn fortfarande till mycket stnr 

del iir landets ansikte Ut<il. Det fiirdallcr stiftsniimndcn som om i miinga fall 

mycket underliga situationer skulle uppst{1. om stabchefen företriidde en 

annan tro iin den evangelisk-lutherska. 

Biskopsmötet anser att kommittens argumentering inte tar tillräcklig 

hiinsyn till förslageb grundliigganck konsekvenser. Att upphiiva 2 *i 1809 

års regeringsform heriir kyrkans bckiinnelse och relationen stat och kyrka. 

Det iir enligt Biskopsrnötet inkonsekvent att föresl<'1 att paragrafen upphävs 

och samtidigt överlrita {1t staten att stifta kyrkolag. Det iir diirför enligt 

Biskopsmötct inte en oviiscntlig detalj att upphäva bestiimmelsen om 

statschefens tro. S1·e11ska kyrkans församlings- och /lilStorat.1fiirh1111d anser 

att kommitten kraftigt har överbetonat rdigionsfrihetsaspekten i en fraga 

som har både historisk och teologisk kontur. S;i länge det nuvarande 

sambandet mellan stat och kyrka best{tr iir det enligt förbundet önskviirt att 

statschefen omfattar svenska kyrkans tro. Oavsett instiillningcn i sak iir 

förbundet emellertid inte helt övertygat om att frt1gan m;lste lösas genom 

grundlagsrcglering. Onekligen åvilar en miingd plikter statschefen utan att 

fördenskull vara lagreglerade, framh{11lcr frirbundet. S1iftsrätlet i Uppsala slif/ 

anser att ett upphiivande av bestiimmdsen om statschefens tro skulle 

innebiira att de principiella ställningstagandena i stat-kyrka-fr~igan före

grips. 
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