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Prop. 1982/83: 19 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDfN 
KARLBOO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en ny lag om församlingar och kyrkliga samfäl

ligheter. Den nya lagen ersätter 1961 års lag om församlingsstyrelse. Den 

innebär en modernisering i både sakligt och formellt hänseende av 

lagstiftningen om de kyrkliga kommunerna och en anpassning till 1977 års 

kommunallag. 

Den nya lagen bygger på principen att församlingar och kyrkliga 

samfälligheter skall ges största möjliga frihet att anpassa sina arbetsformer 

till de lokala förhållandena. Detaljföreskrifter har så långt möjligt undvikits. 

De kyrkliga kommunernas självständighet markeras och den kyrkokommu
nala demokratin förstärks. 

De nya bestämmelserna innebär att kyrkofullmäktige skall inrättas i flera 
församlingar än f. n. Gränsen för ett obligatoriskt inrättande av kyrkofull
mäktige som beslutande organ i stället för kyrkostämma föreslås gå vid 500 
röstberättigade invånare i församlingen.' 

I propositionen föreslås ändringar i fråga om de beslutande organens 
ställning och arbetsformer. Suppleantsystemet i kyrkofullmäktige görs 

sålunda obligatoriskt. Bestämmelser om delegation av fullmäktiges beslu
tanderätt införs. Kravet på närvaro för beslutförhet i kyrkofullmäktige och 

församlingsdelegerade sänks från två tredjedelar till hälften av ledamöterna. 

Motioner skall i princip vara färdigberedda inom ett år. Kyrkofullmäktige får 
besluta om omröstningar och opinionsundersökningar bland de röstberätti

gade i församlingen eller samfälligheten. 
De förtroendevaldas arbetsförutsättningar förbättras enligt förslaget 

genom rätt till ledighet från anställning för fullgörande av kyrkokommunala 

förtroendeuppdrag. 
Vidare föreslås att omval av kyrkoråd och andra nämnder samt försam

lingsdelegerade skall ske när val av kyrkofullmäktige har upphävts eller när 

1 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 19 
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förnyad sammanräkning har ägt rum och denna har lett till ändrad 
mandatfördelning mellan partierna. En annan nyhet i förslaget är att 

kyrkorådet får ansvar för den kyrkliga kommunens informationsvcrksamhet. 

Enligt de nya bestämmelserna kan ersättare utses för ordföranden i en 

nämnd när han eller hon för längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. 

Det blir också möjligt att utse en andra vice ordförande i nämnderna. 

De frister som gäller för upprättandet av budget i församlingar och 

samfälligheter förlängs. Den skyldighet som de kyrkliga kommunerna har 

enligt nuvarande bestämmelser att underställa statliga myndigheter vissa 

beslut på det ekonomiska området slopas enligt förslaget. De kyrkliga 

kommunerna kommer bl. a. att få ta upp lån och teckna borgen utan 

regeringens medgivande. 

I propositionen föreslås ingen ändring i fråga om det kyrkliga huvudman

naskapet för begravningsverksamheten. 

Följdändringarföreslås i en rad författningar. Den nya lagstiftningen avses 

träda i kraft den l juli 1983. 
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1 Förslag till 
Lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Denna lag gäller för församlingar och kyrkliga samfälligheter. Dessa 

utgör kyrkliga kommuner. 

2 § Riket är indelat i församlingar (territoriella församlingar). 

Om ändring i församlingsindelningen finns bestämmelser i lagen 

(1979:41 l) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner 

och församlingar. 

I riket finns även icke-territoriella församlingar. Denna lag gäller i 

tillämpliga delar för sådana församlingar. 

3 § En församling får själv vårda sina angelägenheter. 

Med församlingsangelägenheter avses frågor om 

1. anskaffande och vård av kyrka, församlingshus. tjänstebostäder och 

annan för kyrkligt ändamål avsedd ~gendom, 
2. anskaffande och vård av begravningsplats, om inte regeringen för 

särskilt fall beslutar att uppgiften skall ankomma på en borgerlig kom-

mun, 

J. främjande av gudstjänstliv och kyrklig förkunnelse i övrigt samt kristen 

verksamhet bland barn och ungdom. äldre. sjuka och andra som behöver 

kyrkans tjänster, samt 

4. avlöningsförmåner åt präster. kyrkomusiker och annan personal. 

Om vissa angelägenheter som ankommer på församlingarna finns särskilda 
bestämmelser. 

Om en församling utgör ett pastorat, skall den ha hand om de 
angelägenheter som enligt lag eller annan författning ankommer på 
pastoratet. 

4 § Om två eller flera församlingar bildar ett pastorat skall de, om regeringen 

inte bestämmer annat, utgöra en kyrklig samfällighet som har hand om de 

angelägenheter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

pastoratet. 

En sådan samfällighet får även ha hand om andra ekonomiska försam

lingsangelägenheter. om regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer beslutar det. Ett sådant beslut får meddelas endast om församlingarna 

har samtyckt till det eller åtgärden är påkallad av ett allmänt behov. 

Församlingar får även i övrigt bilda en kyrklig samfällighet för en eller flera 

ekonomiska församlingsangelägenhetcr. om regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer beslutar det. För ett sådant beslut gäller de 

förutsättningar som anges i andra stycket. 
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5 § I Stockholms kommun skall de territoriella församlingarna utgöra en 

kyrklig samfällighet. 

Samfälligheten skall handha frågor om 

l. kostnaderna för kontanta avlöningsförmåner åt präster och kyrkomu

siker, 

2. vården av ~gendom som är avsedd för att täcka de under l angivna 

kostnaderna, samt 

3. den allmänna och den särskilda kyrkoavgiften. 

Samfälligheten får bevilja en församling anslag motsvarande högst 

kostnaderna för kontanta avlöningsförmåner åt annan personal än präster 

och kyrkomusiker samt fyra femtedelar av kostnaderna för att anskaffa och 

vårda kyrka, församlingshus, pastorscxpedition och tjänstebostäder. 

Samfälligheten får även ha hand om andra ekonomiska frågor. om de är 

gemensamma för samtliga församlingar. 

På uppdrag av en församling får samfälligheten även med bindande verkan 

för församlingen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera 

anställningsvillkoren för de arbetstagare i församlingens tjänst vilkas villkor 

inte skall fastställas av statlig myndighet. Samfälligheten får förbehålla sig 

sådan rätt när den beviljar en församling anslag till avlöningskostnader. 

6 § I Göteborgs kommun skall de territoriella församlingarna utgöra en 

kyrklig samfällighet för alla ekonomiska församlingsangelägenheter. 

7 § En församlings beslutanderätt utövas av kyrkofullmäktige eller på 

kyrkostämma. 
Förvaltning och verkställighet ankommer på kyrkorådet och övriga 

nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäk

tige eller stämman. För en sådan uppgift kan tillsättas en särskild beredning 

bestående av en eller flera personer. 

Fullmäktige eller stämman får uppdra åt kyrkorådet eller annan nämnd att 

i fullmäktiges eller stämmans ställe fatta beslut i vissa grupper av ärenden i 

den mån annat inte följer av lag eller annan författning. Ett sådant uppdrag 

får inte avse ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större 

vikt. 

8 § I församlingar med över 500 röstberättigade invånare skall beslutande

rätten utövas av kyrkofullmäktige. Detta skall dock inte gälla församlingar 

som ingår i Göteborgs kyrkliga samfällighet. Om regeringen beslutar det, 

skall det inte heller gälla en församling som ingår i annan kyrklig samfällighet 

än som avses i 4 § första stycket. 

Om antalet röstberättigade invånare i en församling med kyrkofullmäktige 

har gått ned till 500 eller därunder. skall beslutanderätten fortfarande utövas 

av kyrkofullmäktige. Fullmäktige får dock besluta att församlingens 

beslutanderätt skall utövas på kyrkostämma. 

En församling med 500 röstberättigade invånare eller därunder får uppdra 
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beslutanderätten åt kyrkofullmäktige. Förslag om att upphäva ett sådant 

beslut får inte väckas i kyrkofullmäktige förrän tre år har förflutit sedan 

ledamöterna i fullmäktige började sin tjänstgöring. 

Beslut om att införa eller avskaffa kyrkofullmäktige skall tillämpas från 

och med året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige förrättas 

nästa gång. Länsstyrelsen och domkapitlet skall genast underrättas om 

beslutet. 

9 § I en kyrklig samfällighet för alla ekonomiska församlingsangelägenheter 

utövas beslutanderätten av samfällighetens kyrkofullmäktige. I annan 

kyrklig samfällighet utövas beslutanderätten av församlingsdelegerade. 

Förvaltning och verkställighet i en samfällighet ankommer på kyrkorådet 

och övriga nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av 

fullmäktige eller delegerade. Bestämmelserna i 7 §andra och tredje styckena 

om beredning och om uppdrag att i fullmäktiges eller kyrkostämmans ställe 

fatta beslut i vissa frågor tillämpas även i samfällighet. 

10 § I samband med beslut om att bilda en kyrklig samfällighet får 

regeringen bestämma att beslutanderätten i samfälligheten skall utövas av 

indelningsdelcgerade till dess indelningsändringen träder i kraft. Om sådana 

delegerade finns bestämmelser i lagen (l 972:229) om kyrkliga indelnings

delegerade. 

2 kap. Kyrkofullmäktige 

Församling 

I § Kyrkofullmäktige beslutar hur många ledamöter i fullmäktige som skall 

utses. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst 
15 i församling med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder, 

19 i församling med över 5 000 till och med 10 000 röstberättigade 
invånare, 

25 i församling med över 10 000 röstberättigade invånare. 

I församling i Stockholms kommun skall antalet ledamöter i fullmäktige 

bestämmas till ett udda tal och till minst 

15 i församling med 10 000 röstberättigade invånare eller därunder. 

19 i församling med över 10 000 till och med 20 000 röstberättigade 

invånare, 

25 i församling med över 20 000 till och med 40 000 röstberättigade 

invånare. 

29 i församling med över 40 000 röstberättigade invånare. 

När fullmäktige skall utses första gången, beslutar kyrkostämman om 

antalet ledamöter i fullmäktige. 

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberättigad 

anses den som har upptagits i gällande röstlängd. 
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Beslutar fullmäktige om ändring av antalet ledamöter, tillämpas beslutet 

först när val i hela riket av fullmäktige förrättas nästa gång. Beslutet skall 

fattas före utgången av april månad valåret. Länsstyrelsen skall genast 

underrättas om beslutet. 

2 § För ledamöterna i kyrkofullmäktige skall utses suppleanter. 

Fullmäktige bestämmer det antal suppleanter som skall ligga till grund för 

tillämpningen av bestämmelserna i 43 §lagen (1972:704) om kyrkofullmäk

tigval om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra en viss andel. dock 

högst hälften. av det antal platser som varje parti får i församlingen. Om det 

därvid uppkommer ett brutet tal. avrundas detta till närmast högre hela tal. 

Länsstyrelsen skall genast underrättas om fullmäktiges beslut. 

När kyrkofullmäktige skall utses första gången, beslutar kyrkostämman 

om antalet suppleanter. 

3 § Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige har den 

som är kyrkobokförd i församlingen, är medlem av svenska kyrkan och har 

uppnått arton års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av 

domstol har dock inte rösträtt. Den som inte är svensk medborgare har 

rösträtt endast om han eller hon har varit kyrkobokförd i riket den 1 

november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har en 

röst. 

Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling har inte rösträtt 

vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige i annan försam

ling. 
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger avgörs 

på grundval av en före valet upprättad röstlängd. 

4 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige väljs bland dem som 

uppfyller villkoren för rösträtt enligt 3 § första ·och andra styckena. 

Den som innehar tjänst som biskop är inte valbar till ledamot eller·: 

suppleant. Den som är anställd hos församlingen och som i egenskap av 

föredragande hos kyrkorådet eller på grund av andra uppgifter som hör till 

tjänsten har den ledande ställningen bland församlingens tjänstemän är inte 

heller valbar. 

Om en ledamot eller en suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans 

eller hennes uppdrag genast. Fullmäktige skall befria en ledamot eller en 

suppleant från uppdraget. om han eller hon vill avgå och särskilda skäl inte 

talar emot det. 

5 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige eller beredning har rätt 

till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. 

6 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige väljs för tre år räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då valet har skett. 
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7 § I lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval finns hcstämmelser om 

I. indelning i valdistrikt, 

2. valdag, röstlängd, förrättande och avslutande av val samt 

7 

3. förfarandet när en ledamot i fullmäktige har avgått före den bestämda 

tjänstgöringstidens utgång och när en suppleant för en ledamot har inträtt 

som ledamot i fullmäktige eller av annan anledning har avgått som 

suppleant. 

8 § Kyrkofullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland 

sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess valen 

har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som har varit ledamot längst 

tid. Om två eller flera har varit ledamöter lika länge. har den äldsta av dem 

företräde. 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid ett 

sammanträde, utser fullmäktige en annan ledamot att för tillfället föra 

ordet. 

9 § Kyrkofullmäktige sammanträder enligt den ordning som fullmäktige 

bestämmer med iakttagande av föreskrifterna i andra stycket samt i 6 kap. 4 § 

och 7 kap. 6 §om tid för handläggning av vissa ärenden. Sammanträde skall 

även hållas, när kyrkorådet eller minst en tredjedel av fullmäktiges 

ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Vid sammanträde före december månads utgång förrättas val till de 

befattningar inom församlingen som blir lediga vid årets slut. År då val i hela 

riket av fullmäktige har ägt rum skall valen förrättas av de nyvalda 

fullmäktige. Dessa förrättar även andra val som ankommer på fullmäktige 

och avser tid efter utgången av det nämnda året. 

10 § Kungörelse om sammanträde med kyrkofullmäktige utfärdas av 
ordföranden. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt om de ärenden som skall behandlas. När sammanträde 

skall hållas första gången, sedan beslutanderätten har uppdragits åt 

fullmäktige, utfärdas kungörelsen av den senast valda ordföranden i 

kyrkostämman. 

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på 

församlingens anslagstavla och inom samma tid sändas med posten till varje 

ledamot och suppleant i fullmäktige eller på annat tillförlitligt sätt tillställas 

dem. 

Uppgift om tid och plats för sammantdide ~amt. om fullmäktige har 

bestämt det. uppgift om de ärenden som skall behandlas skall minst en vecka 

före sammanträdesdagen införas i en eller flera ortstidningar. Vid samman

träde före december månads utgång avgörs för det följande kalenderåret i 

vilken eller vilka tidningar sådana tillkännagivanden skall införas. Därvid 

bör väljas tidningar som genom sin spridning inom olika grupper av 

församlingsborna bringar tillkännagivandena till de flcstas kännedom. Om 
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förslag om att tillkännagivandena skall införas i någon annan ortstidning tär 

minst en tredjedel av rösterna, skall tillkännagivandena införas också i denna 

tidning. 

Om ett ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i den 

ordning som föreskrivs i andra och tredje styckena inte hinns med, skall 

kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen före samman

trädesdagen och på ett tillförlitligt sätt sändas till varje ledamot och suppleant 

i fullmäktige så tidigt att den kan antas komma honom eller henne till handa 

inom samma tid. 

11 § Om en ledamot i kyrkofullmäktige är förhindrad att inställa sig till ett 

sammanträde eller att vidare delta i sammanträdet, inträder i hans eller 

hennes ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna bestämda 

ordningen står i tur att tjänstgöra. Vad som har sagts om ledamot gäller även 

suppleant som har kallats att tjänstgöra eller som tjänstgör i stället för 

ledamot. 

En ledamot, som inställer sig under pågående sammanträde eller till 

fortsatt sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en suppleant har inträtt 

i hans eller hennes ställe. Dock får inte en ledamot, som har avbrutit 

tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, därefter 

under samma dag tjänstgöra vid sammanträdet. 

En suppleant som har börjat tjänstgöra med stöd av första stycket har 

företräde framför en annan suppleant, även om denne står i tur att tjänstgöra 

enligt den för suppleanterna bestämda ordningen. En suppleant, som på 

grund av att han eller hon är jävig i ett ärende avbryter tjänstgöringen vid ett 
sammanträde, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Om samtliga suppleanter för en ledamot i fullmäktige är förhindrade att 

inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, 

inträder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna 

bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den 

första platsen för partiet. Om en sådan suppleant inte kan tjänstgöra, 

inträde"r den suppleant som står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har 

fått den andra platsen för partiet och så vidare efter samma grund. 

12 § Kyrkofullmäktige får handlägga ärenden endast om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att interpella

tioner och frågor får besvaras även om antalet närvarande är lägre än vad som 

nu har sagts. 

Om en närvarande ledamot enligt 13 § eller 7 kap. 2 § på grund av jäv är 

förhindrad att delta i handläggningen av ett ärende, får fullmäktige 

handlägga detta även om antalet deltagande på grund av hindret inte uppgår 

till vad som föreskrivs i första stycket. 
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13 § En ledamot i kyrkofullmäktige får inte delta i handläggningen av ett 

ärende som personligen rör honom eller henne själv eller hans eller hennes 

make, föräldrar, barn eller syskon eller annan honom eller henne niirståen

dc. Bestämmelser om jäv i samband med revision finns i 7 kap. 2 §. 

14 § Varje ledamot i kyrkofullmäktige har en röst. 

Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har 

även 

1. ordförande eller vice ordförande i kyrkorådet samt kyrkoherden, 

2. ordförande eller vice ordförande i annan nämnd eller i beredning vid 

handläggning av ärenden som har beretts av nämnden eller beredningen och 

vid besvarande av en interpellation eller fråga som har framställts till 

ordföranden i nämnden eller beredningen. 

3. ledamot i kyrkorådet vid besvarande av en sådan interpellation som 

enligt 24 § tredje stycket har överlämnats för att besvaras av honom eller 

henne. 

4. revisor hos församlingen vid behandling av revisionsberättelsen för den 

verksamhet som hans eller hennes uppdrag avser, 

5. sådan tjänsteman hos församlingen som avses i 4 § andra stycket 

samt 

6. i den mån fullmäktige har beslutat det. ledamot eller suppleant i 

kyrkorådet, annan nämnd eller beredning. 

Fullmäktige får kalla tjänsteman hos församlingen eller särskild sakkunnig 

för att meddela upplysningar vid sammanträde. 

15 § Kyrkofullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts av 

I. kyrkorådet eller annan nämnd, om annat inte är föreskrivet i lag, 

2. ledamot genom motion, 

3. regeringen, central förvaltningsmyndighet. länsstyrelsen, domkapitlet 
eller stiftsnämnden, 

4. revisorerna, om ärendet avser förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget eller 

5. beredning, om fullmäktige har föreskrivit det. 

16 § Ett ärende, vari kyrkofullmäktige skall besluta, skall beredas av den 

nämnd eller beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör eller av en 

beredning som fullmäktige särskilt har utsett för ändamålet. 

Om ett ärende har beretts av någon annan än den nämnd eller beredning 

dit ärendet efter sin beskaffenhet hör. skall nämnden eller beredningen få 

tillfälle att avge yttrande i ärendet innan det avgörs. Kyrkorådet skall alltid få 

tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av någon annan än rådet. 

Val får förättas utan föregående beredning. Ett ärende som avser ändring 

av antalet ledamöter eller suppleanter i kyrkorådet eller annan nämnd eller 

avsägelse från uppdrag som ledamot eller suppleant i fullmäktige, i rådet 

eller i annan nämnd eller som revisor eller rcvisorssuppleant behöver inte 

heller beredas. 
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17 * En motion bör beredas så, att kyrkofullmäktige kan fatta beslut med 

anledning av motionen vid sammanträde som hålls inom ett år från det att 

motionen har väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom sådan tid, skall 

detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

vid sammanträde inom den angivna tiden. Fullmäktige får vid behandlingen 

av en sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 

18 § Kyrkofullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett 

ärende som tillhör fullmäktiges handläggning skall inhämtas synpunkter från 

röstberättigade i församlingen. Detta kan ske genom omröstning, opinions

undersökning eller liknande förfarande. Därvid får valnämndcn i kommunen 

anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras därigenom. En 

församling får dock anlita valnämnden endast om kommunfullmäktige 

beslutar det. Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som 

föranleds av att en församling anlitar valnämnden. 

19 * Om ett sammanträde med kyrkofullmäktige inte kan slutföras på utsatt 

dag, skall det fortsätta genast eller vid senare tidpunkt. Om sammanträdet 

skall fortsätta vid senare tidpunkt, bestämmer och tillkännager ordföranden 

genast tid och plats för det fortsatta sammanträdet. 

Om fortsättande och avslutande av valförrättning, när valet är proportio

nellt, finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val 

inom landsting, kommunfullmäktige m. m. 

20 * Ett ärende skall bordläggas. om det begärs av minst en tredjedel av de 

närvarande ledamöterna. För bordläggning i fråga om val eller av ett tidigare 

bordlagt ärende krävs beslut av kyrkofullmäktige med enkel majoritet. 

Om bordläggning beslutas. bestä1111m:r och tillkännager ordföranden 

innan sammanträdet avslutas till vilken dag ärendet skall uppskjutas. 

21 * Ordföranden leder kyrkofullmäktiges sammanträden och föredrar 

ärendena. Ordföranden skall tillse att ett ärende inte avgörs utan att 

föreskrifterna i 10 §om kungörande och i 16 § om beredning har iakttagits i 

fråga om ärendet. 

Ett ärende som fordrar skyndsam handläggning får även om föreskrifterna 

j 10 ~ om kungörande inte har iakttagits avgöras vid sammanträdet. om 

samtliga närvarande ledamöter beslutar det. Ett sådant ärende får även om 

föreskrifterna i 16 ~ om beredning inte har iakttagits avgöras vid samman

trädet. om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

22 ~ Sedan ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 

framställer han eller hon proposition, så avfattad att elen kan besvaras med ja 

eller nej. Ordföranden tillkännager diircfter vad som enligt hans eller hennes 

uppfattning har beslutats och befäster beslutet med klubbslag. om omröst

ning inte begärs. 

Om omröstning begi"irs. skall den verkställas efter upprop och ske öppet 
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utom i ärenden som avser val eller tillsättning av tjänst. Vid öppen 

omröstning får omröstningsapparat användas. Utgången bestäms genom 

enkel majoritet, om annat inte är föreskrivet för särskilda fall. Vid lika 

röstetal för olika meningar sker avgörandet genom lottning. om ärendet 

avser val eller tillsättning av tjänst, och genom ordförandens utslagsröst i 

övriga ärenden. 

23 § Val av ledamöter och suppleanter i församlingsdclegerade. kyrkoråd, 

annan nämnd och beredning samt av revisorer och revisorssuppleanter som 

avses i 7 kap. 1 § skall vara proportionellt. om det begärs <iv minst så många 

ledamöter som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande 

ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om 

kvoten är ett brutet tal. skall den avrundas till närmast högre hela tal. 

Bestämmelser om förfarandet vid ett sådant proportionellt val finns i lagen 

(1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfull

mäktige m. m. 

24 § En ledamot i kyrkofullmäktige får till ordföranden i kyrkorådet. annan 

nämnd eller beredning framställa interpellation i ämne som tillhör fullmäk

tiges handläggning. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation 

får framställas. Interpellationen skall vara tillgänglig för varje ledamot, 

innan fullmäktige fattar ett sådant beslut. 

Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i kyrkorådet får överlämna en 

interpellation som har framställts till honom eller henne att besvaras av 

annan ledamot i rådet som på grund av sitt uppdrag har särskilda 

förutsättningar att besvara interpellationen. 

Om fullmäktige föreskriver det, får en ledamot till ordföranden i 

kyrkorådet, annnan nämnd eller beredning framställa fråga i iimne som 

tillhör fullmäktiges handläggning. 

25 § Vid kyrkofullmäktiges sammanträden skall på ordförandens ansvar 

föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka ledamöter som har varit 

närvarande. Protokollet skall för varje ärende innehålla en kortfattad 

redogörelse för ärendets beskaffenhet, uppgift om de förslag och yrkanden i 

ärendet som inte har återkallats och fullmäktiges beslut i iirendet. Om 

omröstning har ägt rum, skall protokollet innehålla en redogörelse för 

propositionsordningen och uppgift om hur omröstningen har utfallit. När 

omröstning har skett öppet, skall i protokollet anges hur var och en har 

röstat. Om reservation som avses i 26 § har anförts. skall protokollet 

innehålla uppgift om reservationen. 

Protokollet skall justeras av ordföranden och minst två ledamöter som 

fullmäktige för varje gimg utser bland de närvarande. Justeringen skall äga 

rum senast fjorton dagar efter sammanträdesdagcn på tid som ordföranden 

bestämmer och tillkännager vid sammanträdet. Justering får ocksa verkstäl

las av fullmäktige antingen genast eller vid nästa sammanträde. 
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Senast på andra dagen efter justeringen skall denna samt uppgift om den 

plats där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan. Tillkän

na'givandet skall innehålla uppgift om vilken dag det har anslagits. Det får 

inte avlägsnas före besvärstidcns utgång. Bevis om dagen för anslaget skall 

tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt. 

26 § Den som vid kyrkofullmäktiges sammanträde har deltagit i avgörandet 

av ett ärendc får anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservationen 

skall anmälas innan sammanträdet avslutas samt, om den utvecklas närmare, 

avfattas skriftligen och lämnas senast när protokollet justeras. 

27 § Kyrkofullmäktiges protokoll och andra arkivhandlingar skall förvaras i 

kyrkoarkiv. Om kyrkoarkiv finns särskilda .bestämmelser. 

28 § Kyrkofullmäktiges sammanträden skall vara offentliga. Fullmäktige får 

dock för ett visst ärende besluta att överläggningen skall hållas inom stängda 

dörrar. Suppleanter får närvara vid en sådan överläggning. 

Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträdet. Han eller hon kan 

utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Om det 

uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han eller hon 

upplösa sammanträdet. 

29 § Kyrkofullmäktige får besluta att det till ledamöter och suppleanter i 

fullmäktige eller beredning skall i skälig omfattning utgå arvode samt 

ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdra-

get. 

30 § Kyrkofullmäktige skall i arbetsordning meddela de ytterligare före

skrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och ärendenas handlägg

ning. 

Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om 

l. vem som skall föra ordet till dess tillfällig ordförande som avses i 8 § 

andra stycket har utsetts, 

2. utsändning av handlingar inför sammanträde. 

3. anmälan av hinder för tjänstgöring vid sammanträde, 

4. inkallande av suppleanter, 

5. handläggningen av motioner, 

6. handläggningen av interpellationer och frågor som avses i 24 § fjärde 

stycket. 

7. förfarandet vid omröstning samt 

8. underrättelser om val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige 

och kyrkorådet. 

Kyrklig samfällighet 

31 § Om beslutanderätten i en kyrklig samfällighet skall utövas av kyrko

fullmäktige. bestämmer regeringen antalet ledamöter i fullmäktige. 
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Om kyrklig samfällighets indelning i valkretsar och om fastställandet av 

det antal ledamöter i fullmäktige som skall utses i varje församling finns 

bestämmelser i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval. 

32 § För ledamöterna i samfällighets kyrkofullmäktige skall utses supplean

ter. Fullmäktige bestämmer det antal suppleanter som skall ligga till grund 

för tillämpningen av bestämmelserna i 43 §lagen (1972:704) om kyrkofull

mäktigval om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra en viss andel, 

dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i samfälligheten 

eller, om regeringen enligt 4 § andra stycket lagen om kyrkofullmäktigval har 

beslutat att valbarheten skall vara inskränkt till valkrets, i varje valkrets. Om 

det därvid uppkommer ett brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela 

tal. Länsstyrelsen skall genast underrättas om fullmäktiges beslut. 

Niir kyrkofullmäktige skall utses första gången, fattas beslut enligt första 

stycket av regeringen, om regeringen inte med stöd av 1 kap. I 0 §har bestämt 

att beslutanderätten i samfälligheten skall utövas av indelningsdclcgc

rade. 

33 § Beträffande kyrkofullmäktige i kyrklig samfällighet tillämpas bestäm

melserna i 3-30 §§ om kyrkofullmäktige i församling. Därvid skall följande 

gälla. 

1. Bestämmelserna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 

2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 

anslagtavla. 

3. När sammanträde med fullmäktige i kyrklig samfällighet skall hållas 

första gången, utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i 

kyrkofullmäktige i den församling i samfälligheten som har flest röstberät

tigade invånare eller, om han eller hon har förhinder, av vice ordförande i 
samma församlings fullmäktige. Om fullmäktige inte finns i denna försam

ling, utfärdas kungörelsen av ordföranden i församlingens kyrkostämma, 

eller. om han eller hon har förhinder, av vice ordförande i stämman. 

4. Om samtliga suppleanter för en ledamot i fullmäktige är förhindrade att 

inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, 

inträder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna 

bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den 

första platsen för partiet i församlingen eller i en sådan grupp av församlingar 

som avses i 4 § lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval. Om en sådan 

suppleant inte kan tjänstgöra inträder den suppleant som står i tur att 

tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra platsen för partiet i 

församlingen eller gruppen av församlingar och så vidare efter samma grund. 

Om ett partis samtliga suppleanter i församlingen eller gruppen av 

församlingar är förhindrade att i en ledamots ställe inställa sig till ett 

sammanträde eller att vidare delta i sammanträdet, inträder suppleant som 

har utsetts för partiet i en annan församling eller grupp av församlingar efter 

den grund som nyss har sagts. Därvid har den suppleant företräde som har 
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utsetts i den församling eller grupp av församlingar där partiets röstetal är 

högst.' 

5. Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har. 

utöver de personer som avses i 14 § andra stycket, ordförande eller vice 

ordförande i församlings kyrkoråd vid handläggning av ärenden som angår 

församlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar i olika 

pastorat, tillkommer rätten för kyrkoherde att delta i överläggningarna den 

av församlingarnas kyrkoherdar som domkapitlet utser. I Göteborgs 

kyrkliga samfällighet skall denna rätt tillkomma två av församlingarnas 

kyrkoherdar. 

6. Fullmäktige får förvara protokoll och andra arkivhandlingar på annat 

sätt än i kyrkoarkiv, om regeringen beslutar det.. 

3 kap. Kyrkostämma 

I § I fråga om rösträtt på kyrkostämma tillämpas bestämmelserni1 i 2 kap. 3 § 

om rösträtt vid val av ledamöter i kyrkofullmäktige. 

2 § Kyrkostämman väljer för tre kalenderår bland de röstberättigade en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 

Om ordförande eller vice ordförande avgår under tjänstgöringstiden väljs 

en annan för återstoden av denna tid. 

3 § I fråga om valbarhet till ordförande och vice ordförande, verkan av att 

valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 

4 * om ledamot i kyrkofullmiiktige. 

4 § Ordförande och vice ordförande i kyrkostämman samt ledamöter och 

suppleanter i beredning har rätt till den ledighet från anställning som behövs 

för uppdraget. 

5 § Beträffande kyrkostämman tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 9 §första 

stycket första meningen och andra stycket första meningen, lO § första -

tredje styckena samt 13--17, 19-28 och 30 §§ om kyrkofullmäktige i 

församling. Därvid skall följande gälla. 

1. Om en ny församling bildas, i vilken beslutanderätten skall utövas på 

kyrkostämma. skall domkapitlet före den 1 juli året innan församlingen 

bildas förordna en persern att hålla kyrkostämma för val av ordförande och 

vice ordförande samt kyrkoråd. Om kyrkostämma skall utöva beslutande

rätten i en församling där den tidigare har utövats av kyrkofullmäktige. skall 

den senaste valda ordföranden i kyrkofullmäktige sammankalla kyrkostäm

man första gången. 

2. Bestiimrnclscrna om ledamot i kyrkofullmäktige skall i stället avse 

röstberiittigad. 

3. Kyrkostämma skall hållas när kyrkorådet begär det eller när ordföran

den anser att det behövs. 
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4. Kungörelse om kyrkost~imma behöver inte tillställas de röstberiittigade i 

församlingen. 

5. Om ett ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande på det 

sätt som föreskrivs i 2 kap. 10 *första- tredje styckena inte hinns med, skall 

kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast fyra vardagar före 

stämman. 

6. Kyrkostämmans sammanträden skall alltid vara offentliga. 

7. Omröstning skall vara sluten även i annat ärende än ärende om val eller 

tillsättning av tjänst, om det begärs. 

8. Av kyrkostämmans protokoll behöver inte framgå vilka som har deltagit i 

stämman. Inte heller behövs uppgift om hur var och en har röstat vid öppen 

omröstning. 

9. Arbetsordningen för kyrkostämman behöver inte innehålla bestämmelser 

som anges i 2 kap. 30 * andra stycket 3 och 4. 

6 * Kyrkostämman får besluta att det till stämmans ordförande samt 

ledamöter och suppleanter i beredning skall i skälig omfattning utgå arvode 

samt ersiittning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av 

uppdraget. 

4 kap. Församlingsdelegerade 

I* Om inte annat följer av vad som sägs i 2 ~- skall antalet ledamöter i 

församlingsdelegerade bestämmas till ett udda tal och till minst 

15 i samfällighet med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder. 

25 i samfällighet med över 5 000 till och med 20 000 röstberättigade 

invånare, 

35 i samfällighet med över 20 000 till och med 40 000 röstberättigade 
invånare. 

45 i samfällighet med över 40 000 röstberättigade invånare. 

När delegerade skall utses första gången. bör församlingarna träffa 

överenskommelse om antalet ledamöter med ledning av första stycket. 

Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet. Om församlingarna inte 

kan enas, bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter. 

Församlingsdclegerade beslutar själva om ändring av antalet ledamöter. 

Ett sådant beslut skall tillämpas från och med året efter det år då val i hcfa 

riket av kyrkofullmäktige förrättas nästa gång. Länsstyrelsen skall genast 

underrättas om beslutet. 

Länsstyrelsen bestämmer. med tillämpning av bestiimmelserna i 4 a § 

första stycket lagen ( 1972:704) om kyrkofullmäktigval. hur många ledamöter 

i församlingsdelegerade som varje församling skall utse. Länsstyrelsens 

beslut får överklagas hos valprövningsnämnden geno·m besvär. Valpröv

ningsnämndens beslut får inte överklagas. 
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2 § I Stockholms kyrkliga samfällighet skall antalet ledamöter i församlings

delcgcrade bestämmas så att varje församling utser en ledamot för varje 

påbörjat tiotusental röstberättigade invånare i församlingen. För ledamöter

na skall utses suppleanter till lika stort antal. 

3 § Ledamöter i församlingsdelegeradc samt i Stockholms kyrkliga samfäl

lighet även suppleanter för dessa väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostäm

man i varje församling. Om suppleanter inte väljs proportionellt, skall vid 

valet även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till 

tjänstgöring. 

4 § I fräga om valbarhet till ledamot eller suppleant i församlingsdclegerade, 

verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestäm

melserna i 2 kap. 4 §om ledamot i kyrkofullmäktige. I Stockholms kyrkliga 

samfällighet skall dock valbarheten vara inskränkt till församling. 

5 § Ledamöter och suppleanter i församlingsdclegerade eller beredning har 

rätt till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. 

6 § Ledamöter och suppleanter i församlingsdelegcrade väljs för tre år 

räknat från och med den I januari året efter det år då val i hela riket av 

kyrkofullmäktige har förrättats. När val som sker första gången inte äger rum 

under år då val i hela riket av fullmäktige förrättas, skall valet dock inte avse 

längre tid än till utgången av det år då sådana val av fullmäktige skall äga rum 

nästa gång. 

Om val till kyrkofullmäktige. som har utsett ledamöter och suppleanter i 
försarnlingsdelcgcrade. har upphävts och omval har iigt rum eller om rättelse 

har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen 

mellan partierna därvid har ändrats. upphör uppdragen för ledamöterna och 

suppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har 

avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats. 

skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för 

i1terstoden av tjänstgöringstiden. 

Val av ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade förrättas före 

december månads utgång året före det år då tjänstgöringstiden börjar. Det år 

då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum förrättas valet i församling 

med fullmäktige av de nyvalda fullmäktige vid sammanträde som avses i 2 

kap. 9 ~ andra stycket. 

Om en ledamot i församlingsdelegerade avgår under tjänstgöringstiden, 

förrättas fyllnadsval för återstoden av denna tid. I Stockholms kyrkliga 

samfällighet skall dock för en ledamot som har utsetts vid proportionellt val 

inkallas den suppleant som hör inträda enligt den för suppleanterna 

bestämda ordningen. Den suppleant som har inkallats skall tjänstgöra under 

den tid som återstår för den som har avgått. 
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7 § Beträffande församlingsdelegerade tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 

8--30 §§ om kyrkofullmäktige i församling. Därvid skall följande gälla. 

1. Bestämmelserna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 

2. Kungö~elscr och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 

anslagstavla. 

3. När sammanträde med delegerade skall hållas första gången, utfärdas 

kungörelse om sammanträdet av den ordförande som anges i 2 kap. 

33 § 3. 

4. Rätt att delta i delegerades överläggningar men inte i besluten har, 

utöver de personer som avses i 2 kap. 14 § andra stycket, ordförande eller 

vice ordförande i församlings kyrkoråd vid handläggning av ärenden som 

angår församlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar i olika 

pastorat, tillkommer rätten för kyrkoherde att delta i överläggningarna den 

av församlingarnas kyrkoherdar som domkapitlet utser. I Stockholms 

kyrkliga samfällighet skall denna rätt tillkomma två av församlingarnas 

kyrkoherdar. 

5. Delegerade i Stockholms kyrkliga samfällighet får förvara protokoll och 

andra arkivhandlingar på annat sätt än i kyrkoarkiv. 

5 kap. Kyrkorådet och övriga nämnder m. m. 

Församling 

I § Kyrkorådet är församlingens styrelse. 

Två eller flera församlingar får ha ett gemensamt kyrkoråd· eller, om de 

särskilda kyrkoråden behålls, utse ett gemensamt kyrkoråd för en eller flera 

angelägenheter. Även om församlingarna ingår i eller utgör en kyrklig 

samfällighet, får de utse ett gemensamt kyrkoråd för angelägenheter som 

handhas av församlingarna. 
Ingår en församling i en kyrklig samfällighet för alla ekonomiska 

församlingsangclägenheter, får regeringen besluta att kyrkoråd inte skall 

finnas i församlingen om församlingen begär det. 

2 § Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och verka för dess 

utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenheter och ha 

inseende över övriga nämnders verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa 

de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning samt hos 

kyrkofullmäktige eller kyrkostämman och övriga nämnder liksom hos andra 

myndigheter göra de framställningar som rådet anser behövs. 

Kyrkorådet skall vidare 

I. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige 

eller kyrkostämman, 

2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta 

kyrkans och församlingens egendom i den mån sådan egendomsförvaltning 

inte har uppdragits åt annan nämnd eller annars ankommer på annan, 

2 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 19 
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3. ha hand om medclsförvaltningcn i den mån kyrkofullmäktige eller 

kyrkostämman inte har medgett annan nämnd att helt eller delvis ha hand om 

sin medelsförvaltning, 

4. verkställa kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans beslut i den mån 

verkställigheten inte har uppdragits åt annan, 

5. själv eller genom ombud föra församlingens talan i alla mål och ärenden i 

den mån detta inte på grund av lag eller annan författning eller beslut av 

kyrkofullmäktige eller kyrkostämman ankommer på annan, 

6. ha hand om församlingens informationsverksamhet i den mån kyrko

fullmäktige eller kyrkostämman inte har uppdragit denna åt annan 

nämnd, 

7. verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta 

enskildas kontakter med församlingen samt 

8. i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkofullmäktige eller kyrkostämman 

har överlämnat till rådet. 

Kyrkorådet skall handlägga de ärenden som enligt särskilda författningar 

ankommer på rådet. 

Kyrkorådet får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder 

och från beredningar och tjänstemän i församlingen, när det behövs för att 

rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

3 § Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet. 

Kyrkoherden får förordna präst som tjänstgör pastoratet att vara 

kyrkorådsledamot i annexförsamling i stället för kyrkoherden. Förordnandet 

skall avse den tid för vilken övriga kyrkorådsledamöter har valts. Kyrkoher
den skall underrätta kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans ordförande om 

förordnandet. 

Om församlingar som tillhör olika pastorat har ett gemensamt kyrkoråd. 

förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrkoherdar att vara ledamot i 

rådet och en annan att vid hinder för honom eller henne vara fcdamot i 

stället. 

4 § Andra ledamöter än den som avses i 3 § samt suppleanter i kyrkorådet 

väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman till det antal som fullmäktige 

eller stämman bestämmer. Hela antalet ledamöter får dock inte vara mindre 

än fem. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort som antalet valda 

ledamöter. 

Om suppleanter inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas 

den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring. 

5 § Antalet ledamöter i ett gemensamt kyrkoråd och det antal ledamöter i 

rådet som varje församling skall utse bestäms genom överenskommelse 

mellan församlingarna. Varje församling skall välja minst en ledamot. Om 

församlingarna inte kan enas, bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter i 

rådet och det antal som skall utses av varje församling. 



Prop. 1982/83:19 19 

6 § I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i kyrkorådet, verkan av 
att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 2 
kap. 4 §om ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige. Den som har uppnått 
arton års ålder senast på dagen för valet till kyrkorådet är dock valbar. 
Utöver de personer som avses i 2 kap. 4 § andra stycket får inte heller en 
tjänsteman. som förestår någon förvaltning som är underställd rådet, väljas 

till ledamot eller suppleant i rådet. 

7 § Valda ledamöter och suppleanter i kyrkorådet har rätt till den ledighet 
från anställning som behövs för uppdraget. 

8 § Sådana ledamöter och suppleanter i kyrkorådet som avses i 4 § väljs för 

tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av 
kyrkofullmäktige har ägt rum. 

Om val till kyrkofullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om 
rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelning
en mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för de valda 
ledamöterna och suppleanterna i kyrkorådet två månader efter det att 
omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den 
förnyade sammanräkningen har avslutats, skall kyrkofullmäktige förrätta 

nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden av tjänstgöringsti

den. 
Om en ledamot som .har utsetts vid proportionellt val avgår under 

tjänstgöringstiden, inträder en suppleant, enligt den ordning mellan supple
anterna som har bestämts vid valet. i ledamotens ställe för återstoden av 
tjänstgöringstiden. Om en annan vald ledamot avgår, förrättas fyllnadsval 
för återstoden av tjänstgöringstiden. 

9 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman väljer för den tid som fullmäktige 
eller stämman bestämmer bland kyrkorådets ledamöter en ordförande och 
en eller två vice ordförande. Gemensamt kyrkoråd skall dock själv välja 
ordförande och en eller två vice ordförande bland sina ledamöter. 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträde 
med kyrkorådet, utser rådet en annan ledamot att för tillfället föra ordet. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, får kyrkorådet utse en annan ledamot att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

10 § Kyrkorådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Samman
träde skall även hållas, när minst en tredjedel av rådets ledamöter eller 
ledamot som avses i 3 § begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Kyrkorådet får kalla en ledamot eller en suppleant i kyrkofullmäktige, 
ordföranden eller en vice ordförande i kyrkostämman, en ledamot eller en 
suppleant i annan nämnd eller beredning, en tjänsteman hos församlingen 
eller en särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde med rådet. Den som 
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har kallats till sammanträde får, om rådet beslutar det, delta i överläggning

arna men inte i besluten. 

11 § I fråga om suppleanternas tjänstgöring i kyrkorådet gäller i tillämpliga 

delar bestämmelserna i 2 kap. 11 § om suppleanternas tjänstgöring i 

kyrkofullmäktige. Detta gäller även när en ledamot, som inte har utsetts vid 

proportionellt val, har avgått och fyllnadsval ännu inte har ägt rum. 

Suppleanterna får närvara vid rådets sammanträden och skall underrättas 

om tid och plats för sammanträde. 

12 § Kyrkorådet får handlägga ärenden endast om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. 

Ledamot i kyrkorådet och annan som har att handlägga ärenden hos rådet 

får inte delta i eller närvara vid handläggningen av ett ärende som 

personligen rör honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

föräldrar. barn eller syskon eller annan honom eller henne närstående. 

13 § När kyrkorådet väljer en sådan avdelning som avses i 16 §eller ett organ 

bestående av ledamöter eller suppleanter i rådet för beredning av ärenden 

som rådet skall handlägga, tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 23 § om 

proportionellt val. 
I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll, 

protokollets innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering 

och reservation tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 22. 25 och 26 §§ om 

kyrkofullmäktige. Protokollet får dock justeras på det sätt som kyrkorådet 

bestämmer av ordföranden och minst en ytterligare ledamot. 

14 § Kyrkorådet skall kungöra på lämpligt sätt var framställningar till rådet 

tas emot. 
Bestämmelserna i 7 § förvaltningslagen (1971:290) om när handling anses 

ha kommit in till myndighet tillämpas i ärenden hos kyrkorådet. 
Delgivning med kyrkorådet sker med ordföranden eller den som enligt 

reglemente, instruktion eller särskilt beslut är behörig att ta emot delgiv

ning. 

15 § Kyrkorådet väljer kyrkvärdar bland ledamöterna och suppleanterna i 

rådet. Kyrkvärdarna utses för den tid de är valda till ledamöter eller 

suppleanter. 
Kyrkorådet utser för varje kalenderår en kassaförvaltare, om rådets 

medelsförvaltning inte har ordnats på annat sätt. 

Det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum skall det nyvalda 

kyrkorådet före december månads utgång utse befattningshavare som avses i 
första och andra styckena. 

16 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får anta reglemente med närma

re bestämmelser om kyrkorådets verksamhet. 

Kyrkorådet får, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman beslutar det, 
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uppdra åt en särskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter i 

rådet. åt en ledamot eller en suppleant eller åt en tjänsteman hos 

församlingen att på rådets vägnar besluta i vissa grupper av ärenden, vilkas 

beskaffenhet skall anges i reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller 

yttrande till fullmäktige eller stämman liksom yttrande med anledning av att 

rådets beslut har överklagats får dock beslutas endast av rådet samfällt. 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall 

anmälas till kyrkorådet, som bestämmer på vilket sätt detta skall ske. 

17 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman tillsätter nämnder för förvalt

ning och verkställighet som enligt särskilda författningar ankommer på 

dessa. För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i dessa författ

ningar. 

För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige eller stämman 

tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd 

väljs av fullmäktige eller stämman till det antal som fullmäktige eller 

stämman bestämmer. Beträffande sådan nämnd tillämpas bestämmelserna 

om kyrkorådet i 4 § andra stycket, 6-7 §§, 8 § andra och tredje styckena, 

9-14 §§, 15 § andra och tredje styckena samt 16 §. 

18 § Kyrkofullmäktige och kyrkostämman får, i den mån annat inte är 

föreskrivet i lag eller annan författning, besluta att kyrkorådet eller annan 

nämnd skall 

1. ha hand om förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som 

annars förvaltas av annan nämnd, 

2. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från 

tjänst samt andra frågor beträffande personal som är underställd annan 

nämnd. 

19 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får besluta att en ledamot eller 
en suppleant i fullmäktige, kyrkorådet, annan nämnd eller beredning får 

närvara vid rådets eller annan nämnds sammanträde, även om han eller hon 

inte är ledamot eller suppleant i rådet eller nämnden, och delta 

överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad i 
protokollet. 

20 § Kyrkorådets och övriga nämnders protokoll och andra arkivhandlingar 

skall förvaras i kyrkoarkiv. Om kyrkoarkiv finns särskilda bestämmelser. 

21 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får besluta att det till valda 

ledamöter och suppleanter i kyrkorådet samt till ledamöter och suppleanter i 

annan nämnd skall i skälig omfattning utgå arvode samt ersättning för 

resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. Detsamma 

gäller annan ledamot i kyrkorådet, om han eller hon har utsetts till 
ordförande. 
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Stockholms kyrkliga samfällighet 

22 § Kyrkorådet i Stockholms kyrkliga samfällighet skall leda förvaltningen 
av samfällighetens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders 

verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
samfällighetens ekonomiska ställning samt hos församlingsdelegerade och 
övriga nämnder liksom hos andra myndigheter göra de framställningar som 
rådet anser behövs. Beträffande rådets uppgifter i övrigt tillämpas bestäm

melserna i 2 § andra-fjärde styckena. Därvid skall dock vad som sägs om 
församling och kyrkofullmäktige i stället avse samfälligheten och försam
lingsdelegerade. 

Samfällighetens kyrkoråd skall vidare förvalta egendom som avses i 1 kap. 
5 §andra stycket 2 i den mån sådan egendomsförvaltning inte har uppdragits 
åt annan nämnd eller annars ankommer på annan. 

23 § Församlingsdelegerades ordförande och vice ordförande är ordförande 
och vice ordförande i samfällighetens kyrkoråd. 

Övriga ledamöter och suppleanter i rådet väljs för varje kalenderår av 

delegerade till det antal som delegerade bestämmer. Hela antalet ledamöter 
får dock inte vara mindre än elva. Antalet suppleanter bör vara minst lika 
stort som antalet ledamöter. Valet skall förrättas vid det sammanträde då 
delegerades ordförande utses. 

Om suppleanter inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas 
den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring. 

24 § Ordförande eller vice ordförande i församlings kyrkoråd får närvara vid 
sammanträde med samfällighetens kyrkoråd, även om han eller hon inte är 
ledamot i rådet, och delta i överläggningarna men inte i besluten vid 
handläggning av frågor som rör församlingen. 

25 § Samfällighetens kyrkoråd får, om församlingsdelegerade beslutar det, 
uppdra åt kyrkorådet eller annan nämnd i församling att i stället för 
samfällighetens kyrkoråd förvalta fast egendom som avses i 1 kap. 5 § andra 

stycket 2. 

26 § Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga nämnder tillämpas 
bestämmelserna i 6-7 §§, 8 §andra och tredje styckena, 9 §andra och tredje 
styckena, 10-14 §§. 15 §andra och tredje styckena och 16-21 §§.Därvid skall 

följande gälla. 
1. Bestämmelserna om församling och kyrkofullmäktige skall avse 

samfälligheten och församlingsdelegerade. 
2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 

anslagstavla. 
3. Samfällighetens kyrkoråd skall underrätta församlingarna om frågor av 

större ekonomisk betydelse. Rådet får infordra yttranden och upplysningar 
från församlingarnas kyrkoråd, när det behövs för att rådet skall kunna 
fullgöra sina uppgifter. 
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4. Församlingsdelegerade får ge samfällighetens kyrkoråd en annan 

benämning än kyrkoråd. 

5. Protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på annat sätt än i 

kyrkoarkiv. 

Annan kyrklig samfällighet 

27 § Kyrkorådet i annan kyrklig samfällighet än den i Stockholm skall leda 

förvaltningen av samfällighetens angelägenheter och ha inseende över övriga 

nämnders verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan 

inverka på samfällighetens ekonomiska ställning samt hos samfällighetens 

fullmäktige eller församlingsdelegerade och övriga nämnder liksom hos 

andra myndigheter göra de framställningar som rådet anser behövs. 

Beträffande kyrkorådets uppgifter i övrigt tillämpas bestämmelserna i 2 § 

andra-fjärde styckena. Därvid skall dock vad som sägs om församling och 

kyrkofullmäktige i stället avse samfälligheten och dess fullmäktige eller 

församlingsdelegerade. 

28 § Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga nämnder tillämpas 

bestämmelserna i 3-21 §§. Därvid skall följande gälla. 

1. Bestämmelserna om församling och kyrkofullmäktige skall avse 

samfälligheten och dess fullmäktige eller församlingsdelegerade. 

2. I Göteborgs kyrkliga samfällighet skall samtliga ledamöter i samfällig

hetens kyrkoråd utses genom val. 

3. Om annan samfällighet än den i Göteborg utgörs av församlingar som 

tiIIhör olika pastorat, förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrko

herdar att vara ledamot i samfällighetens kyrkoråd och en annan att, vid 

förhinder för honom eller henne, vara ledamot i stället. 
4. Vid val av kyrkoråd i samfälligheten bör om möjligt varje församling bli 

företrädd i rådet genom minst en ledamot eller suppleant. 

5. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 

anslagstavla. 
6. Samfällighetens kyrkoråd skall underrätta församlingarna om frågor av 

större ekonomisk betydelse. Rådet får infordra yttranden och upplysningar 

från församlingarnas kyrkoråd, när det behövs för att rådet skall kunna 

fullgöra sina uppgifter. 

7. Samfällighetens kyrkoråd får, om inte samfällighetens fullmäktige 

beslutar annat, uppdra åt kyrkorådet eller annan nämnd i en församling att 

verkställa beslut av samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade 

eller att förvalta anslag som enligt fastställd budget eller särskilt beslut blivit 

anvisat åt församlingen. 

R. Samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelcgerade får ge samfäl

lighetens kyrkoråd en annan benämning än kyrkoråd. 

9. Protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på annat sätt än i 

kyrkoarkiv, om regeringen beslutar det. 
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6 kap. Ekonomisk förvaltning 

l § Fast eller lös egendom som tillhör en församling bör förvaltas så att 
förmögenheten inte minskas. 

2 § En församlings medelsbehov skall, i den mån det inte fylls på annat sätt, 

täckas med skatt. 

3 § En församling skall årligen upprätta budget för nästa kalenderår. 

Budgeten skall, med utgångspunkt i ställningen enligt· de avslutade 

räkenskaperna för året före det år då budgeten upprättas, innehålla en plan 

för ekonomin under budgetåret. I planen skall redovisas de anslag som skall 

änvisas och täckningen av medelsbehovet med angivande av skattesatsen. 

4 § Förslag till budget skall göras upp av kyrkorådet före oktober månads 

utgång. Om särskilda förhållanden påkallar det, får budgetförslaget göras 

upp i november månad. r sådant fall skall kyrkorådet före oktober månads 

utgång göra upp förslag till skattesats för den församlingsskatt som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under det följande året. Kyrkorådet bestämmer 

när övriga nämnder senast skall lämna sina särskilda budgetförslag till 

rådet. 

Kyrkorådet skall samråda med kommunstyrelsen innan budgetförslaget 

görs upp. 

Budgeten fastställs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman före novem

ber månads utgång. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden inte kan 

fastställas före november månads utgång, skall kyrkofullmäktige ·eller 
kyrkostämman ändf1 fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall 
därefter fastställas före december månads utgång. Därvid får fullmäktige 
eller stämman, om det finns särskilda skäl till det, fastställa annan skattesats 
än som har bestämts tidigare. 

Kyrkorådets förslag till budget skall från och med kungörandet av det 

sammanträde med kyrkofullmäktige eller den kyrkostämma då budgeten 
skall fastställas vara tillgängligt för allmänheten på plats som tillkännages i 

kungörelsen. 

5 § Beslut om anslag skall även innefatta anvisning av medel för att täcka 

anslaget. Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman kan besluta att ett särskilt 

anslag, som. inte förbrukas under det år för vilket det har beviljats. får 

användas för samma ändamål under det följande året. Sådant beslut får 

därefter fattas för ett år i sänder. 

6 § En församling får avsätta medel till kapitalfonder och driftfonder. 

Fondmedel får tas i anspråk för annat ändamål än det som fonden avser 

endast genom beslut i samband med att budgeten fastställs. 

Om församlings skyldighet att avsätta medel till fond i vissa fall finns 

särskilda bestämmelser. 
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7 § En församling får ta upp lån och ingå borgen. 

En församling får inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för 

fordran. Vid förvärv av egendom får en församling överta betalningsansvaret 

för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen. 

8 § Kyrkorådet skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som det 

förvaltar. 
Annan nämnd som förvaltar medel "skall föra räkenskaper i enlighet med 

anvisningar av kyrkorådet och årligen, inom den tid som kyrkorådet 

bestämmer. till rådet avlämna redovisning för sin medelsförvaltning under 

föregående kalenderår. 

När sådan redovisning har lämnats. skall kyrkorådet inom den tid som 

kyrkofullmäktige eller kyrkostämman bestämmer sammanfatta och avsluta 

räkenskaperna. 

Gemensamt kyrkoråd skall årligen avlämna redovisning till de församling

ar för vilka rådet är gemensamt. Sådan redovisning skall lämnas senast den 31 

mars. 

9 § Särskilda bestämmelser finns om 

1. vård om och förvaltning av kyrka och kyrkoegendom. 

2. förvaltning av medel som myndighet har särskilt inseende över samt 

3. kollektmedel. 

10 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 1-9 §§. 

Därvid skall följande gälla. 

1. Bestämmelserna om församlingens kyrkofullmäktige samt om dess 

kyrkoråd och övriga nämnder skall i stället avse samfällighetens fullmäktige 

eller församlingsdelegerade samt dess kyrkoråd och övriga nämnder. 

2. Församlingarnas kyrkoråd skall lämna sina särskilda förslag om anslag 

för det nästföljande året till samfällighetens kyrkoråd. Detta bestämmer när 

förslagen skall avlämnas. 

7 kap. Revision 

1 § Nyvalda kyrkofullmäktige eller kyrkostämman väljer under år då val i 

hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst 

lika många revisorssuppleanter för granskning av de tre följande årens 

verksamhet. Fullmäktige eller stämman får därvid välja revisorer och 

suppleanter för granskning av viss eller vissa nämnders verksamhet. Antalet 

revisorer. liksom antalet suppleanter, för varje nämnd eller grupp av 

nämnder skall dock vara minst tre. Om val till kyrkofullmäktige har upphävts 

och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad 

sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har 

ändrats. upphör uppdragen för revisorerna och suppleanterna två månader 

efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller 



Prop. 1982/83:19 26 

den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall fullmäktige förrätta nytt 

val av revisorer och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden. 

I fråga om valbarhet till revisor och revisorssuppleant, verkan av att 

valbarheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 § 

om ledamot i kyrkofullmäktige tillämpas. Den som inte är kyrkobokförd i 

församlingen är dock valbar. Detsamma gäller den som har uppnått arton års 

ålder senast på dagen för valet till revisor eller suppleant. · 

Om en revisor som inte har utsetts vid proporti.onellt val avgå_r under 

tjänstgöringstiden. får fullmäktige eller stämman förrätta fyllnadsval för 

återstoden av denna tid. 

Revisorer och rcvisorssuppleanter har rätt till den ledighet från anställning 

som behövs för uppdraget. 

Fullmäktige eller stämman får besluta att det till revisorer och revisors

suppleanter skall i skälig omfattning. utgå arvode samt ersättning för 

resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. 

2 § Den som är ledamot eller suppleant i kyrkorådet eller annars är 

redovisningsskyldig till församlingen får inte vara revisor eller revisorssupp

Ieant för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldighe

ten och inte heller delta i val av revisor eller revisorssuppleant för granskning 

av sådan verksamhet eller i handläggningen av ärende om ansvarsfrihet för 

verksamheten. Detsamma gäller make, föräldrar, barn eller syskon eller 

annan närstående till den redovisningsskyldige. Ordförande och vice 

ordförande i kyrkorådet eller annan nämnd vars verksamhet granskningen 

gäller får, utan hinder av vad som nu har sagts och även om de inte är 
ledamöter i kyrkofullmäktige, delta i fullmäktiges eller stämmans överlägg

ning. när revisionsberättelsen som avser granskningen behandlas. 

3 § Revisorerna granskar kyrkorådets och övriga nämnders verksamhet. De 
prövar om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 

och om den kontroll som har utövats inom nämnderna är tillräcklig. 

En revisor har rätt att av en nämnd få de uppgifter och upplysningar som 

behövs för rcvisionsarbetet. En revisor får när som helst inventera de 

penningmedel och värdehandlingar som en nämnd förvaltar samt ta del av 

räkenskaper och andra handlingar som berör nämndens verksamhet. 

Vad som har sagts om nämnd gäller i tillämpliga delar även beredning. 

4 § Revisorerna utövar, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman inte 

bestämmer annat, själva den förvaltning som har samband med rcvisions

uppdraget. Beslut som revisorerna fattar angående förvaltningen skall 

upptas i protokoll. I fråga om justering av protokoll och tillkännagivande om 

justeringen tillämpas hcstämmelserna i 5 kap. 13 §. 

5 § Revisorerna skall ärligen till kyrkofullmäktige eller kyrkostämman avge 

herättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser 



Prop. 1982/83:19 27 

verksamheten under det föregående året. Av berättelsen skall framgå om 

anmärkning beträffande den granskade verksamheten föreligger eller inte. 

Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i berättelsen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett särskilt uttalande i frågan huruvida 

ansvarsfrihet tillstyrks eller inte. 

6 § Sedan förklaringar har inhämtats över de anmärkningar som har 

framställts i revisionsberättelsen, skall kyrkofullmäktige eller kfrkostämman 

vid sammanträde före utgången av året efter det år som revisionen avser 

besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om åtgärd för att bevara 

församlingens rätt skall vidtas. Om talan inte väcks inom ett år från det att 

revisionsberättelsen lades fram på sammanträde med fullmäktige eller 

stämman, anses ansvarsfrihet beviljad: Trots att ansvarsfrihet har beviljats 

får talan dock föras beträffande skada på grund av brottslig handling, om inte 

ansvarsfriheten _uppenbarligen avsåg även den skadan. 

7 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får meddela närmare föreskrifter 

om revisionen. 

8 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 1-7 §§. 

Därvid skall följande gälla. 

1. Bestämmelserna om församlingens kyrkofullmäktige samt om dess 

kyrkoråd och övriga nämnder skall i stället avse samfällighetens fullmäktige 

eller församlingsdelegerade samt dess kyrkoråd och övriga nämnder. 

2. Församlingskyrkoråd som förvaltar medel för samfällighetens räkning 

skall årligen avge redovisning för sin förvaltning under det föregående 

kalenderåret. Redovisningen skall lämnas till samfällighetens kyrkoråd, som 

bestämmer när detta skall ske. 

8 kap. Församlingsskatt 

1 § Om skyldighet att erlägga församlingsskatt finns bestämmelser i 

kommunalskattclagen ( 1928:370). 

Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling är inte skyldig att 

erlägga församlingsskatt till den territoriella församling diir han ellcr·hon är 

mantalsskriven. 

Om lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan 

finns särskilda bestämmelser. 

2 § Skattesatsen för församlingsskatt bestäms enligt de grunder som anges i 

lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan 

menighets utdebitering av skatt. m. m. 

Den skattesats som har bestämts för ett visst år skall tillämpas vid 

faststiillandct av dels s~1dan församlingsskatt som ingår i preliminär skatt för 

inkomst under detta år, dels sådan församlingsskatt som ingår i slutlig skatt 

på grund av det följande årets taxering. 



Prop. 1982/83:19 28 

Om enligt 6 kap. 4 § tredje stycket annan skattesats slutligt har fastställts 

än den som har bestämts tidigare. skall den församlingsskatt som ingår i den 

preliminära skatten för inkomst under det följande året utgå efter den 

tidigare bestämda skattesatsen. Den församlingsskatt som ingår i slutlig skatt 

på grund av det därnäst följande årets taxering skall utgå efter den skattesats 

som har bestämts i samband med att budgeten fastställdes. 

3 § När budgeten har fastställts, skall kyrkorådet genast underrätta den 

kommun där församlingen är belägen om den skattesats som har bestämts för 

det följande året. I kommunallagen (1977: 179) finns föreskrifter om 

skyldighet för kommunstyrelsen att underrätta den lokala skattemyndighe

ten och statistiska centralbyrån om denna skattesats. 

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall 

kyrkorådet genast underrätta kommunen om rådets förslag till skattesats. 

Har annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall rådet genast 

underrätta kommunen om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte 

har fastställts före november månads utgång skall. så snart skattesatsen har 

fastställts, kommunen underrättas om denna. 

4 § Om utbetalning av församlingsskatt finns bestämmelser i lagen 

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets 

utdebitering av skatt m. m. 

5 § Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till kyrkorådet överlämna 

redovisning för det föregående året över skatt som tillkommer församlingen 

och som har utanordnats till denna. 

6 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 2-5 §§ om 

församling. 

7 § För församling i Stockholms kyrkliga samfällighet och för samfälligheten 

gäller att varje församlings kyrkoråd och samfällighetens kyrkoråd skall. 

sedan budgeten har fastställts. genast underrätta den lokala skattemyndig

heten och statistiska centralbyrån om den skattesats som har bestämts för det 

följande året: 

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång. skall 

kyrkorådet genast underrätta den lokala skattemyndigheten och statistiska 

centralbyrån om rådets förslag till skattesats. Har annan skattesats än den 

föreslagna fastställts. skall rådet genast underrätta dessa myndigheter och 

riksskatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har 

fastställts före november miinads utgång skall, så snart skattesatsen har 

fastställts. den lokala skattemyndigheten och statistiska centralbyrån under

rättas om denna. 
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9 kap. Kommunalbesvär 

1 § Kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans beslut får, om annat inte är 

särskilt föreskrivet, överklagas genom besvär hos kammarrätten. Besvären 

får grundas endast på omständigheter som innebär att beslutet 

1. inte har tillkommit i iaga ordning, 

2. står i strid mot lag eller annan författning, 

3. på annat sätt överskrider kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans 

befogenhet, 

4. kränker klagandens enskilda rätt eller 

5. annars vilar på orättvis grund. 

Besvärshandlingen skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor 

från den dag då justeringen av det över beslutet förda protokollet 

tillkännagavs på församlingens anslagstavla. Om besvärshandlingen före 

besvärstidens utgång har kommit in till församlingen, skall besvären ändå tas 

upp till prövning. 

I besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas och de 

omständigheter på vilka besvären grundas. Klaganden får inte anföra någon 

ny omständighet till grund för besvären efter besvärstidens utgång. 

2 § I fråga om besvär över beslut av kyrkorådet eller annan nämnd skall 

bestämmelserna i 1 §om besvär över kyrkofullmäktiges beslut tillämpas, om 

annat inte är särskilt föreskrivet. Besvär får inte anföras över beslut av rent 

förberedande eller rent verkställande art. 

Bestämmelserna i första stycket gäller även beslut som har fattats med stöd 

av uppdrag enligt 5 kap. 16 §. I fråga om beslut som inte har protokollförts 

särskilt räknas besvärstiden från den dag då justeringen av det protokoll, som 

fördes vid det sammanträde med kyrkorådet eller nämnden då beslutet 

anmäldes. tillkännagavs på anslagstavlan. Bestämmelserna i första stycket 

gäller också i fråga om besvär över sådant beslut av revisorerna som avses i 

7 kap. 4 §. 

3 § Besvär enligt 1 och 2 §§ får anföras av den som är kyrkobokförd i 

församlingen och av den som utan att vara kyrkobokförd i församlingen 

enligt taxering till kommunal inkomstskatt skall crliigga församlingsskatt till 

församlingen. 

4 § Kammarriitten skall inhämta domkapitlets yttrande över besvären, om 

det inte är obehövligt. 

Vid tilliimpning av förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291) anses församling

en som part. 

Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen får inte gälla sådan 

brist i besvärshandlingen som består i att denna inte anger den eller de 

omständigheter på vilka besvären grundas. Bestämmelsen i 29 § förvalt

ningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild 

tillämpas inte. 
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5 § Besvär över ett beslut av kammarriitten vilket har gått klaganden emot 

får anföras endast av denne. Besvär över ett beslut, varigenom kammarrät

ten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, 

får anföras av församlingen och av var och en som sägs i 3 §. 

6 § Om beslut av kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman har blivit upphävt 

genom avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet redan har 

verkställts, skall fullmäktige eller stämman föranstalta om rättelse av 

verkställigheten i den mån det är möjligt. 

Första stycket tillämpas även i fdga om beslut av kyrkorådet eller annan 

nämnd eller av revisorerna. 

7 § l fråga om besvär över beslut av kyrkofullmäktige, församlingsdelege

radc, kyrkorådet eller annan nämnd i en kyrklig samfällighet tillämpas 

1-6 §§. Besvär får anföras även av en församling som ingår i samfällighe

ten. 

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1983. 

2. Genom denna lag upphävs lagen ( 196 l :436) om församlingsstyrelse och 

lagen (1961:437) om införande av lagen om försam\ingsstyrelse. 

3. Om i lag eller annan författning förekommer hänvisning till föreskrift 

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya 

bestämmelsen. 

4. Beträffande icke-territoriell församling tillämpas den ordning som 

förut giillt. om församlingen beslutar det. 

5. En kyrklig samfällighet som har bildats före den l januari 196'.I skall 

bestå, om inte regeringen beslutar annat. Omfattar samfälligheten alla de 

angelägenheter som avses i lagen (1930:259) om församlingsstyrelse skall vad 

som sägs i den nya lagen om en församlings rätt att själv vårda sina 

angelägenheter inte tillämpas på de enskilda församlingarna i samfällighe

ten. 

6. I fråga om förutsättningarna för att en församlings beslutanderätt skall 

utövas av kyrkofullmäktige tillämpas äldre bestämmelser till utgången av år 

1985. Om en församling med över 500 röstberättigade i_nvånare i vilken 

beslutanderätten enligt 1 kap. 8 § första stycket skall utövas av kyrkofull

mäktige inte har fullmäktige vid ingången av år 1985. skall fullmäktige väljas i 

församlingen detta år. 

7. Bestämmelserna i 2 kap. 2 och 32 §§om att suppleanter skall utses för 

ledamöterna i kyrkofullmäktige tillämpas första gången vid val som avser 

tiden efter utg{mgen av år 1985. Detsamma gäller bestämmelserna i 5 kap. 

17 § andra stycket om att suppleanter skall utses för ledamöterna i sådan 

nämnd som avses i samma lagrum. 

8. Bestämmelserna i 2 kap. 4 § om bristande valbarhet och verkan av att 

valbarheten upphör för den som är anställd hos församlingen och har den 
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ledande ställningen bland församlingens tjänstemän tillämpas inte i fråga om 

den som har valts med stöd av äldre bestämmelser. 

9. I fråga om motion som har väckts före den l juli 1983 räknas den 

tidsfrist som anges i 2 kap. 17 § från nämnda dag. 

10. Arbetsordning för kyrkofullmäktige, kyrkostämma och församlings

delegcrade behöver inte antas före den 1 juli 1984. 

11. Om kyrkostämma med stöd av 3 kap. 2 §första stycket väljer en andra 

vice ordförande innan val av ordförande och vice ordförande skall ske nästa 

gång. skall andra vice ordföranden utses för återstoden av ordförandens och 

vice ordförandens tjänstgöringstid. 

12. Bestämmelserna i 7 kap. I §första stycket första meningen om val av 

revisorer och revisorssuppleanter tillämpas första gången vid val som avser 

tid efter utgången av år 1985. Kyrkofullmäktige och församlingsdclegerade 

väljer år 1983 tre eller flera revisorer samt minst lika många suppleanter för 

granskning av de två följande årens verksamhet. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1972:704) om kyrkofullmäktigval 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972:704) om kyrkofullmäktig
val1 

dels att 4 och 43 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 4 a §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4§ 
Vid val av fullmäktige församling skall varje församling utgöra en 

valkrets. 
Vid val av fullmäktige i kyrklig 

samfällighet skall varje i samfällig~ 
beten ingående församling eller 
sådan grupp av församlingar som har 
bestämts enligt 32 § femte stycket 
lagen (1961 :436) om församlingssty
relse utgöra en valkrets. Regeringen 
får förordna att valbarheten skall 
vara inskränkt till valkretsen. 

Vid val av fullmäktige i kyrklig 
samfällighet skall varje i samfällig
heten ingående församling eller 
sådan grupp av församlingar som har 
bestämts enligt 4 a § tredje stycket 
utgöra en valkrets. Regeringen får 
förordna att valbarheten skall vara 
inskränkt till valkretsen. 

4a§ 

I Lagen omtryckt 1982:147. 

I varje f är.samling i en kyrklig 
samfällighet skall väljas en ledamot i 
samfiillighetens fullmäktige. Ar det 
återstående antalet ledamöter skall i 
varje församling väljm en ledamot 
för varje gång som antalet röstberät
tigade i församlingen är jäm11t delbart 
med det tal som erhålls, när antalet 
röstberättigade i samfälligheten delas 
med det återstående antalet ledamöter 
i samfällighetens fullmäktige. Om det 
antal ledamöter som skall utses enligt 
dessa regler inte uppgår till det antal 
som har bestämts för samfälligheten, 
skall för att detta antal skall kunna 
uppnås de församlingar i vilka antalet 
röstberättigade mest överskjuter de 
tal som är bestämmande för fullmäk
tiges antal inom församlingarna mra 
berättigade att var för sig i ordning 
efter överskottens storlek l'älja ytterli
gare en ledamot. Är överskottstalen 
lika för två eller flera församlingar, 
avgörs företrädet genom lottning. 

Länsstyrelsen skall före maj må
nads utgång det år då val i hela riket 
av kyrkofullmäktige skall äga rum 
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Nuvarande lydelse 

33 

Föreslagen lydelse 

fastställa det antal ledamöter i full
mäktige som varje församling skall 
utse enligt första stycket. Länsstyrel
sens beslut får överklagas hos ~·al

prövningsnämnden genom besvär. 
Valprövningsnämndens beslut får 
inte överklagas. 

Regeringen får besluta att alla eller 
vissa församlingar i samfälligheten 
skall föras samman till en eller flera 
grupper vid tillämpningen av första 
och andra styckena. Om så har skett, 
skall det som sägs i första och andra 
styckena om församling i stället avse 
gruppen. 

43 §1 

Den slutliga sammanräkningen verkställes av länsstyrelsen vid offentlig 
förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen skall kungöra tid 
och plats för sammanräkningen. I kungörelsen anges i förekommande fall i 
vilken ordning som de olika valen kommer att räknas, om hinder ej möter. 
Kungörelsen skall anslås på församlingarnas anslagstavlor samt senast dagen 
före sammanräkningens början införas i ortstidning inom länet. 

I fråga om den slutliga sammanräkningen tillämpas i övrigt de bestämmel
ser i 14 kap. 1 §andra stycket, 2-4 §§. 5 §första stycket 1och2samt15, 15 d, 
16, 17, 19, 20 och 22-24 §§ vallagen (1972:620) som avser val av 
kommunfullmäktige och utseende av suppleanter för fullmäktige. 

Vad som sägs i 14 kap. 19 § valla- Vad som sägs i 14 kap. 19 § valla-
gen om beslut som har fattats med gen om beslut som har fattats med 
stöd av 2 kap. 2 § kommunallagen stöd av 2 kap. 2 § kommunallagen 
(1977:179) skall vid tillämpningen av (1977:179) skall vid tillämpningen av 
första stycket i stället gälla beslut första stycket i ställlet gälla beslut 
som har fattats med stöd av 8 § 4 som har fattats med stöd av 2 kap. 2 
mom. eller 32 a § lagen (1961:436) eller 32 §lagen (1982:000) om för-
om församlingsstyrelse. samlingar och kyrkliga samfällighe

ter. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 

1 Senaste lydelse 1982:412. 

3 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 19 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser 
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med särskilda bestäm

melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m. 1 

dels att 1 och 4 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §2 

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall 
bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som 
enligt länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid 
taxeringen det år skattesatsen skall fastställas, ökat med det antal skattekro
nor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen ( 1979:362) om 
skatteutjämningsbidrag. 

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket 
kommunallagen ( 1977: 179) annan 
skattesats slutligt fastställs än den 
som har bestämts tidigare, skall den 
nya skattesatsen om möjligt bestäm
mas med hänsyn till det antal skatte
kronor och skatteören som har 
påförts de skattskyldiga vid taxering
en det år skattesatsen skall faststäl-
las. 

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket 
kommunallagen (1977: 179) eller 
6 kap. 4 § tredje stycket lagen 
(1982:000) om församlingar och 
kyrkliga samfälligheter annan skatte
sats slutligt fastställs än den som har 
bestämts tidigare, skall den nya 
skattesatsen om möjligt bestämmas 
med hänsyn till det antal skattekro
nor och skatteören som har påförts 
de skattskyldiga vid taxeringen det 
år skattesatsen skall fastställas. 

4 §3 

Kommun är berättigad att under visst år av staten-uppbära kommunalskatt 
med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av antalet 
skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets (tax
eringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts för året 
före taxeringsåret . 

. Har enligt 4 kap. 4 §kommunallagen (1977:179) annan skattesats slutligt 
fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalningen 
läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten 
fastställdes. 

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott 
uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har 
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt 
taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommunal 
inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i 
kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det år, då 

t Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens ruhrik 1977:191. 
2 Senaste lydelse 1979:1161_. 
3 Senaste lydelse 1981:557. 
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beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt, som 
kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under 
året efter det år, då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte 
stycket. 

Är antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i 
kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid 
mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt tredje 
stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal mellan de 
angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens fordran hos 
staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall senast den 10 
september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det däremot 
svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören, som skall ligga till 
grund för ökningen av förskottet. 

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten 
enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till 
kommunen med en tolftedel den 18 i varje kalendermånad. Är kommunens 
fordran icke uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och 
februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i 
december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får 
länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om 
något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte 
motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning som 
föranledes härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad. 

Vad som har sagts om kommunal- Vad som har sagts om kommunal-
skatt tillämpas på motsvarande sätt i skatt tillämpas på motsvarande sätt i 
fråga om landstingsskatt. I frdga om fråga om landstingsskatt. 
församlingsskatt gäller däremot be-
stämmelserna i 84 §lagen ( 1961 :436) 
om församlingsstyrelse. · 

4a§ 
Församling är berättigad att under 

visst dr av staten uppbära försam
lingsskatt med belopp som motsvarar 
vad som skulle utgå på grundval av 
antalet skattekronor och skatteören i 
församlingen vid det föregående årets 
(taxeringsåret) taxering, beräknat 
efter den skattesats som har bestämts 
för året före taxeringsåret. Har skatt
skyldig enligt lagen (1951:691) om 
viss lindring i skattskyldigheten för 
den som inte tillhör svenska kyrkan 
dtnjutit lindring i skattskyldigheten 
till församlingen, skall belopp, som 
församlingen annars skulle ha varit 
berättigad att uppbära av staten, ned
sättas i motsvarande mån. 

Har enligt 6 kap. 4 § lagen 
(1982:000) om församlingar och kyr
liga samfälligheter annan skattesats 
slutligt fastställts än den som har 
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bestämts tidigare, skall till grund för 
utbetalningen. läggas den utdebitering 
som har bestämts i samband med att 
budgeten faststdlldes. 

Församling är berättigad att under 
visst år av staten såsom förskott 
uppbära ett belopp som motsvarar 
produkten av den skattesats som har 
beslutats för året och det antal skatte
kronor och skatteören, som enligt 
taxeringsnämndS beslut rörande det 
föregående årets taxering till kommu
nal inkomvtskatt har påförts de skatt
skyldiga. Det nu nämnda beloppet 
ingår i församlingens fordran hos 
staten vid ingången av. året efter. det 
år, då beslutet fattades. For.skottet 
avräknas mot den församlingsskatt, ·. 
som församlingen har räit ati: uppbä
ra av staten på grundval av taxeringen 
under året efter det, då förskottet 
enligt bestämmelserna. i nästföljande 
stycke utanordnas. 

Belopp, som vid ingången av ett år 
utgör församlingens fordran hos sta
ten enligt denna paragraf skall läns
styrelsen under samma år utanordna 
till församlingen med en tolftedel den 
18 i varje kalendermånad. Är för
samlingens fordran inte uträknad vid 
utbetalningstiUfällena i månaderna 
januari och februari, skall vid dessa 
tillfällen utbetalas samma belopp 
som har utbetalats i december månad 
det föregående året. När särskilda 
skäl föranleder det får länsstyrelsen 
dock förordna att utbetalning skall 
ske med annat belopp. Om något av 
de belopp som utbetalades i måna
derna januari och februari inte mot
svarar en tolftedel av församlingens 
fordran, skall den jämkning som 
föranleds härav ske i fråga om det 
belopp, som utbetalas mars 
månad. 

Vad som har sagts om församling 
tillämpas på motsvarande sätt ifråga 
om kyrklig samfällighet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser 
angående det kommunala ·skatteunderlaget 

Härigenom föreskrivs att 1 §lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser 
angående det kommunala skatteunderlaget skall ha nedan angivna lydel
se. 

Nuvarande lydelse 

1 § 
Vid bestämmande av det förskott 

på kommunalskatt, landstingsskatt 
och församlingsskatt enligt 4 § lagen . 
(1965:269) med särskilda bestäm
melser om kommuns och annan 
menighets utdebitering av skatt, 
m. m. och 84 §lagen (1961:436) om 
församlingsstyrelse som skall utbeta
las under år 1983 samt av skatteun
derlag för bidragsåret 1983 enligt 
lagen (1979:362) om skatteutjäm
ningsbidrag skall beräkningen grun
das på ett justerat skatteunderlag 
enligt följande. 

Föreslagen lydelse 

Vid bestämmande av det förskott 
på kommunalskatt, landstingsskatt 
och församlingsskatt enligt 4 och 
4 a §§ lagen (1965:269) med särskil
da bestämmelser om kommuns och 
annan menighets utdebitering av 
skatt, m. m. som skall utbetalas 
under år 1983 samt av skatteunder
lag för bidragsåret 1983 enligt lagen 
(1979:362) om skatteutjämningsbi
drag skall beräkningen grundas på 
ett justerat skatteunderlag enligt föl
jande. 

Antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 
1982 års taxering skall omräknas till det antal som kan beräknas ha blivit 
påfört om grundavdraget enligt 48 § 2 mom. första stycket kommunalskatte
lagen (1928:370) hade uppgått till 7 000 kronor vid nämnda taxering. Vidare 
skall antalet skattekronor och skatteören minskas med hela det antal 
skattekronor och skatteören som har påförts andra skattskyldiga än sådana 
som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt såvitt avser 
landstingskommun, med 60procent därav såvitt avser kommun och med 20 
procent därav såvitt avser annan menighet. Slutligen skall därefter återstå
ende antal skattekronor och skatteörenminskas med en procent såvitt avser 
landstingskommun och kommun. 

Vid bestämmande av skattesats för år 1983 skall bestämmelserna i denna 
paragraf beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 



Prop. 1982/83:19 38 

5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning 
i kommuner, landstingskommuner och församlingar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändring i rikets 
indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar 

dels att 3 kap. 15 § skall upphöra att gälla, 
dels att 3 kap. 14 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
14 §I 

Beslut, som under tiden mellan 
beslutet om indelningsändring eller, 
om indelningsdelegerade skall utses, 
valet av delegerade och ändringens 
ikraftträdande fattas av kyrkofull
mäktige, kyrkostämman, kyrkorå
det eller en annan nämnd, överkla
gas genom besvär enligt 89 § lagen 
(1961:436) om församlingsstyrelse. 
Besvär får anföras även av andra 
församlingar som berörs av indel
ningsändringen och dem som är 
kyrkobokförda i en sådan församling 
eller som, utan att vara kyrkobok
förda i församlingen, är skattskyldi
ga till denna. 

Beträffande besvären tillämpas i 
övrigt 89-91 §§ lagen om försam
lingsstyrelse. Besvär över ett beslut, 
varigenom kammarrätten har bifallit 
besvär eller förbjudit att det över
klagade beslutet verkställs, får anfö
ras även av andra församlingar som 
berörs av indelningsändringen och 
dem som är kyrkobokförda i en 
sådan församling eller som, utan att 
vara kyrkobokförda i församlingen, 
är skattskyldiga till denna. 

Beslut, som under tiden mellan 
beslutet om indelningsändring eller, 
om indelningsdelegerade skall utses, 
valet av delegerade och ändringens 
ikraftträdande fattas av kyrkofull
mäktige, kyrkostämman, kyrkorå
det. eller en annan nämnd, överkla
gas genom besvär enligt 9 kap. 
1-3 §§ lagen (1982:000) om försam
lingar och kyrkliga samfälligheter. 
Besvär får anföras även av andra 
församlingar som berörs av indel
ningsändringen och dem som är 
kyrkobokförda i en sådan församling 
eller som, utan att vara kyrkobok
förda i församlingen, är skattskyldi
ga till denna. Beträffande besvären 
tillämpas i övrigt 

9 kap. 4-6 §§lagen om församlingar 
och kyrkliga samfälligheter. Besvär 
över ett beslut, varigenom kammar
rätten har bifallit besvär eller förbju
dit att det överklagade beslutet 
verkställs, får anföras även av andra 
församlingar som berörs av indel
ningsändringen och dem som är 
kyrkobokförda i en sådan församling 
eller som, utan att vara kyrkobok
förda i församlingen, är skattskyldi
ga till denna. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 

I Senaste lydelse 1980:278. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelnings
delegerade 

39 

Härigenom föreskrivs att 1-3. 6, 11, 15, 17, 18, 20 och 21 §§ lagen 
(1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade1 skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §2 

Föreskriver regeringen enligt 3 Föreskriver regeringen enligt 3 kap. 
kap. 12§ lagen (1979:411) om 12§lagen(1979:41l)omändringi 
ändring i rikets indelning i kommun- rikets indelnirig i kommuner, lands-
er, landstingskommuner och för- tingskommuner och församlingar att 
samlingar att beslutanderätten i en beslutanderätten i en församling 
församling skall utövas av indel- skall utövas av indelningsdelegerade 
ningsdelegerade eller enligt 6 a § eller enligt I kap. JO§ lagen (1982: 
lagen (1961 :436) om församlingssty- 000) om församlingar och kyrkliga 
relse att beslutanderätten i en kyrklig samfälligheter att beslutanderätten i 
samfällighet skall utövas av sådana en kyrklig samfällighet skall utövas 
delegerade, skall delegerade och av sådana delegerade, skall delege-
suppleanter utses från varje försam- rade och suppleanter utses från varje 
ling vars område helt eller delvis församling vars område helt eller 
skall ingå i församlingen enligt den delvis skall ingå i församlingen enligt 
nya indelningen eller som skall ingå i den nya indelningen eller som skall 
den kyrkliga samfälligheten. ingå i den kyrkliga samfälligheten. 

Om delegerade skall utses från mer än en församling. fastställer regeringen 
antalet delegerade och suppleanter från varje församling. Är församlingarna 
ense om antalet, skall detta fastställas i enlighet härmed. 

Om delegerade skall utses från endast en församling, beslutar kyrkofull
mäktige eller kyrkostämman i denna församling om antalet delegerade och 
suppleanter. 

2 §3 

Delegerade och suppleanter för Delegerade och suppleanter för var-
varje församling väljs av kyrkofull- je församling väljs av kyrkofullmäk-
mäktige eller kyrkostämma senast tige eller kyrkostämma senast trettio 
trettio dagar efter det församlingen dagar efter det församlingen fått del 
fått del av beslutet om indelnings- av beslutet om indclningsändringen 
ändringen eller vid den senare tid- eller vid den senare tidpunkt som 
punkt som regeringen bestämmer. regeringen bestämmer. Valbar är 
Valbar är den som är fullmäktig eller den som är fullmäktig eller supple-
suppleant för fullmäktig i en försam- ant för fullmäktig i en församling 
ling eller kyrklig samfällighet, som eller kyrklig samfällighet, som be-
berörs av indelningsändringen, el- rörs av indelningändringen, eller, 
ler, om fullmäktige inte finns i en viss om fullmäktige inte finns i en viss 
församling. den som enligt· JO§ församling, den som enligt2 kap. 4 § 
lagen (1961:436) omförsamlingssty- lagen (1982:000) om församlingar 
relse skulle ha varit valbar till full- och kyrkliga samfälligheter skulle ha 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:4 D. 
2 Senaste lydelse 1979:413. 
3 Senaste lydelse 1979:413. 
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Nuvarande lydelse 

mäktig eller suppleant. Bestämmel
serna i 25 §fjärde stycket nämnda Jag 
om proportionellt val äger motsva
rande tillämpning. Om suppleanter
na inte väljs proportionellt, skall vid 
valet även bestämmas den ordning i 
vilken suppleanterna skall inkallas 
till tjänstgöring. 
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Föreslagen lydelse 

varit valbar till fullmäktig eller supp
leant. Bestämmelserna i 2 kap. 23 § 
nämnda lag om proportionellt val 
skall tillämpas. Om suppleanterna 
inte väljs proportionellt, skall vid 
valet även bestämmas den ordning i 
vilken suppleanterna skall inkallas 
till tjänstgöring. 

Sedan val ägt rum, skall uppgift om de valdas namn och postadress genast 
sändas till länsstyrelsen och domkapitlet. 

Avgår delegerad före utgången av Avgår delegerad före utgången av 
den bestämda tjänstgöringstiden, den bestämda tjänstgöringstiden, 
äger 46 § andra stycket lagen tillämpas 5 kap. 8 § tredje stycket 
(1961 :436) om församlingsstyrelse lagen om församlingar och kyrkliga 
motsl'arande tillämpning. samfälligheter. 

Bestämmelserna i JO § tredje och 
fjärde styckena lagen (1961 :436) om 
församlingsstyrelse om verkan av 
valbarhetens upphörande och om 
rätt till avsägelse äger motsvarande 
tillämpning på delegerade och supp~ 
leanter. 

3§ 
Bestämmelserna i 2 kap. 4 §tredje 

stycket lagen (1982:000) om försam
. tingar och kyrkliga samfälligheter om 
verkan av valbarhetens upphörande 
och om rätt till avsägelse skall tilläm
pas på delegerade och suppleanter. 

6 §I 

Sammanträden skall hållas på det ställe· och enligt den ordning som 
delegerade bestämmer. Sammanträde hålls även när länsstyrelsen eller 
domkapitlet förordnar om det, när de flesta delegerade eller det arbetsut
skott som avses i 14 § begär det och när ordföranden finner det behöv
ligt. 

Bestämmelsen i 16 § 2 mom. and
ra stycket lagen (1961:436) om för
samlingsstyrelse äger motsvarande 
tillämpning på delegerade. 

Bestämmelsen i 6 kap. 4 § tredje 
stycket lagen (1982:000) om försam
lingar och kyrkliga samfälligheter 
skall tillämpas på delegerade. 

11 §2 
Bestämmelserna i 18 §, 19 §första Bestämmelserna i 2 kap. 5, 12, 13, 

stycket, 23-28 och 30 §§ lagen 19-26 och 28 §§lagen (1982:000) om 
(1961:436) om församlingsstyrelse församlingar och kyrkliga samfällig
om fullmäktige och deras ordföran- heter om fullmäktige och deras ord
de äger motsvarande tilllämpning på förande skall tillämpas på delege-
delegerade och deras ordförande. rade och deras ordförande. 

En interpellation får framställas förutom till ordföranden i arbetsutskottet 
eller en kommitte även till ordföranden i kyrkorådet, annan nämnd eller 
beredning i en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelnings
ändringen. 

1 Senaste lydelse 1979:413. 

2 Senaste lydelse 1979:413. 
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Tillkännagivande so~ avses i 27 § 
fjärde stycket nämnda lag skall ske 
på anslagstavlan i varje försitmling 
och kyrklig samfällighet som berörs 
av indelningsändringen. · 

Nuvarande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

Tillkännagivande som avses i 2 
kap. 25 § tredje stycket nämnda lag 
skall ske på anslagstavlan i varje 
församling och kyrklig samfällighet 
som berörs av indelningsändring
en. 

Föreslagen lydelse 

15 §1 

Ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet eller i en kommitte väljs till 
det antal delegerade bestämmer och för delegerades tjäntgöringstid. Antalet 
ledamöter i arbetsutskottet får ej vara under fem. 

I fråga om valbarhet till ledamot I fråga om valbarhet till ledamot 
eller suppleant i arbetsutskottet eller eller suppleant i arbetsutskottet eller 
i kommitte, verkan av valharhctens . i kommitte. verkan av valbarhetens 
upphörande och rätt till avsägelse llPPhörande och rätt till avsägelse 
äger bestämmelserna i 45 .~ . lagen tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 
(1961 :436) om församlingsstyrelse. 6 § lagen (1982:000) om församling
om ledamot och suppleant i kyrkorå- . ar och kyrkliga samfälligheter om 
det motsl'arande tillämpning. Därvid ledamot och suppleant i kyrkorådet. 
skall iakttas, att utöver delegerad Därvid skall iakttas. att utöver dele
och suppleant för delegerad endast gerad och suppleant för delegerad 
den som är kyrkobokförd inom endast den ·som är kyrkobokförd 
området för församlingen enligt de inom området för församlingen 
nya indelningen eller för den kyrkli- enligt den nya indelningen eller för 
ga samfälligheten är valbar, den kyrkliga samfälligheten är val-

bar. 
Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas 

den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. 

17 § 
Bestämmelserna i 46 § andra 

stycket, 48-52 §§, 53 §andra och 
tredje styckena samt 58 § · lagen 
(1961 :436) om församling~·styrelse 

om kyrkoråd äger motsvarande till
lämpning på arhctsutskottet och på 
kommittc. Tillkännagivande som 
avses i 52§ tredje stycket nämnda lag 
skall ske på anslagstavlan· i varje. 
församling och kyrklig samfällighet 
som beröres av indelningsändriilg
en. 

I Senaste lydelse 1979:413. 

Bestämmelserna i 5 kap. 7 §, 8 § 
tredje stycket, 10 § första stycket 
11-12 §§. 13 § andra stycket, 14 .9 
andra och tredje styckena samt 20 § 
lagen (1982:000) om församlingar 
och kyrkliga samfälligheter om kyr
koråd skall tillämpas på arbetsut
skottet och på kommitte. Tillkänna
givande som avses i 5 kap. 13 §andra 
stycket nämnda lag skall ske på 
anslagstavlan i varje församling och 

· kyrklig samfällighet som berörs av 
indelningsändringen. 
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Föreslagen lydelse 

Arbetsutskottet och kommitte /dr 
kalla en delegerad eller suppleant för 
en delegerad, en ledamot av en kom
mitte eller en tjänsteman hos en 
församling som har valt delegerade 
eller en särskild sakkunnig att närva
ra ~·id ett sammanträde. Den som har 
kallats får, om utskottet eller kommit
ten beslutar det, delta i överläggning
arna men ej i besluten. 

18 § 
Ärende av annat slag än som 

anges i 22 § andra stycket lagen 
(1961 :436) om församlingsstyrelse 
får ej företagas till avgörande av 
delegerade. innan det blivit berett på 
något av de sätt som anges i 14 §. 
Har ärende beretts på annat sätt än 
av arbetsutskottet, skall tillfälle läm
nas utskottet att yttra sig, innan 
ärendet al'göres. 

Nuvarande lydelse 

Ärende av annat slag än som 
anges i 2 kap. 16 .~tredje stycket och 
21 § andra stycket lagen (1982:000) 
om församlingar och kyrkliga sam
fälligheter får ej avgöras av delege
rade, innan det blivit berett på något 
av de sätt som anges i 14 §. Har 
ärende beretts på annat sätt än av 
arbetsutskottet, skall tillfälle lämnas 
utskottet att yttra sig, innan ärendet 
avgörs. 

Föreslagen lydelse 

20 § 
Delegerade kan bestämma om 

ersättning till delegerad. ledamot i 
arbetsutskottet eller kommitte och 
suppleant. Därvid äger 31 § 1 mom. 
lagen (1961 :436) om församlingssty
relse motsvarande tillämpning. 

Delegerade kan bestämma om 
ersättning till delegerad, ledamot i 
arbetsutskottet eller kommitte och 
suppleant. Därvid skall 2 kap. 29 § 
lagen (1982:000) om församlingar 
och kyrkliga samfälligheter tilläm
pas. 

21 §1 

Beträffande besvär över beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en 
kommitte gäller i tillämpliga delar 89 
och 90 §§ lagen (1961:436) om för
samlingsstyrelse. Besvär får anföras 
av varje församling eller kyrklig 
samfällighet som berörs av indel
ningsändringen och av den som har 
rätt att anföra besvär över beslut av 
kyrkofullmäktige, kyrkostämman 
eller församlingsdelegerade i en 
sådan församling eller samfällighet. 

' Senaste lvdclsc l98ll:28ll. 

Beträffande besvär över beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en 
kommitte gäller i tillämpliga delar 9 
kap. 1--4 §§ lagen (1982:000) om 
församlingar och kyrkliga samfällig
heter. Besvär får anföras av varje 
församling eller kyrklig samfällighet 
som berörs av indelningsändringen 
och av den som har rätt att anföra 
besvär över beslut av kyrkofullmäk
tige, kyrkostämman eller försam
lingsdelegerade i en sådan försam
ling eller samfällighet. 
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Nuvarande lydelse 

Beträffande besvär över kammar
rättens beslut tillämpas 91 § Jagen 
om församlingsstyrelse. Besvär över 
ett beslut. varigenom kammarrätten 
har bifallit besvär eller förbjudit att 
det överklagade beslutet verkställs 
får anföras även av en församling 
eller kyrklig samfällighet som berörs 
av indelningsändringen och av den 
som har rätt att anföra besvär över 
beslut av kyrkofullmäktige, kyrko
stämman eller församlingsdelege
rade i en sådan församling eller 
samfällighet. 

43 

Föreslagen lydelse 

Beträffande besvär över kammar
rättens beslut tillämpas 9 kap. 5 .~ 
lagen om församlingar och kyrkliga 
samfälligheter. Besvär över ett be
slut, varigenom kammarrätten har 
bifallit besvär eller förbjudit att det 
överklagade beslutet verkställs får 
anföras även av en församling eller 
kyrklig samfällighet som berörs av 
indelningsändringen och av den som 
har rätt att anföra besvär över beslut 
av kyrkofullmäktige, kyrkostämman 
eller församlingsdelegerade i en 
sådan församling eller samfällighet. 

Bestämmelserna i 9 kap. 6 § lagen 
om församlingar och kyrkliga sam
fälligheter om rättelse av verkställig
het tillämpas beträffande beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en 
kommitte. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

44 

vid regeringssammanträde 

1982-09-09 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Wikström, 

Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder. Johansson, Wirten, Andersson. Boo. 

Eliasson. Elmstedt, Tillander. Ahrland, Molin. 

Föredragande: statsrådet Boo 

Proposition om ny lag om församlingar och kyrkliga samfällig
heter, m. m. 

1 Inledning 

I lagen (1961:436) om församlingsstyrelse (omtryckt 1976:500, ändrad 

senast 1981:558, LFS) finns grundläggande bestämmelser om de kyrkliga 

kommunerna. En överensstämmelse till både form och innehåll rådde mellan 

LFS och den lagstiftning som gällde för de borgerliga kommunerna enligt 

1953 års kommunallag. LFS ändrades emellertid inte vid tillkomsten av 1977 

års kommunallag. Det värde som ligger i en likformighet mellan försam

lingsstyrelselagstiftningen och kommunallagstiftningen ansågs motivera en 

översyn av LFS i syfte att anpassa den till den nya kommunallagen. För denna 

uppgift tillkallade regeringen år 1977 en särskild utredare 1-utrcdningen (Kn 

1977:04) för översyn av lagen om församlingsstyrelse. 

Utredningen avlämnade i februari 1981 betänkandet (SOU 1981:6) 

Översyn av lagen om församlingsstyrelse. En sammanfattning av utredning

ens förslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I och de 

lagförslag som läggs fram i betänkandet som bilaga 2. 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanser 

och en samrrianställning av deras yttranden bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 3. 

Enligt 54 § LFS är endast ledamöter och suppleanter i kyrkorådet valbara 

till kyrkvärdar. Med anledning av en riksdags motion (mot. 1979/80: 1050) har 

riksdagen anhållit att frågan om vidgad valbarhet till kyrkvärdsuppdrag 

utreds (KU 1980/81:5, rskr 1980/81:15). Med hänsyn härtill har inom 

kommundepartementet upprättats departementspromemorian (Ds Kn 

1 Direktören Lennart Stolt 
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1981 :9) Valbarhet till kyrkvärdsuppdrag. Promemorian bör fogas till 

protokollet i detta ärende som bilaga 4. 
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanser 

och en sammanställning av deras yttranden bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 5. 

2 Allmän motivering 

2.1 Inledning 

Den kyrkokommunala självstyrelsen - församlingsstyrelsen - är en del av 

den .kommunala självstyrelsen, som är en av grunderna för det fria folkstyret i 

Sverige. Genom de kyrkliga kommunerna har medlemmarna i svenska 

kyrkan tillförsäkrats rätten att lokalt besluta om gemensamma kyrkliga 

angelägenheter. Rätten att ta ut skatt för skötseln av församlingsuppgifterna 

är en viktig del av den kyrkokommunala självstyrelsen. Genom denna 

förverkligas i vid omfattning inom svenska kyrkan demokratins ide om 

människornas inflytande över utvecklingen. 

Kyrkomedlemmarnas inflytande i den kyrkokommunala självstyrelsen 

sker i princip enligt den representativa demokratins principer. Valda 

representanter har på medborgarnas uppdrag ansvaret för att de gemensam

ma angelägenheterna sköts väl. 

Den kyrkokommunala självstyrelsen och demokratin har en mycket stark 

ställning i Sverige. Indelningen i församlingar täcker i likhet med den 
borgerliga kommunindelningen hela landet. Genom församlingarna upprätt

håller svenska kyrkan en riksomfattande verksamhet som är uppbyggd på 

demokratisk grund. 

Den lokala kyrkliga självstyrelsen har lång tradition i Sverige. Den 

borgerliga och den kyrkliga kommunen har ett gemensamt ursprung i 

sockensjälvstyrelsen, som härstammar från medeltiden. Människorna inom 

ett lokalt avgränsat område - socknen - deltog pa olika sätt i skötseln av 

angelägenheter som var av gemensamt intresse. I äldre tider var de kyrkliga 

uppgifterna huvudsaken för sockenmenigheten. I början av 1800-talet kom 

socknen att framträda som en självständig juridisk person med egna 

tillgångar, skilda från medlemmarnas. I mitten av 1800-talet började de 

kyrkliga och de borgerliga elementen i sockensjälvstyrelsen att alltmera 

hållas isär från varandra. Genom 1862 års kommunalreform kom den 

definitiva skilsmässan mellan kyrkoförsamlingen och den borgerliga kom

munen. Den kyrkliga kommunens uppgift blev att ha hand om kyrkans och 

folkskolans angelägenheter. Det territoriella underlaget för församljngarna 

och de nya borgerliga kommunerna förblev detsamma. Detta samband kom 

att bestå ändå till 1946 och 1962 års kommunindclningsreformer. En av 

utgångspunkterna för 1862 års kommunalförordningar var att medlemskret

sen för den kyrkliga och den borgerliga kommunen inte behövde vara 

densamma. 
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1862 års förordning om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd reglerade 

den kyrkokommunala verksamheten fram till år 1930 då en ny lag om 

församlingsstyrclse tillkom. Genom denna lag infördes möjligheten att bilda 

kyrkliga samfälligheter. 1930 års lag ersattes i sin tur av 1961 års lag om 

församlingsstyrelse, som gäller f. n. 

Den betydelsefulla ställning som kommunerna har kommer till uttryck i 

regeringsformen (RF). Enligt 1 kap. 1 § RF förverkligas den svenska 

folkstyrelsen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 

genom kommunal självstyrelse. I 1 kap. 7 § slås fast att det i riket finns 

primärkommuner och landstingskommuner. Vidare anges att beslutanderät

ten i kommunerna utövas av valda församlingar och att kommunerna har rätt 

att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Enligt l kap. 8 § finns för den 

offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. I 

8 kap. 5 § föreskrivs att grunderna för ändringar i rikets indelning i 

kommuner, för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för 

den kommunala beskattningen bestäms i lag. I 11 kap. 6 § anges att 

förvaltningsuppgifter kan anförtros åt kommun. Dessa bestämmelser skall 

enligt punkt 9 femte stycket övergångsbestämmelserna till RF, med ett 

undantag som betingas av kyrkostämman, tillämpas även i fråga om kyrkliga 

kommuner. Samtliga grundlagsregler om svenska kyrkan är placerade i RF:s 

övergångsbestämmelser. Osäkerheten om kyrkans framtida ställning med

förde att de bestämmelser i 1809 års regeringsform som avsåg svenska kyrkan 

i allt väsentligt överfördes till den nya regeringsformen med bara formella 

ändringar. 

I prop. 1981/82:77 om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m. m. 

föreslås ändringar i grundlagsbestämmelserna om svenska kyrkan. Det 

föreslås att reglerna om kyrkolagstiftning i punkt 9 övergångsbestämmelser

na till RF anpassas till RF:s huvudprinciper om normgivning. Vidare föreslås 

att en del av de nuvarande stadgandena om svenska kyrkan i övergångsbe

stämmelserna till RF upphävs. Någon ändring föreslås emellertid inte i 

övergångsbestämmelsernas regler om de kyrkliga kommunerna. Jag uttalade 

i det sammanhanget att frågan om de kyrkliga kommunernas konstitutionella 

ställning har så stor betydelse för relationen mellan staten och kyrkan, att ett 

beslut som berör denna fråga ofrånkomligen måste anstå till dess stat

kyrka-frågan har avgjorts i den ena eller andra riktningen. Riksdagen har 

som vilande antagit de i propositionen framlagda förslagen till ändring i RF 

(KU 1981/82:36, rskr 1981/82:263). 

Begreppet "kommunallag'', som fanns i den gamla regeringsformen, har 

inte förts över till RF. Till kommunallagarna räknades naturligtvis kommu

nallagen och därutöver bl. a. lagen om församlingsstyrelse. Grunden för 

kommunallagstiftningen är nu i stället RF:s bestämmelser om kommunerna, 

framför allt i 8 kap. 5 § där det föreskrivs att viktigare regler rörande 

kommunerna skall ha form av lag. Det bör i detta sammanhang tilläggas att 

LFS inte är av kyrkolags natur. De särskilda bestämmelserna I punkt 9 fjärde 
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stycket övergångsbestämmelserna till RF om stiftande, ändring och upphä
vande av kyrkolag är således inte tillämpliga på LFS. 

LFS innehåller de grundläggande bestämmelserna om de båda typerna av 
kyrkliga kommuner, församlingar och kyrkliga samfälligheter. Den är för de 
kyrkliga kommunerna vad kommunallagen är för de borgerliga kommuner
na. I LFS finns bestämmelser om bl. a. församlingarnas kompetens och 

organisation, de kyrkokommunala organens arbetsformer, den ekonomiska 
förvaltningen, församlingsskatt samt besvär. I lagen finns också särskilda 

regler om de kyrkliga samfälligheterna. 
LFS stämde i stora delar både till form och till innehåll överens med 1953 

års kommunallag. År 1977 trädde den nya kommunallagen (1977:179. KL) i 
kraft. Bakgrunden till kommunallagsreformen var den betydande omvand
ling som den kommunala verksamheten hade genomgått under de föregå
ende decennierna och de ändrade förutsättningarna för den kommunala 
demokratin. Villkoren för de kyrkliga kommunernas verksamhet har 

naturligtvis också på sitt sätt förändrats. Det är mot den bakgrunden som· 
utredningen om översyn av lagen om församlingsstyrelse har bedrivit sitt 

arbete. 
För att rätt kunna bedöma värdet av att på det kyrkokommunala området 

göra ändringar av det slag som ingick i kommunallagsreformen har 
utredningen jämfört samhällsutvecklingens betydelse för demokratin i 
församlingarna med utvecklingen hos de borgerliga kommunerna. 

Den kommunala verksamheten har på senare tid expanderat kraftigt. Den 
ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen har i grunden förändrat 
förutsättningarna för och innehållet i den kommunala verksamheten. Många 
·nya obligatoriska uppgifter och ett ökat antal frivilliga åtaganden sätter sin 

prägel på utvecklingen inom de borgerliga kommunerna. De kyrkliga 
kommunerna har inte i samma utsträckning ålagts nya obligatoriska 

uppgifter. Deras frivilliga åtaganden inom församlingen har emellertid ökat. 
liksom bidragen till kyrklig verksamhet på stifts- och riksplanet. 

Samhällsutvecklingen har drivit fram ett starkare beroendeförhållande 
mellan staten och kommunerna. På den kyrkliga sidan är det annorlunda. 
Senare tiders utveckling har gått i riktning mot utvidgad rätt för kyrkan att 
·själv bestämma i inre kyrkliga angelägenheter. Mot den bakgrunden har 
beroendeförhållandet mellan staten och de kyrkliga kommunerna varit i 

avtagande. 
Genom de båda kommunala indelningsreformerna har antalet kommuner 

minskat från 2 498 år 1951 till 279 år 1982. Någon motsvarande reform har · 
inte ägt rum i fråga om församlingarna. F. n. finns 2 569 församlingar. varav 

fem icke-territoriella församlingar. Från statsmakternas sida har inte tagits 
något initiativ till en kyrkokommunal indelningsreform. En sådan genom
gripande förändring i den kyrkokommunala strukturen har inte ansetts 
lämplig under den tid då utredningarna om kyrkans framtida förhållande till 

staten har pågått. 
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I de borgerliga kommunerna har i vissa avseenden en centralisering av 

nämndverksamheten förekommit. Kommunstyrelsen har. också gradvis fått 

en starkare ställning i kommunen. Någon liknande utveckling har inte .. 

kunnat iakttas i de kyrkliga kommunerna. 

Under senare år har den kommunala planeringen byggts ut kraftigt och 

kommit att täcka allt flera områden. Liknande tendenser har förekommit på 

den kyrkliga sidan där flerårsplan för församlingsarbetet, ekonomisk 

flerårsplanering, personalplanering m. m. sker i allt större utsträckning. 

Den intensiva allmänna demokratidebatt som förts under senare år. i ... 

Sverige har av naturliga skäl inte berört de kyrkliga kommun.erna på samma 

sätt som de borgerliga. Det är dock uppenbart att demokratifrågor av det slag 

som bearbetades och löstes genom kommunallagsreformen har stor betydel

se även inom det kyrkokommunala området. Den största kyrkliga demokra.

tifrågan, nämligen det låga valdeltagandet i kyrkofullmäktigvalen, har dock 

ingen motsvarighet på den borgerligt kommunala si.dan .. Utredningen anför 

att föga torde kunna göras i denna fråga vid en översyn av LFS .. 

Församlingarna utgör stommen i svenska kyrkans organisation. De är de 

viktigaste delarna i den kyrkliga verksamheten på lokalplanet. På stiftsplanet 

handläggs de administrativa o:::h ekonomiska frågorna av domkapitlet och 

stiftsnämnden, vilka är statliga myndigheter. Även på riksplanet är.svenska 

kyrkans verksamhet i stor utsträckning inordnad under statliga myndighe

ter. 

Församlingarnas folkmängd varierar kraftigt. Många församlingar ~r små. 

Den 1 januari 1982 var antalet församlingar med färre än 1 000 invånare 

I 347. Antalet församlingar med mindre än 500 invånare var 852. 

Församlingarna arbetar under synnerligen olika ekonomiska villkor. 

Genom utjämning via kyrkofonden bidrar de ekonomiskt gynnade försam-. 

lingarna till att de svagare församlingarna kan hålla i gång sin verksamhet. 
Dessa får dessutom bidrag från staten genom den kommunala skatte~tjäm

ningen. Våren 1982 beslutade riksdagen och allmänna kyrkomötet .om ett 

nytt system för ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan (prop. 1981/ 

82:158, KU 1981182:28, rskr 1981182:309 och skr 1982:8, KLU 1982:7, kskr 

1982:11). 

Bildandet av kyrkliga samfälligheter har under 1960- och 1970-talen spelat 

en stor roll för den kyrkokommunala strukturen. Samfällighetsbildningen 

har påverkat denna på ett sätt som påminner om indelningsreformerna på 

den borgerligt komm~nala sidan. Antalet samfälligheter uppgick år 1980 till 

267. I dessa samfälligheter ingick 917 församlingar, vilket är mer än fyra 

gånger så många som år 1956 ingick i samfälligheter. I de flesta av de större 

kommunerna utgör numera alla eller nästan alla församlingarna en total 

kyrklig samfällighet. Liksom hos kommunerna finns hos dessa samfälligheter 

välutvecklade förvaltning;u med många anställda tjänstemän. Även hos 

många stora och medelstora församlingar och samfälligheter _i övrigt finner. 

man säkert en bas för den ekonomiska förvaltningen och långtidsplaneringen 

·'· ·. 

. . .' .. 
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som inte nämnvärt avviker från förhållandet i de borgerliga kommunerna. 

Samtidigt måste det särskilda problem uppmärksammas som är förknippat 

med att de församlingar som ingår i samfälligheter består som kyrkliga 

kommuner. Dessa beslutar i alla angelägenheter vid sidan av de ekonomiska 

och har anspråk på att inte domineras av samfällighetens organ. 

2.2 Allmänna synpunkter på översynen av församlingsstyrelselagen 

Utredningen 

Utredningen framhåller att uppgiften att se över LFS enligt utredningens 

direktiv till stor del blir en fråga om lagteknisk anpassning av denna lag till 

KL utan ändringar i övrigt av innehållet. Det har inte varit möjligt för 

utredningen att ta upp i och för sig aktuella och angelägna frågor som t. ex. 

församlingarnas kompetens på begravningsväsendets område. 

Skälen för att den borgerligt kommunala självstyrelsen och församlingar

nas självstyrelse har kommit att vila på samma rättsliga grund är enligt 

utredningen huvudsakligen av historisk natur. Det är fråga om besluts- och 

förvaltningsformer som har gemensamt ursprung i den gamla sockengemen

skapen. Inför en lagteknisk revision, som syftar till större överensstämmelse 

mellan kommunallag och församlingsstyrelselag i dagsläget, är det viktigt att 

konstatera att det, tid efter annan, också har förelegat betydelsefulla 

skillnader mellan regleringen av å ena sidan borgerliga, å andra sidan 

kyrkliga kommuner. Vid översynen har det därför, framhåller utredningen, 

varit viktigt att beakta församlingarnas samfundsgemenskap inom ramen för 

trossamfundet svenska kyrkan, liksom församlingsarbetets särart. 

Utredningen anför att ett djupgående studium av kommunallagsreformen 

och dess utgångspunkter och motiv har legat till grund för översynsarbetet. 

Överväganden och slutsatser i kommunallagsutredningens och kommunal

demokratiutredningens arbete har av utredningen granskats och prövats mot 

bakgrund av kyrkliga förhållanden. Översynsarbetet har sålunda inte 

resulterat i en ordagrann omstöpning av LFS efter KL:s mönster ens på de 

många punkter där förhållandena ändå är jämförelsevis likartade. Det har 

enligt utredningen i stor utsträckning varit erforderligt att beakta särskilda 

kyrkliga förhållanden och förutsättningar. 

I stort har emellertid de flesta av förslagen från de utredningar som 

föregick kommunallagsreformen beaktats och fått sin motsvarighet i 

utredningens förslag. 

Utredningen har övervägt om de nya regler i KL som bygger på förslagen i 

kommunaldemokratiutredningens huvudbetänkande (SOU 1975:41) Kom

munal demokrati bör gälla även för de kyrkliga kommunerna. Det är fråga 

om bestämmelser som syftar till att stärka de beslutande organens ställning, 

förbättra de förtroendevaldas arbetsvillkor, uppnå ett snabbare val genom

slag och stärka den lokala förankringen. Flertalet av dessa bestämmelser bör 

enligt utredningen införas även i den nya församlingsstyrelselagen. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 19 
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Utredningen framhåller att tidigare kommunallagstiftning alltid har vilat 

på uppfattningen att kommunerna borde åtnjuta största möjliga frihet att 

ordna sin förvaltning och sina verksamhetsformer med hänsyn till skiftande 

lokala behov. För LFS har samma grundprincip gällt. Kommunallagstift

ningen och församlingsstyrelselagstiftningen har varit av utpräglad ramka

raktär. Genom borttagandet av ett stort antal detaljbestämmelser blev KL:s 

karaktär av raml~g ytterligare betonad. Enligt utredningen föreligger inte för 

de kyrkliga kommunernas del något skäl till avsteg från dessa principer för 

lagreglering. 
Utredningen har övervägt vad det innebär att följa mönstret med 

avveckling av viss detaljreglering. Några av de mera bärande skälen för 

minskningen av detaljregleringen i KL var indelningsreformerna och de 

ökade administrativa resurser som numera står kommunerna till buds. De 

kyrkliga kommunerna har inte haft tillnärmelsevis samma utveckling. 

Den stora spännvidden mellan de kyrkokommunala enheterna är emel

lertid enligt utredningen ett starkt skäl för en slopad detaljreglering. 

Utvecklingen mot ett minskat beroendeförhällande mellan kyrkan och staten 

och en klarare markering av svenska kyrkan som ett självständigt trossam

fund utgör också en grundval för en mindre detaljerad statlig ramlagstiftning. 

Slutligen framhåller utredningen att de allmänna tendenserna till slopad 

statskontroll är ett skäl till större frihet för den lokala självstyrelsen på vissa 

områden. Utredningen föreslår därför på de allra flesta punkter samma 

minskade detaljreglering i LFS som i KL. 

Utredningen erinrar om att RF i olika avseenden återverkade på KL:s 

utformning. De kyrkliga kommunerna har emellertid. konstaterar utred
ningen, genom att de regleras i RF:s övergångsbestämmelser en annan 
anknytning till grundlagens regler om den kommunala självstyrelsen än de 
borgerliga kommunerna. Utredningen har övervägt i vad mån detta 
förhållande för de kyrkliga kommunernas del bör leda till särskilda slutsatser 
som avviker från den bedömning som gjordes i motsvarande frågor vid 
kommunallagsreformen. Utredningen har stannat vid att konstatera att nu 
gällande grundlag medger en likartad reglering av borgerliga och kyrkliga 

kommuner. 

Utredningen har vid sidan av arbetet med lagens innehåll sett över lagens 

språkliga utformning. En systematisk bearbetning för att öka överensstäm

melsen i disposition och framställningssätt har också företagits. Utredningen 

har bedömt det ogörligt att vid ett behållande av LFS på ett överskådligt sätt 

presentera alla de ändringar som föreslås. Därför har förslaget tagit formen 

av en helt ny lag. Slutligen har utredningen granskat församlingsstyrelse

lagens anknytning till andra lagar och författningar och aktualiserat 

erforderliga följdändringar. 
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Remissyttrandena 

De allra flesta remissinstanserna godtar principen om likformighet mellan 
kyrklig och borgerlig kommunallag. Likaså godtas i huvudsak utredningens 

förslag om hur långt arbetet med att uppnå likformighet bör drivas. 
Några remissinstanser godtar utredningens förslag utan erinringar. Till 

dessa hör justitiekanslern, länsstyrelserna i Södermanlands och Kalmar län, 

domkapitlet i Härnösand, Svenska kyrkans diakoninämnd och Sveriges 

kommunaltjänstemannaförbund. 
Ett flertal remissinstanser förklarar att de godtar utredningens förslag med 

vissa undantag. Detta gäller kammarkollegiet, länsstyrelserna i Skaraborgs, 

Kopparbergs och Jämtlands län, domkapitlen i Uppsala. Växjö och 

Stockholm, stiftsnämnderna i Uppsala och Lund, Svenska kyrkans central
råd för evangelisation och församlingsarbete, ärkebiskopen, stiftsråden i 

Linköpings och Västerås stift samt Svenska kyrkans personalförbund. 

Hovrätten för Västra Sverige anför att de strukturella skillnaderna mellan 

de borgerliga och de kyrkliga kommunerna i dag är så stora att man generellt 

sett kan ställa sig frågan om det finns anledning att vidhålla de traditionella 

likformighetssträvandena i regleringen. Hovrätten efterlyser en mera 

ingående diskussion om likformighetens nuvärde. Med reservation för vad 

en sådan diskussion skulle leda till godtar hovrätten emellertid utrednings

förslagets allmänna inriktning. Länsstyrelsen i Kopparbergs län finner det 

naturligt att lagstiftningen om de borgerliga och de kyrkliga kommunerna 

företer många gemensamma drag. Men det är enligt länsstyrelsen också 

viktigt att hålla i minnet att det finns väsentliga skillnader i fråga om 

arbetsuppgifter och organisation. Länsstyrelsen anser att en anpassning av 

LFS till KL bör ske men att den bör genomföras i medvetande om de särdrag 

som finns på den kyrkliga sidan. Sveriges kommunaljuridiska förening finner 
det tilltalande att LFS bringas i överensstämmelse med KL i större 
omfattning. Strävandena att nå likformighet bör dock enligt föreningen inte 
drivas längre än vad utredningen har föreslagit. 

Några remissinstanser tar upp frågan om vad utredningens förslag kommer 

att innebära för de mindre församlingarna. Domkapitlet och stiftsnämnden i 
Luleå anser att utredningens målsättning att i ramlagens form markera de 
kyrkliga kommunernas självständighet samt att förstärka den kyrkokommu

nala demokratin går ut över de mindre kyrkokommunerna. Domkapitlet och 

stiftsnämnden motsätter sig dock inte en modernisering av LFS, eftersom 

den i stora delar endast är en rent lagteknisk anpassning till kommunallagen 

och den totalt sett innebär en bättre grund för demokratin i församlingarna. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund framhåller att strävan 

efter minskad detaljreglering var betydligt naturligare för de borgerliga än 

för de kyrkliga kommunerna. Förbundet poängterar att. en detaljreglering i 

många stycken kan anses utgöra ett stöd för de minsta kyrkliga kommunerna 

i deras förvaltning. Domkapitlet i Visby ställer sig inte odelat positivt till att 
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lagens karaktär av ramlag förstärks och detaljregleringar slopas genom 

utredningens förslag. Det överlämnas i större utsträckning åt de lokala 

enheterna att dra upp gränser för det egna arbetet. För de mindre 

församlingarna kan detta enligt domkapitlet vara förenat med risker och 

problem beroende på osäkerhet och brist på erfarenhet m. m. Detaljerade 

bestämmelser, som i den större församlingen känts betungande, kan i den 

mindre församlingen ha varit ett stöd i den särskilda situationen. Om 

utredningens förslag går igenom, måste dessa frågor enligt domkapitlet noga 

följas upp. 

Kammarrätten i Stockholm och domkapitlet i Växjö anser det vara en 

fördel att utredningens förslag fått formen av en helt ny lag om församlings

styrelse. 

Vid överföringen av KL:s regler till en ny församlingsstyrelselag är det 

enligt Svenska kommunförbundet angeläget att inte införa sådana regler i 

församlingsstyrelselagen som vållat praktiska tillämpningsproblem eller 

oklarheter på den borgerligt kommunala sidan. Förbundet tar senare i sitt 

remissyttrande upp olika detaljfrågor som bör föranleda justeringar även i 

KL. Ändringarna är av sådan art att det enligt förbundet inte bör möta något 

hinder att genomföra dem i samband med översynen av LFS. Förbundet 

berör också några frågor av mer principiellt intresse som enligt förbundet kan 

behöva utredas ytterligare. 

Överväganden 

I direktiven till utredningen om översyn av lagen om församlingsstyrclse 

framhölls att lagen borde anpassas till den nya kommunallagen i den mån 

olikheter inte är sakligt betingade. 

Bakgrunden till utredningens arbete är 1977 års kommunallagsreform som 

resulterade i den nya kommunallagen. Denna syftade till att stärka den 

kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. Den bygger på 

principen att kommunerna skall ha största möjliga frihet att anpassa sina 

arbetsformer till lokala förhållanden och att onödig detaljreglering av den 

kommunala verksamheten bör undvikas. 

Mellan kommunallagstiftningen och församlingsstyrelselagstiftningen har 

alltid rått stor överensstämmelse både till form och till innehåll. Ändringar i 

den förra har ofta följts av motsvarande ändringar i den senare. Detta är 

naturligt med hänsyn till de borgerliga och de kyrkliga kommunernas 

gemensamma ursprung och till att de båda är enheter för kommunal 

självstyrelse. Trots att den gamla sockensjälvstyrelsen genom 1862 års 

kommunalreform delades upp mellan de borgerliga kommunerna och 

församlingarna och att flera kommunallagar och församlingsstyrelselagar 

sedan dess avlöst varandra. är likheterna i lagstiftningen ännu påtagliga. Jag 

anser att denna likformighet, som får anses ha stöd i RF, är ett värdefuHt 
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inslag i regleringen av den kommunala självstyrelsen. Den bör inte ges upp 
om det inte är nödvändigt. 

Eftersom församlingarna också utgör en samfundsgemenskap inom ramen 

för trossamfundet svenska kyrkan och driver en verksamhet med ett annat 

innehåll än de borgerliga kommunerna, måste det naturligtvis å andra sidan 

finnas betydelsefulla skillnader mellan regleringen av de kyrkliga kommu

nerna och bestämmelserna om de borgerliga kommunerna. 

Utredningen har haft en grannlaga uppgift när den har vägt intresset av 

likformighet mot kravet att i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till försam

lingsverksamhetens innehåll och församlingsarbetets särdrag. Remissinstan

serna har i stort godtagit utredningens bedömning av hur långt likformighe

ten mellan KL och LFS bör drivas. Olika remissinstanser har visserligen på 

vissa punkter kommit med invändningar mot utredningens förslag. Men 

ingen remissinstans har tagit avstånd från utredningens sätt att i dess helhet 

lösa frågan om anpassning av LFS till KL. Jag vill för min del också redan nu 
säga att jag anser att utredningens förslag som helhet innebär en rimlig 

avvägning mellan intresset av likformighet och hänsynen till sakliga olikheter 

i verksamheten. 

När det gäller innehållet i en ny lag om de kyrkliga kommunerna anser jag i 

likhet med utredningen och remissinstanserna att grunddragen för den 

kyrkokommunala organisationen måste anges i lagen och att där också måste 

ges sådana grundläggande regler om arbetsformerna som behövs för att 

garantera att församlingsmedlemmarna behandlas lika och för att ärendena 

handläggs i demokratiska former. Vissa grundläggande bestämmelser 

behövs också för att församlingsinvånarnas intresse av insyn och medverkan i 

den kyrkokommunala verksamheten skall kunna tillgodoses. 
I fråga om de kommunaldemokratiska principernas genomslag i den nya 

lagen om de kyrkliga kommunerna är jag i stort sett ense med utredningen. 
Jag anser således att den nya lagen efter förebild i KL bör innehålla 
bestämmelser om bl. a. delegationsförfarandet, beslutförhet, motioner och 
interpellationer i det beslutande organet, rätt till ledighet från anställning 
samt folkomröstningar och opinionsundersökningar. Däremot har det, som 

utredningen funnit och som jag återkommenill i det följande, inte visat sig 
möjligt att genomföra ett snabbare valgenomslag i de kyrkliga kommuner
na. 

Jag delar utredningens uppfattning att de kyrkliga kommunerna i likhet 

med de_ borgerliga bör ges största möjliga frihet att själva ordna sin 

förvaltning och sina verksamhetsformer efter de skiftande lokala behoven. 

Även på den kyrkokommunala sidan bör detaljföreskrifter så långt möjligt 

rensas ut. Skillnaden i storlek mellan församlingarna är inget hinder mot 

detta. Genom utrensningen av onödiga detaljregler stärks enligt min mening 

den kyrkokommunala självstyrelsen. fbland måste n_aturligtvis kravet på 
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tydlighet få medföra att bestämmelser i detaljfrågor tas in i lagen. De kan 
skapa ordning och hindra en alltför skiftande lokal praxis utan att de för den 

skull behöver upplevas som något hinder i den kyrkokommunala verksam
heten. Denna företer vidare särdrag som kan göra detaljföreskrifter 

nödvändiga i frågor där de inte behövs för de borgerliga kommunernas del. 

Frågan om hur. långtgående lagregleringen av de kyrkliga kommunernas 

verksamhet bör vara får alltså prövas från fall till fall. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört förordar jag att utredningens förslag 

om en ny lag om församlingsstyrelse genomförs. Enligt utredningens förslag 

har lagen samma rubrik som LFS. Jag anser för min del att rubriken bör 

ändras. Begreppet "församlingsstyrelse'' kan i likhet med "kommunalstyrel

se" te sig föråldrat och vålla missförstånd om lagens innehåll. Det speglar inte 

heller helt den ökade betydelse som de kyrkliga samfälligheterna, såsom jag 

har redovisat i det föregående, numera har fått. I RF används begreppet 

"kyrklig kommun". som omfattar såväl församling som kyrklig samfällighet. 

Det är tänkbart att använda begreppet ''kyrklig kommun" i den nya lagens 

rubrik. Jag har emellertid stannat för beteckningen "lag om församlingar och 

kyrkliga samfälligheter" som den lämpligaste rubriken för den nya lagen. 

Införandet av den nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter 

bör ses som ett led i den förnyelse av kommunallagstiftingen som har skett 

under senare år. Viktiga steg på den vägen har varit 1977 års kommunallag, 

lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner. landstingskom

muner och församlingar samt lagen (1979:408) om vissa lokala organ i 
kommunerna (omtryckt 1979:1167). F. n. pågår ett omfattande reformarbe
te på det kyrkliga området. Riksdagen, regeringen och det allmänna 

kyrkomötet har under våren 1982 tagit ställning i en rad kyrkliga frågor av 
stor betydelse för bl. a. kyrkans organisation. Genom den nya lagen om 
församlingar och kyrkliga samfälligheter. som bör sättas in även i detta 
sammanhang, åstadkoms tidsenliga regler om den lokala kyrkliga självsty

relsens organisation och verksamhetsformer. 

2.3 Kyrkostämman 

Nuvarande förhållanden 

En församlings beslutanderätt utövas enligt 4 § LFS av kyrkofullmäktige 

eller på kyrkostämma. Enligt 5 § 1 mom. LFS skall kyrkofullmäktige finnas 

om församlingen har mer än 1 000 invånare. Detta gäller dock inte 

församlingar som ingår i Göteborgs kyrkliga samfällighet. Vidare kan 

regeringen besluta att en församling som ingår i en annan kyrklig samfällighet 

inom ens. k. obligatorisk pastoratssamfällighet inte skall ha fullmäktige. Om 

en församling har kyrkofullmäktige och invånarantalet har sjunkit till 1 000 
eller därunder skall beslutanderätten fortfarande utövas av kyrkofullmäkti

ge. om fullmäktige inte beslutar annat. En församling med I 000 invånare 

eller därunder kan frivilligt införa kyrkofullmäktige. 
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I punkt 9 övergångsbestämmelserna till RF sägs att vad som föreskrivs i RF 

om primärkommuner skall, med undantag av 1 kap. 7 §första stycket andra 

punkten, äga motsvarande tillämpning i fråga om kyrkliga kommuner. 

Undantaget avser bestämmelsen om att beslutanderätten i kommunerna 

utövas av valda församlingar och föranleds av att beslutanderätten i 

församlingarna i vissa fall kan utövas direkt av församlingsmedlemmarna på 

kyrkostiimma. 

Kommunalstämman avskaffades i de borgerliga kommunerna i och med 

införandet av 1953 års kommunallag. Kyrkostämman har däremot behållits 

för de minsta kyrkokommunala enheterna. Gränsen för införande av 

kyrkofullmäktige har sänkts vid två tillfällen. 

I det organisationsförslag som framlades av de kyrkliga företrädarna i de 

s. k. stat-kyrkaöverläggningarna, Kyrkans framtida organisation (SOU 

1978:2) föreslogs att kyrkofullmäktige skulle finnas i församlingar med flera 

än 500 medlemmar. 

Utredningen 

Mot den bakgrund som kommunallagsreformen ger, med dess starka 

tyngdpunkt på demokratisering och förstärkning av det representativa 

systemet, kunde det enligt utredningen allvarligt övervägas att avskaffa 

kyrkostämmoinstitutionen. 

Utredningen framhåller att fördelarna med kyrkostämman är flera. Den är 

ett direktdcmokratiorgan och bevistas av personer med ett verkligt intresse 

för de kyrkliga frågorna. Den är billig, särskilt för små församlingar. 

De betänkligheter som möter består enligt utredningen i de praktiska 

konsekvenserna i de små församlingarna. Ett mindre antal församlingar har 

alltjämt färre än ](JO invånare. Utredningen framhåller att det i praktiken är 

ogörligt att införa ett- representativt system i så små enheter. Utredningen 

erinrar också om möjligheten för församlingar som ingår i kyrklig samfäl

lighet att slippa kyrkofullmäktige. Bland nackdelarna med kyrkostämma 

nämner utredningen risken för s. k. ·kupper som kan genomföras om 

stämman har få deltagare vilket ofta är fallet. 

Utredningen har stannat vid att föreslå att fler kyrkofullmäktige än f. n. 

inrättas utan att kyrkostämman för den skull helt skall avskaffas. Utredning

en föreslår att den nuvarande gränsen för att kyrkofullmäktige måste inrättas 

skall sänkas från l 000 invånare till 500 och att den skall bestämmas med 

utgångspunkt i antalet röstberättigade invånare i församlingen. 

Remissyttrandena 

Det stora flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran 

utredningens förslag att kyrkostämman skall behållas. 

Domkapitlet i Skara anser det inte realistiskt att avskaffa kyrkostämman 
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när det finns församlingar som bara har 100 invånare eller mindre. Några 

andra skäl för att kyrkostämman bör behållas än svårigheterna att i dessa små 

församlingar få till stånd ett fungerande representativt organ är enligt 

domkapitlet svåra att finna. 

Stiftsnämnden i Karlstad ifrågasätter om kyrkostämmoinstitutionen över 

huvud taget bör behållas. Enligt länsstyrelsen i Malmöhus län, hade det varit 

önskvärt att förstärka det representativa systemet inom den kyrkliga 

kommunen genom att helt avskaffa kyrkostämman. En sådan reform är 

emellertid, anför länsstyrelsen, ogörlig, eftersom antalet församlingar med 

ett invånarantal under 500 är mycket stort. Ett totalt representativt system 

kan enligt länsstyrelsen endast införas om nuvarande församlingsindelning 

ändras. 
Utredningens förslag om ändring av gränsen för obligatoriskt inrättande av 

kyrkofullmäktige godtas av en majoritet av remissinstanserna. 

Enligt kammarkollegiet kan förslaget att underlaget för beräkning av 

antalet kyrkofullmäktige i en församling skall utgöras av antalet röstberät

tigade invånare, i och för sig ses som en betydande principiell ändring på det 

kyrkliga området. Det innebär emellertid en naturlig anpassning till vad som 

i övrigt gäller om den representativa demokratin. Kollegiet tillstyrker därför 

ändringen liksom förslaget att skyldigheten att ha kyrkofullmäktige skall 

inträda vid över 500 röstberättigade invånare. 

Även ärkebiskopen tillstyrker den föreslagna ändringen av reglerna om 

utövande av församlings beslutanderätt. Även om den fastare organisation 
och stabilitet kyrkofullmäktigeinstitutet erbjuder är att föredra och på sikt 
också bör eftersträvas även i de mindre församlingarna, är utredningens 

hänsynstagande - låt vara främst av praktiska skäl - till kyrkostämmans 
fortbestånd, att hälsa med tillfredsställelse. Ärkebiskopen påpekar att 
utredningen genom förslaget beaktat den heterogena struktur som kyrkans 
församlingsbildningar i dag uppvisar och skapar förutsättningar för smidiga 

lösningar, baserade på den lokala församlingens egna förutsättningar. 
Domkapitlet i Skara hade kunnat godta en ännu något lägre gräns för ett 

obligatoriskt representativt system än 500 röstberättigade invånare. Efter

som församlingar med lägre antal invånare även i fortsättningen skall kunna 

uppdra beslutanderätten åt kyrkofullmäktige. kan enligt domkapitlet den 

föreslagna gränsen accepteras. I de församlingar med lägre antal invånare 

där intresset för kyrklig verksamhet är tillräckligt stort bör denna möjlighet 

utnyttjas. Domkapitlet framhåller också att skillnaden mellan den föreslagna 

och den nu gällande gränsen för inrättande av fullmäktige i realiteten inte 

motsvarar 500 personer, eftersom antalet röstberättigade invånare skall ligga 

till grund för bedömningen. 

Domkapitlet i Västerås framhåller att det kan tyckas att den direkta 

demokrati, som en stämma utgör i de små församlingarna skulle vara att 

föredra. Praktiska erfarenheter torde emellertid utvisa att intresset för att 

delta i stämma i allmänhet inte är stort. Det är säkert inte ovanligt, att 
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deltagarna i en stämma i huvudsak utgörs av kyrkorådets medlemmar och 

inte många därutöver. Det kan enligt domkapitlet bli så. att kyrkorådets 

medlemmar utgör en majoritet på stämman. Ansvaret och engagemanget 

kan beräknas öka, om en representativ församling-fullmäktige - skall väljas 

vid ett allmänt kyrkligt val. Å andra sidan bör naturligtvis inte fullmäktige 

inrättas där de röstberättigade är så få, att det kan bli svårt att erhålla 

tillräckligt antal verkligt intresserade och för uppgiften lämpliga fullmäktige. 

Var gränsen vid en vägning av dessa olika synpunkter skall gå. är enligt 

domkapitlet naturligtvis svårt att säga. Domkapitlet har inget annat förslag 

än det som utredningen för fram. 
Enligt domkapitlet i Göteborg innebär en utökning av antalet församlingar 

med kyrkofullmäktige ökade kostnader och en viss byråkratisering. Inte dess 

mindre synes fördelarna - bl. a. med hänsyn till risken förs. k. kuppförsök 

vid kyrkostämma - överväga nackdelarna. Förslaget kan också komma att 

innebära ett ökat kyrkligt intresse i berörda församlingar. Domkapitlet 

tillstyrker därför ändringen. 

Domkapitlet i Visby delar i princip utredningens uppfattning att ett 

representativt system med kyrkofullmäktige är att föredra som arbetsform 

men anser det ogörligt att införa ett sådant system i de mindre församling

arna. Gränsen för obligatoriskt representativt system bör därför enligt 

domkapitlet kvarstå oförändrad. 

Enligt länsstyrelsen i Jönköpings län innebär bestämmelsen att beslutan

derätten skall utövas av kyrkofullmäktige i församling med fler än 500 

röstberättigade invånare för länets vidkommande att ytterligare sex försam

lingar måste ha fullmäktige. Länsstyrelsen framhåller att sammanräknings

förfarandet är tidskrävande när det gäller de kyrkliga valen. Enligt 

länsstyrelsen kan bestämmelsen medföra ännu större tidsåtgång, vilket inte 

är tillfredsställande. Även länsstyrelsen i Kronobergs län anför att länssty
relsen får företa sammanräkning av flera kyrkofullmäktigeval än f. n. om 

förslaget genomförs. Enligt länsstyrelsen görs sammanräkningarna manu

ellt, utan datorstöd, och plats- och mandatfördelningarna innebär ofta 

komplicerade och tidsödande uträkningar. Redan i dag innebär sammanräk

ningen stor arbetsbörda för länsstyrelsen. Länsstyrelsen ifrågasätter därför 

om gränsen bör sättas så lågt som 500 röstberättigade. Med denna gräns 

skulle fullmäktige behöva inrättas i ytterligare nio församlingar i Kronobergs 

län. Om gränsen sattes vid förslagsvis 600 röstberättigade skulle endast två 

församlingar behöva inrätta fullmäktige. För detta läns del framstår därför 

den föreslagna gränsen som onödigt låg. framhåller länsstyrelsen, som 

hemställer att förslaget i denna del övervägs ytterligare. 

Domkapitlet i Linköping anser att kyrkostämman trots sina brister är ett 

utmärkt exempel på direkt folklig demokrati inom kyrkan. Domkapitlet 

förordar att gränsen för att en församling skall få behålla kyrkostämman inte 

skall sänkas utan bestämmas till 700-800 röstberättigade invånare, vilket 

motsvarar 1 000 invånare enligt nuvarande bestämmelser. 
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Länsstyrelsen i Kopparbergs län anser det förvånande att utredningen 

föreslår en minskad möjlighet att tillämpa direktdemokrati i de mindre 

församlingarna. Direktdemokratin torde vara den ursprungliga formen för 

demokrati. Den representativa demokratin bör ej ses som en högre form av 

demokrati utan endast som ett sätt att i större församlingar effektivisera 

beslutsfattandet. Länsstyrelsen påpekar att utredningen också anger ett 

flertal fördelar med kyrkostämman. Visserligen utgör förslaget ett närmande 

till KL. där stämmoinstitutet helt avskaffats. Församlingsindelningens 

struktur skiljer sig emellertid avsevärt från den borgerligt kommunala 

indelningen. Direktdemokratin låter sig med fördel tillämpas i de avsevärt 

mindre och frtm partipolitiken mer fria församlingarna. Med bibehållande av 

nuvarande ordning. vilken förordas av länsstyrelsen. har församlingarna 

alltjämt möjlighet att på eget initiativ uppdra beslutanderätten åt kyrko

fullmäktige. De kan därmed själva anpassa arbetsformen till de lokala 

förhållandena, allt i enlighet med utrcdningsdirektiven. Länsstyrelsen 

föreslår därför att den nuvarande gränsen 1 000 invånare endast justeras till 

att avse 1 000 röstberättigade invånare. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund anser det vara 

tveksamt om förslaget innebär någon större ändring i förhållande till nu 

gällande regler. Förbundet föreslår att ett lägre tal, exempelvis 300 

röstberättigade, sätts som gräns. Konsekvenserna härav bör enligt förbundet 

dock granskas närmare. Även stiftsnämnden i. Karlstad anser att kyrkofull

mäktige bör vara obligatoriskt om antalet röstberättigade invånare översti

ger 300. 

Överväganden 

Med hänsyn till församlingsstrukturen i svenska kyrkan anser jag inte att 

det är praktiskt möjligt att införa representativ demokrati i form av 
kyrkofullmäktige i samtliga församlingar. Såsom framgår av vad jag föreslår i 

det följande bör dock enligt min mening fullmäktiginstitutionen utvidgas. 

Även om så sker, måste emellertid bestämmelserna om kyrkostämma 

behållas för de minsta församlingarna. Jag ser också ett positivt värde i att 

man i de små enheterna har möjlighet att praktisera en direktdemokrati. 

Reglerna om kyrkostämma blir vidare tillämpliga, när en församling enligt 

regeringens beslut skall ingå i en kyrklig samfällighet och det därvid har 

föreskrivits att beslutanderätten inte skall utövas av kyrkofullmäktige. 

Förslaget att utvidga området för införande av kyrkofullmäktige i 

församlingarna vinner stöd hos flertalet av de remissinstanser som berör. 

frågan. De olägenheter som en del länsstyrelser påtalar i form av merarbete 

med sammanräkning av fullmäktigeval uppvägs enligt min mening klart av 

fördelarna med att fler församlingar får beslutande organ av representativt 

slag. Det är omvittnat att deltagandet i kyrkostämmorna i allmänhet är lågt. 

De ger därför inte alltid ett riktigt uttryck för de åsikter som råder i 
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församlingarna. Möjligheten att tillämpa en levande närdemokrati begränsar 

sig till de minsta församlingarna, men bör å andra sidan tillvaratas där. 

Delade meningar råder i remissyttrandena om var gränsen för ett 

obligatoriskt införande av kyrkofullmäktige bör dras. Utredningen har för 

sin del valt att sätta den vid 500 röstberättigade invånare. Jag vill understryka 

att förslaget att beräkna underlaget på enbart antalet röstberättigade i en 

församling i stället för att utgå från det totala invånarantalet, ett fqrslag som 

jag biträder, innebär att den föreslagna gränsen inte så starkt avviker från 

den nuvarande vid 1 000 invånare. Av några länsstyrelsers yttranden framgår 

också att antalet församlingar i deras län som skulle få övergå till 

kyrkofullmäktige inte är så stort. Mot den bakgrunden är det förståeligt att 

en del remissinstanscr föreslår en lägre gräns, nämligen 300. Jag är dock 

tveksam om den praktiska möjligheten att få till stånd effektiva fullmäktige

församlingar vid ett så lågt befolkningsunderlag och stannar därför för den av 

utredningen föreslagna gränsen vid 500 röstberättigade invånare. En följd av 

att gränsen sätts i relation till antalet röstberättigade invånare blir att frågan 

om införande av kyrkofullmäktige påverkas av kyrkotillhörigheten i 

församlingen. 

2.4 Suppleanter för ledamöterna i kyrkofullmäktige 

Nuvarande förhållanden 

Kyrkofullmäktige får enligt 8 § 4 mom. LFS besluta att suppleanter skall 

utses för fullmäktige. Suppleanter är således inte obligatoriska för kyrko

fullmäktige. Fullmäktige bestämmer antalet suppleanter till en viss andel, 

dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i församlingen eller 

i valkretsen, om församlingen har indelats i valkretsar. Närm.are bestämmel~ 
ser om hur suppleanterna skall utses finns i 43 § lagen (1972:704) om 
kyrkofullmäktigval (omtryckt 1982: 147) och 1'4'1i.ap. 19 §·vallagenf(1972:620, · 

omtryckt 1982:146). Skälen för systemet med suppleanter är att, om 

suppleanter finns, styrkeförhållandena i fullmäktige inte rubbas, när en 

ledamot är förhindrad att närvara eller är jävig, att flera personer blir knutna 

till det kyrkokommunala arbetet och att därmed medborgarinflytandet 
breddas. 

Genom KL infördes ett obligatoriskt suppleantsystem för kommunfull

mäktige i alla kommuner (2 kap. 2 § KL). I kommunallagspropositionen 

uttalade föredraganden att ett av de främsta skälen för suppleantsystemet är 

att flera medborgare kan engageras i samhällsarbetet. Om suppleanter utses 

kan flera kommunmedlemmar knytas direkt till den kommunala verksam

heten. Föredraganden ansåg att suppleantinstitutionen i. de beslutande 

organen har sådan betydelse att den borde införas i alla kommuner (prop. 

1975176:187 s. 253). 
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Utredningen 

Utredningen framhåller att antalet förtroendevalda på det kyrkokommu

nala området iir tiimligen stort. Det är mycket större än på den borgerligt 

kommunala sidan, även om suppleanterna här inräknas. Trots detta är det 

enligt utredningen angeläget att försöka engagera flera församlingsbor i den 

kyrkokommunala verksamheten. Utredningen anser dock att det f. n. saknas 

anledning att införa ett obligatoriskt suppleantsystem för de kyrkliga 

kommunerna. Utredningen hänvisar till svårigheterna att få fram ett 

tillräckligt antal suppleanter, när intresset för de kyrkokommunala frågorna 

allmänt sett är tämligen svalt och valdeltagandet är så lågt som f. n. 

Utredningen föreslår att det frivilliga suppleantsystemet behålls för de 

kyrkliga kommunerna. 

Remissyttrandena 

Utredningens förslag har godtagits av remissinstanserna. Ett par av dessa 

framhåller att suppleanter för kyrkofullmäktige alltid borde utses men att 

praktiska svårigheter lägger hinder i vägen för detta. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län menar att ett obligatoriskt suppleant

system skulle medverka till ett önskvärt ökat engagemang i kyrkliga frågor. 

Med hänsyn till det rådande låga valdeltagandet får enligt länsstyrelsen nog 

svårigheter anses föreligga att få fram ett tillräckligt antal suppleanter. 

Länsstyrelsen betonar att församlingarna även i fortsättningen skall ha 

möjligheten att besluta om erforderligt antal suppleanter för ledamöterna i 
kyrkofullmäktige. 

Domkapitlet i Skara anser inte att suppleantsystemet bör vara obligato

riskt för kyrkofullmäktige. Enligt domkapitlet blir behovet av suppleanter 

inte lika stort om ledamöterna får förbättrade möjligheter att delta i 

sitmmanträden. Domkapitlet anser att möjligheten att utse suppleanter bör 

finnas kvar. Domkapitlet framhåller att denna möjlighet har utnyttjats på 

många håll och att det är lämpligt att församlingarna själva får avgöra om 

suppleanter behövs. 

Domkapitlet i Visby anser att ett obligatoriskt suppleantsystem som på den 

borgerligt kommunala sidan skulle vara en åtgärd väl ägnad att engagera 

flera församlingsbor för de kyrkokommunala frågorna. Domkapitlet fram

håller att där suppleanter inte finns att tillgå kan särskilda problem uppstå, 

om frånvaron blir så stor att några beslut inte kan fattas. 

Överväganden 

Genom att utse suppleanter för kyrk_ofullmäktige breddar man underlaget 

för demokratin i de kyrkliga kommunerna. Kretsen av lekmän som 

engageras i ansvarstagande för församlingslivet vidgas. Om suppleanter 

finns, blir det också lättare att uppnå beslutförhet vid fullmäktiges 

sammanträden. 
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Fördelarna med att utse suppleanter i kyrkofullmäktige är enligt min 

mening så betydande. att suppleantsystemet bör vara obligatoriskt. De 

praktiska svårigheterna i sammanhanget bör inte överdrivas. Genom att 

kyrkofullmäktige själva får bestämma antalet suppleanter bör systemet 

kunna anpassas till de växlande förutsättningarna i församlingar av olika 

storlek och struktur. 

2.5 Valbarhet till kyrkvärdsuppdrag 

Bakgrund 

Enligt 54 ~ första stycket LFS väljs kyrkvärdar av kyrkorådet bland de 

valda ledamöterna och suppleanterna i rådet. Utredningen har i sitt förslag 

behållit denna valbarhetsregel utan någon motivering. 

Frågan om valbarheten till kyrkvärdsuppdrag har emellertid länge stått 

under debatt. Den nuvarande regeln kom till i samband med LFS och innebar 

att kretsen av valbara personer. som tidigare var begränsad till kyrkorådets 

ordinarie ledamöter. utsträcktes till suppleanterna. Sedan mitten av 1960-

talet har upprepade gånger i olika sammanhang yrkats på en ytterligare 

vidgning av denna krets, som alltjämt ansetts vara för snäv att tillåta en 

önskvärd ökning av antalet kyrkvärdar. Man har pekat på svårigheter att 

inom kyrkorådet finna personer som är villiga att åta sig kyrkvärdsuppdra

get, olägenheten av att detta binder sina innehavare till tjänstgöring i kyrkan 

var eller varannan söndag, det stora antal kyrkvärdar som blir nödvändigt i 

församlingar med flera distrikts- eller småkyrkor samt skiftarbete och 

schemalagd arbetstid som hinder för att fullgöra kyrkvärdsuppdrag osv. 

Bland annat av omtanke om kyrkorådets funktionsduglighet har man ansett 

mindre lämpligt att utnyttja den möjlighet som finns att öka antalet 

ledamöter och suppleanter för att därigenom bredda rekryteringsunderlaget 
för kyrkvärdsuppdragen. 

Som jag nämnde inledningsvis begärde 1980/81 års riksdag med anledning 

av en motion i ämnet att frågan om vidgad valbarhet till kyrkvärdsuppdrag 

skulle utredas. I motionen hade föreslagits att kyrkvärdar skulle väljas av 

kyrkorådet hland församlingens medlemmar. Konstitutionsutskottet 

menade emellertid att det nuvarande sambandet mellan kyrkoråds- och 

kyrkvärdsuppdrag var värdefullt ur många synpunkter. Vid en utredning 

borde därför övervägas om valbarheten kunde vidgas med bibehållande av 

viss anknytning till kyrkorådet (KU 1980/81:5, rskr 1980/81:15). 

Departementspromemorian 

I promemorian (Ds Kn 1981:9) Valbarhet till kyrkvärdsuppdrag. som 

upprättades med anledning av riksdagens framställning, föreslås att den 

nuvarande ordningen för utseende av kyrkvärdar behålls oförändrad. 

Av promemorian framgår att det mesta av kyrkvärdarnas ursprungliga 
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mångskiftande befattning med den lokala kyrkliga förmögenhetsförvaltning
en under tidernas lopp successivt har glidit över på kyrkorådet och andra 
organ eller funktionärer i församlingen. Numera inskränker sig deras 

uppdrag - bortsett från ledmotskapet i kyrkorådet - huvudsakligen dels till 

en allmän tillsyn över församlingens kyrkobyggnader och kyrkliga lösegen
dom. dels till vissa representativa eller ceremoniella funktioner i samband 

med församlingens gudstjänstfirande, kyrkoherdeinstallationer, kyrkoinvig

ningar o. d. De senare funktionerna har huvudsakligen vuxit fram sedvane
mässigt. Promemorian skiljer därför mellan· kyrkvärdarnas ''legala" och 

"liturgiska" funktioner. 

Enligt promemorian är det den legala funktionen som konstituerar 

kyrkvärdskapet i egentlig mening. Grunden till kyrkvärdarnas nuvarande 

förtroendeställning i församlingen är det ansvar för lokalkyrkan och dess 

egendom som de delar med kyrkorådet. Den liturgiska funktionen är 

däremot inte uteslutande förbehållen kyrkvärdarna. I promemorian ifråga

sätts om inte de upprepade kraven på ett bredare rekryteringsunderlag för 

kyrkvärdsuppdraget bottnar i en oklarhet om dettas egentliga innebörd. Den 

något missvisande titeln kyrkvärd har gett upphov till föreställningen att 
uppdraget innebar ett slags allmänt ''värdskap" i kyrkan. Till ett sådant 

värdskap står det emellertid församlingen fritt att utse vilka lämpliga 

personer som helst. Så har också skett på många håll. Uppgiften för dessa 

personer - vanligen kallade gudstjänstvärdar - förutsätter inte någon 

anknytning till församlingens legala organ som motiverar att den måste 
utövas av förtroendevalda. Deras valbarhet bör därför enligt promemorian 

inte begränsas i lag. 

Remissyttrandena 

De allra flesta remissinstanserna tillstyrker promemorieförslaget. Flertalet 
ansluter sig också till de bakomliggande övervägandena. Bara några få 

instanser för fn1m andra förslag eller kritiska synpunkter. 
Till de kritiska hör ärkebiskopen. För honom är kyrkvärdarnas ansvar för 

gudstjänsten deras främsta uppgift. Han framhåller att utvecklingen har 

medfört en förskjutning av kyrkvärdskapets egentliga innehåll från de legala 

till de representativa och ceremoniella funktionerna. Ärkebiskopen vill inte 

motsätta sig en ändring av nuvarande reglering men förordar att en sådan 

ordning tillskapas att anknytningen mellan kyrkvärdsuppdrag och kyrkoråd 

fortfarande kan upprätthållas. 

Även kammarrätten i Stockholm menar att man bör acceptera den faktiska 

utvecklingen. Om det föreligger behov av att vidga kretsen av valbara 
personer kan enligt kammarrätten den önskvärda kopplingen till kyrkorådet 

eventuellt tillgodoses, om det föreskrivs att kyrkvärd som inte är ledamot 

eller suppleant i rådet likväl har rätt att närvara vid rådets sammanträden 

och, om rådet fattar beslut härom, även yttra sig där. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län förordar ett system där minst en av 
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kyrkvärdarna utses bland kyrkorådets ledamöter och suppleanter och öv'riga 

bland därtill lämpade församlingsmedlemmar. 

De påtalade svårigheterna att finna personer som är villiga att åta sig 

kyrkvärdsuppdrag kan enligt flera remissinstanser bemästras, om man redan 

vid valet av kyrkoråd beaktar att kyrkvärdar skall utses inom detta. 

Domkapitlet och stiftsnämnden i Uppsala går ett steg längre och föreslår att 

valet av kyrkvärdar företas av kyrkofullmäktige i samband med valet av 

ledamöter och suppleanter i kyrkörådet. 

Flera remissinstanser understryker kraftigt angcliigenheten av ett bevarat 

samband mellan kyrkorådet och kyrkvärdsfunktionen främst med hänsyn till 

rådets ansv·ar för församlingslivet. 

I några yttranden uttalas önskemål om att kyrkvärdsbcgreppet definieras i 

församlingsstyrelselagen och att där också anges möjligheten att anlita 

gudstjänstvärdar för vissa servicefunktioner i kyrkan som stundom ansetts 

ankomma på kyrkvärdar. Domkapitlet i Västerås ifrågasätter om föreskrif

ten i 1686 års kyrkolag om kyrkviirdens medverkan vid nattvardsgång, 

behöver ändras för att andra än kyrkorådsledamötcr skall kunna fullgöra 

denna uppgift. 

Överväganden 

Kyrkvärdskapet har betecknats som det förnämsta av kyrkans lekmanna

ämbeten. Detta torde inte bara bero på dess urgamla anor utan också på den 

förtroendeställning som kyrkvärdarna intar genom sin alltjämt bestående 

lagfästa anknytning till kyrkorådet. Att man på senare tid allt oftare har 

insisterat på en utvidgning av valbarheten till kyrkvärdsuppdrag hänger 

samman med uppdragets tvåfaldiga karaktär. Å ena sidan innefattar det ett 

särskilt ansvar för vården av församlingens kyrka och dess inventarier. 
Denna så att säga världsliga sida av uppdraget är en kvarleva från 

kyrkvärdarnas tidigare vidsträckta befattning med kyrklig ekonomi och 

förvaltning. Den andra sidan av kyrkvärdsuppdragct vetter mot församling

ens andliga verksamhet. Kyrkvärdarna har traditionella uppgifter vid 

gudstjänster. vid installations- och invigningsakter m. m., där de framträder 

som församlingens främsta lekmannarepresentanter. 

I två remissyttranden görs gällande att tyngdpunkten i kyrkvärdsuppdra

get med tiden har förskjutits från den världsliga till den andliga sidan. Denna 

anmärkning är säkerligen riktig. Den står inte heller i någon skarp motsats till 

utan snarare bestyrks av de positiva remissyttranden som just utifrån 

kyrkvärdskapets andliga sida så starkt betonar värdet av kyrkvärdarnas nära 

förbindelse med kyrkorådet. Som övertygande visats i promemorian är det 

emellertid på grund av kyrkvärdskapets världsliga funktion som denna 

förbindelse har bevarats. Den logiska konsekvensen av den nyssnämnda 

tyngdpunktsförskjutningen i kyrkvärdsuppdraget skulle därför vara att 

sambandet mellan kyrkoråd och kyrkvärdar nu borde klippas av. 
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Med hänsyn till rcmissutfallet vill jag dock inte överväga ett sådant steg. 

Man får inte förbise att kyrkorådets främsta uppgift är att ha omsorg om 

församlingslivet och verka för dess utveckling. Att kyrkvärdarna ingår som 

ledamöter eller suppleanter i kyrkorådet är uppenbarligen av stor betydelse 

för att rådet skall kunna fullgöra denna uppgift väl. Härtill kommer det stora 

värdet av detta samband även med hänsyn till kyrkvärdarnas världsliga 

funktion, såväl för dem själva som för kyrkorådet. Enligt min mening är det 

därför angeläget att kyrkvärdarna behåller den förtroendeställning i 

församlingen som följer av deras anknytning till kyrkorådet. Enligt 

promemorian representerar var och en av kyrkvärdarna hela församlingen. 

Detta förhållande bör enligt min uppfattning gälla även om man accepterar 

att det har skett en viss förskjutning mot den andliga sidan i kyrkvärdsfunk

tionen. 

I annat sammanhang föreslår jag att valda ledamöter och suppleanter i 

kyrkorådet skall ha rätt till den ledighet från anställning som behövs för 

uppdraget. Därmed undanröjs ett av de tidigare påtalade hindren för 

intresserade och lämpliga personer att åta sig kyrkvärdsuppdrag. Vad angår 

bestämmelsen i 1686 års kyrkolag om kyrkvärdens medverkan vid nattvards

gång vill jag erinra om att den numera på sedvanerättslig väg har vidgats till 

att avse också andra lekmän. Det mera servicebetonade "värdskapet vid 

kyrkdörren" är inte heller förbehållet kyrkvärdar utan får handhas av 

"gudstjänstvärdar" vilka kan utses fritt till erforderligt antal. Någon 

uttrycklig erinran i lagtexten om denna möjlighet anser jag inte behövlig. 

Enligt min mening bör lagtexten inte heller belastas med någon definition av 

kyrkvärdsbegreppet. 

På grund av vad jag har anfört i det föregående anser jag att valbarheten till 
kyrkvärdsuppdrag inte behöver vidgas utöver vad som har gällt hittills. 

Två remissinstanser har föreslagit att kyrkvärdarna skall väljas av 

kyrkofullmäktige i samband med kyrkorådsvalet. Detta förslag kan jag inte 

biträda. En sådan ordning skulle i viss mån innebära en återgång till 

förhållandena före år 1918, då kyrkvärdarna valdes särskilt och därefter tog 

plats i kyrkorådet som självskrivna ledamöter. Jag vill i stället i likhet med 

åtskilliga av remissinstanserna betona vikten av att man redan vid 

kandidatnomineringen inför kyrkorådsvalet har i åtanke att några av de 

valda ledamöterna eller suppleanterna sedan skall utses till kyrkvärdar. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommundepartementet 

upprättats förslag till 

1. lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter, 

2. lag om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, 

3. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m .. 
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4. lag om ändring i lagen ( 1982:221) med särskilda bestämmelser angående 

det kommunala skatteunderlaget, 

5. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i 

kommuner, landstingskommuner och församlingar, 

6. lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade. 

Det under 2 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

justitiedepartementet och de under 3 och 4 angivna förslagen i samråd med 

chefen för budgetdepartementet. 

4 Specialmotivering 

4.J Förslaget till lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter 

Som framgår av vad jag har anfört i den allmänna motiveringen avses den 
nya lagen ersätta LFS (avsnitt 2.2). Jag får också hänvisa till vad jag har sagt 
där i fråga om lagens rubrik. 

I kap. Allmänna bestämmelser 

Detta kapitel innehåller bestämmelser om bl. a. lagens tillämpningsområ

de, församlingarnas befogenheter, kyrkliga samfälligheter samt beslutande, 

förvaltande och verkställande organ. Kapitlet motsvarar första kapitlet i 

LFS. 

1 § Denna lag gäller för församlingar och kyrkliga samfälligheter. Dessa 
utgör kyrkliga kommuner. 

Denna paragraf motsvarar delvis 1 § LFS. Enligt 1 § första stycket LFS är 

lagen tillämplig på de territoriella församlingarna i riket. I andra stycket finns 

bestämmelser om lagens tillämplighet på de icke-territoriella församlingar
na. Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för den nya lagen anges på 

samma sätt som i LFS. 

Den nya lagens tillämpningsområde bör enligt min mening vara detsamma 
som för LFS. Jag anser emellertid att det bör beskrivas i lagen på ett annat 

sätt än som sker i LFS och i utredningens förslag. I förevarande paragraf 

anges att den nya lagen är tillämplig inte bara på församlingar utan även på 

kyrkliga samfälligheter. Samfälligheternas betydelse som kyrkokommunala 

enheter - som jag har berört i det föregående - är numera sådan att de 

uttryckligen bör omfattas av den allmänna bestämmelsen om lagens 

tillämpningsområde. Vidare sägs i paragrafen att församlingar och kyrkliga 

samfälligheter utgör kyrkliga kommuner. Därigenom anges de båda 

kommuntyperna på den kyrkliga sidan, nämligen församlingen, som är den 

kyrkliga primärkommunen, och den kyrkliga samfälligheten, som är en 

sammanslutning av församlingar. Dessutom skapas en anknytning till 

bestämmelserna i RF om de kyrkliga kommunerna. 

Särbestämmelserna om de icke-territoriella församlingarna har flyttats till 

5 Riksdagen 1982183. I samt. Nr 19 
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2 §. De har getts .ett innehåll som något avviker från utredningens 

förslag. 

2 § Riket är indelat i församlingar (territoriella församlingar). 

Om ändring i församlingsindelningcn finns bestämmelser i lagen 
(1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner 
och församlingar. · 

I riket finns även icke-territoriella församlingar. Denna lag gäller i 
tillämpliga delar för sådana församlingar. 

Denna paragraf innehåller den grundläggande bestämmelsen om indel

ningen i församlingar. Den saknar motsvarighet i LFS. I utredningens förslag 

ingår inte heller någon motsvarande paragraf. 

I 1 kap. 1 § KL finns en bestämmelse om att riket är indelat i kommuner 

och landstingskommuner samt en hänvisning till lagen om ändring i rikets 

indelning i kommuner och landstingskommuner. Jag anser att det på 

motsvarande sätt bör slås fast i den nya lagen om de kyrkliga kommunerna att 

riket är indelat i församlingar. Liksom kommunindelningen täcker försam

lingsindelningen hela landet. En bestämmelse om indelningen i församlingar 

och en hänvisning till 1979 års indelningslag har tagits in i första resp. andra 

stycket. 
Genom bestämmelsen i tredje stycket klargörs att det utöver de 

territoriella församlingarna finns icke-territoriella församlingar. Dessa är 

f. n. fem till antalet. 
Enligt 1 § andra stycket LFS gäller lagen i tillämpliga delar för 

icke-territoriella församlingar. Om en sådan församling beslutar det, får 
dock den ordning som förut varit övlig tillämpas. I propositionen med förslag 
till lag om församlingsstyrelse (prop. 1961:70) anförde departementschefen 
att lagen i princip skulle vara tillämplig också för de icke-territoriella 
församlingarna. I några fall avvek dock församlingens organisation från de 

territoriella församlingarnas. Departementschefen ansåg det därför lämpligt 
att de icke-territoriella församlingarna själva fick avgöra vilken ordning de 

ville tillämpa. 
Utredningen föreslår att bestämmelserna i 1 § andra stycket LFS om 

lagens tillämplighet på de icke-territoriella församlingarna förs över till den 

nya lagen utan ändring i sak. En remissinstans anser att innebörden av 

bestämmelsen om tillämpning av den ordning som förut gällt inte rimligen 

kan vara att en återgång när som helst får ske till en äldre ordning. 

I likhet med utredningen anser jag att den nya lagen om församlingar och 

kyrkliga samfälligheter i princip skall vara tillämplig på icke-territoriella 

församlingar. I tredje stycket anges därför att lagen i tillämpliga delar gäller 

för sådana församlingar. Däremot anser jag det inte motiverat att i lagen ta in 

någon bestämmelse om tillämpning av den ordning som förut gällt. Enligt 

vad jag har erfarit tillämpar i dag alla icke-territoriella församlingar LFS i den 

mån det är praktiskt möjligt. Bestämmelsen om att lagen i tillämpliga delar 
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gäller för sådana församlingar torde ge dessa det utrymme för avvikelser från 
lagen som de med hänsyn till sin särskilda organisation kan behöva. Vad som 
avses med den ordning som förut gällt blir dessutom oklart när den nya lagen 
har trätt i kraft. Eftersom det inte kan uteslutas att de icke-territoriella 
församlingarna pånågon punkt kommer i direkt konflikt med den nya lagens 
bestämmelser, bör det dock öppnas en möjlighet för dem att fortfarande 
tillämpa äldre bestämmelser. En regel härom bör tas in i övergångsbestäm

melserna till den nya lagen. 

3 § En församling får själv vårda sina angelägenheter. 
Med församlingsangelägenheter avses frågor om 

1. anskaffande och vård av kyrka, församlingshus, tjänstebostäder och 
annan för kyrkligt ändamål avsedd egendom, 

2. anskaffande och vård av begravningsplats, om inte regeringen för 
särskilt fall beslutar att uppgiften skall ankomma på en borgerlig kom
mun, 

3. främjande av gudstjänstliv och kyrklig förkunnelse i övrigt samt kristen 
verksamhet bland barn och ungdom, äldre, sjuka och andra som behöver 
kyrkans tjänster, samt 

4. avlöningsförmåner åt präster, kyrkomusiker och annan personal. 
Om vissa angelägenheter som ankommer på församlingarna finns särskilda 

bestämmelser. 
Om en församling utgör ett pastorat, skall den ha hand om de 

angelägenheter som enligt lag eller annan författning ankommer på 
pastoratet. 

I denna paragraf finns bestämmelser om församlingarnas kompetens. 

Paragrafen motsvarar 2 § LFS. 

LFS 

Enligt 2 § 1 mom. LFS får en församling själv vårda sina angelägenheter 
om inte handhavandet därav enligt lagen eller särskild författning tillkommer 
annan. Men en församlings angelägenheter avses frågor om a) anskaffande 
av och vård om kyrka, begravningsplats, församlingshus, tjänstebostäder och 
annan för kyrkligt ändamål avsedd egendom. b) åtgärder till främjande av 
gudstjänstliv och kyrklig förkunnelse i övrigt samt av kristen verksamhet 
bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som behöver 
omvårdnad, samt c) avlöningsförmåner åt präst. kyrkomusiker och annan 

personal. Särskilda bestämmelser finns om vissa församlingsangelägenheter. 
Enligt 2 § 2 mom. LFS skall begravningsplats anskaffas eller vårdas av en 

borgerlig kommun, om regeringen i ett särskilt fall beslutar det. 
Församlingens kompetens anges således genom en allmänt hållen bestäm

melse som kompletteras av en i princip uttömmande uppräkning av de olika . 
grupperna av församlingsangelägenheter. Detta sätt att ange gränserna för 
kompetensen användes även i 1862 och 1930 års lagstiftning om de kyrkliga 

kommunerna. 
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I propositionen med förslag till lag om församlingsstyrclse anförde 
föredraganden att det inte förelåg samma behov för församlingarna som för 
de borgerliga kommunerna att ha en elastisk kompetensregel. Församling
arnas verksamhet är begränsad till ett förhållandevis snävt -område. 
Församlingarna hade enligt föredraganden knappast något att vinna på en 
ändrad metod att ange kompetensen. Den väsentliga uppgiften måste i stället 

bli, framhöll föredraganden, att söka lagfästa vad som enligt rådande 
rättsuppfattning faller inom ramen för församlingens kompetens och att 

åstadkomma en bättre gränsdragning särskilt mot den borgerliga kom
munens olika verksamhetsområden (prop. 1961:70 s. 100). 

KL 

I 1 kap. 4 § KL finns regler om kommunernas kompetens. Enligt 
paragrafen får kommunerna själva vårda sina angelägenheter. En särskild 

kmIJ.petensbestämmelse finns för Stockholms läns landstingskommun. Det 
anges vidare i paragrafen att särskilda bestämmelser finns om vissa 
angelägenheter som ankommer på kommunerna. 

Begreppet "sina angelägenheter" anses fullständigt täcka område.t för 

kommunernas verksamhet liksom avgränsningen gentemot uppgifter som 

ankommer på annan. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att det inte ligger inom ramen för utredningens 
direktiv att föreslå några sakliga ändringar i kompetensparagrafen. Utred
ningen har funnit sig förhindrad att ta upp de många önskemål och 
synpunkter på kompetensfrågor som har aktualiserats inom det kyrkokom
munala området. Utredningen betonar att kompetensparagrafen är olika 
utformad på borgerligt och på kyrkligt håll. Församlingsstyrelselagens 
kompetensparagraf har till skillnad från kommunallagens formen av en 
exklusiv uppräkning. 

Utredningen erinrar om att uttrycken "efter vad i denna lag närmare 
bestämmes" och "såvitt icke handhavandet därav enligt gällande författning
ar tillkommer annan" inte fördes över från 1953 års kommunallag till KL, 

eftersom de ansågs överflödiga. Enligt utredningen bör uttrycket ''sina 
angelägenheter" vara tillräckligt klarläggande även på den kyrkliga sidan och 
någon särskild ytterligare avgränsning inte nödvändig. Utredningen föreslår 
att kompetensområdet för kyrkokommunerna blir oförändrat och att 
kompetensreglerna i den nya lagen i princip utformas på samma sätt som i 
LFS. Utredningen hänvisar till det som föredraganden anförde i propositio
nen om LFS. Det innebär enligt utredningen att det även i fortsättningen 
kommer att föreligga en skillnad mellan den kyrkliga och den borgerliga 

kommunallagen. 
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Remissyttrandena 

Det stora flertalet remissinstanser tillstyrker den kompetensbestämmelse 
som utredningen föreslår eller lämnar den utan erinran. Ett par remissin
stanser framställer emellertid önskemål om en utredning och precisering av 

de kyrkliga kommunernas kompetens. Några få remissinstanser ifrågasätter 
om bemyndigandet för regeringen att ålägga en borgerlig kommun att 
anskaffa eller vårda begravningsplats står i överenskommelse med RF:s 
föreskrifter om lagform för viktigare normer rörande kommunerna. 

Sveriges kommunaljuridiska förening tar upp frågan om samfällighetsbild

ning och menar att det klart bör framgå av lagtexten att församlingskompe
tensen minskas i motsvarande utsträckning som samfälligheten erhåller 
kompetens. Enligt föreningen är uttrycket "sina angelägenheter" inte 
tillräckligt klarläggande. 

Hovrätten för Västra Sverige kritiserar den föreslagna bestämmelsen att 
en borgerlig kommun skall anskaffa eller vårda begravningsplats, om 
regeringen beslutar det. Hovrätten framhåller att föreskrifter om kommun
ernas befogenheter och åligganden meddelas i lag enligt 8 kap. 5 § 

regeringsformen och att den aktuella frågan inte omfattas av undantagen från 
detta krav i 8 kap. 7 § RF. Hovrätten föreslår att den aktuella frågan regleras 
i en särskild lag. Svenska kommunförbundet och Sveriges kommunaljuridis
ka förening ifrågasätter också om bemyndigandet för regeringen att ålägga 
en borgerlig kommun att anskaffa eller vårda begravningsplats stämmer 
överens med bestämmelserna i 8 kap. 5 och 7 §§ RF. 

När det gäller att ålägga en borgerlig kommun att anskaffa eller vårda 
begravningsplats anser domkapitlet i Göteborg att beslut liksom tidigare bör 
föreligga för varje särskilt fall. Domkapitlet framhåller att detta bör klart 
framgå av den nya ordalydelsen. 

Domkapitlet i Karlstad uttalar att en formell översyn av kompetenspara
grafen är önskvärd. Enligt domkapitlet har det ibland påtalats att befolk
ningen i medelåldern har blivit bortglömd i bestämmelsen i 2 § 1 mom. andra 
stycket b) LFS. Domkapitlet anser att motsvarande bestämmelse i den nya 
lagen bör kunna ges en bättre formulering. Liknande synpunkter framförs av 
stiftsrådet i Stockholms stift. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund framhåller att det 

saknas anledning att ändra formuleringarna i kompetensparagrafen trots 
flera påpekanden från församlingarna. 

·Överväganden 

Paragrafen har i huvudsak utformats i enlighet med utredningens förslag. 
Liksom utredningen anser jag att den metod som används i LFS för att ange 
den kyrkokommunala kompetensen bör komma till användning även i den 

nya lagen. Paragrafen innehåller alltså en allmän kompetensregel och en 
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uppräkning, med förhållandevis vida formuleringar, av församlingsangelä
genheterna. Den avses inte innebära någon saklig ändring i förhållande till 
vad som nu gäller i fråga om församlingarnas kompetens. 

I fråga om utformningen av den allmänna kompetens.regeln i första stycket 

delar jag utredningens uppfattning att det inte är lämpligt att behålla 
bestämmelsen om att församlingens kompetens inte omfattar angelägenhe
ter som ankommer på annan. I uttrycket ''sina angelägenheter" ligger enligt 

min mening en tillräcklig avgränsning av församlingens kompetensområde 
gentemot såväl icke-kyrkokommunala organs som kyrkliga samfälligheters 
uppgiftsområden. · 

Vad härefter gäller uppräkningen av församlingsangelägenheter överens

stämmer punkt 1, bortsett från att den inte omfattar begravningsplats, och 
punkt 4 helt med 2 § 1 mom. andra stycket a) resp. c). 

Församlingens befogenheter i fråga om att anskaffa och vårda begrav
ningsplats behandlas i punkt 2. I regeringens skrivelse till 1982 års allmänna 
kyrkomöte (1982:5) om begravningsverksamheten begärde regeringen 

kyrkomötets yttrande över betänkandet (SOU 1981:36) Begravningsverk
samheten och remissyttrandena över betänkandet. I skrivelsen anförde jag 
att betänkandet tillsammans med remissyttrandena kunde läggas till grund 
för ett principiellt ställningstagande till det framtida huvudmannaskapet för 
begravningsverksamheten. Kyrkomötet borde emellertid ge sin mening till 
känna innan statsmakterna tog ställning till frågan. I skrivelsen berörde jag 
därför mera allmänt de förslag som utredningen om begravningsverksamhe
ten har lagt fram. Mot bakgrund av att de flesta remissinstanserna förordat 
ett fortsatt kyrkligt huvudmannaskap ansåg jag det ligga närmast till hands 
att överväga de förslag som utredningen lagt fram inom ramen för detta 
alternativ. Utredningens förslag gällde dels ansvaret för dem som står 
utanför svenska kyrkan, dels olika frågor som hänger samman med ekonomi 
och organisation. Som framgår av skrivelsen till kyrkomötet delar jag 
utredningens uppfattning att det är främst inom dessa områden som det är 
angeläget att åtgärder' vidtas. Några av de lösningar som utredningen 
föreslog kräver lagstiftningsåtgärder. Kyrkomötet förordar alternativet 
fortsatt kyrkligt huvudmannaskap för begravningsverksamheten (TU 
1982:4, kskr 1982:7). I fråga om de åtgärder som bör vidtas inom ramen för 
detta alternativ delar kyrkomötet i huvudsak utredningens uppfattning. Med 
hänvisning till vad som anförts i regeringens skrivelse till kyrkomötet och till 

kyrkomötets yttrande förordar jag ett fortsatt kyrkligt huvudmannaskap för 
begravningsverksamheten. Med ett sådant ställningstagande saknas anled
ning att ändra den grundläggande bstämmelsen om församlingens befogen
heter i fråga om anskaffande och vård av begravningsplats. Vad beträffar de 

ytterligare frågor som utredningen har övervägt inom ramen för alternativet 
fortsatt kyrkligt huvudmannaskap anser jag att frågan om eventuella 

lagstiftningsåtgärder bör tas upp i ett senare sammanhang. 
I punkt 2 finns även motsvarigheten till bestämmelsen i 2 § 2 mom. LFS 
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om regeringens räH att besluta att begravningsplats skall anskaffas eller 

vårdas ·av borgerlig kommun. Bestämmelsen bör, som domkapitlet i 
Göteborg har påpekat, liksom hittills uttryckligen ange att regeringsbeslut 
och skyldighet för borgerlig kommun att svara för begravningsplats skall avse 
varje särskilt fall. Några remissinstanser har ifrågasatt om bestämmelsen är 
förenlig med regeln i 8 kap. 5 § regeringsformen om att föreskrifter om 
kommunernas åligganden skall meddelas i lag. Jag kan för min del inte finna 
att en sådan konflikt uppkommer. Borgerligt kommunala begravningsplatser 
finns i tre kommuner. I Stockholm förvaltas huvuddelen av begravningsplat

serna av kommunen. Tranås kommun är huvudman för en begravningsplats 

och Solna kommun kommer att förvalta en begravningsplats som skall 
anläggas. Regeringen fattar beslut i varje sådant fall för sig. Regeringens 
åläggande har inte karaktär av normbeslut utan av förvaltningsbeslut. Det är 

inte fråga om att meddela föreskrifter. Detta understryks av att regeringens 
beslut enligt bestämmelsen skall avse särskilt fall. 

Punkt 3 har utformats på ett sätt som skiljer sig något från utformningen av 
motsvarande punkt i 2 § l mom. LFS och i utredningens förslag. 1982 års 
allmänna kyrkomöte har behandlat en motion om ändring i 2 § 1 mom. andra 

stycket b LFS. Enligt motionen borde bestämmelsen avse åtgärder för att 
främja gudstjänstliv, kyrklig undervisning och utbildning, evangelisation och . 
diakoni. Kyrkomötets andra tillfälliga utskott delade motionärernas uppfatt
ning att det vore önskvärt att bestämmelsen fick en mera tidsenlig 

formulering (2 TU 1982:16). Enligt utskottet kan det finnas skäl att föra in 
begreppen evangelisation och diakoni i kompetensparagrafen. Tillsammans . 
med kyrklig undervisning beskriver dessa begrepp riktigare församlingarnas 
uppgift att främja kyrklig förkun~else i övrigt samt kristen verksamhet bland 
barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av 
omvårdnad. Utskottet ställer sig tveksamt till förslaget att utbildning ingår 
som ett särskilt begrepp i kompetensparagrafen. Enligt utskottet kan det 

däremot ifrågasättas om inte begreppet själavård bör tas in i paragrafen. 
Kyrkomötet har i skrivelse till regeringen (kskr 1982:23) anhållit om en 
ändring av 2 § LFS i enlighet med vad utskottet har förordat. För egen del 
anser jag att den nu diskuterade punkten i kompetensparagrafen i stort har 
en lämplig utformning. Att införa begreppen kyrklig undervisning, evange
lisation, diakoni och själavård i den nya lagen innebär enligt min mening 
ingen förbättring i förhållande till den nuvarande mera konkreta beskriv
ningen. I den nyss nämnda motionen till kyrkomötet och i några remissytt
randen påpekas att människor i medelåldern saknas i uppräkningen. För att 
det tydligare än f. n. skall framgå att församlingarna får främja kristen 
verksamhet även inom denna kategori och för att ge punkten en mera 
tidsenlig utformning har uttrycket "andra, som äro i behov av omvårdnad" 
bytts ut mot "andra, som behöver kyrkans tjänster". 

Fjärde stycket har ingen motsvarighet i vare sig LFS eller utredningens 

förslag. Pastorat är egentligen församlingsprästs tjänstgöringsområde. Pas- · 
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toraten har emellertid i flera lagar och andra författningar. t. ex. lagen 
(1970:940) om kyrkliga kostnader, lagen ( 1970:939) om förvaltning av 
kyrklig jord och folkbokföringsförordningcn (1967:198) ålagts att svara för 

en rad olika uppgifter. Om ·en församling utgör 'ett pastorat, s. k. 
enförsamlingspastorat, är församlingen skyldig att i denna egenskap fullgöra 
de uppgifter som åligger pastoratet. Om två eller flera församlingar bildar ett 

pastorat skall de enligt 3 § 1 mom. första stycket LFS och dess motsvarighet i 
1 kap. 4 § första stycket den nya lagen utgöra en kyrklig samfällighet för att 

handha de angelägenheter som enligt lag eller annan författning ankommer 
på pastoratet. För tydlighets skull har i fjärde stycket i förevarande paragraf 
tagits in en bestämmelse om skyldigheten för församling som ensam utgör ett 

pastorat att svara för pastoratsangelägenheterna. 

4 § Om två eller flera församlingar bildar ett pastorat skall de, om regeringen 
inte bestämmer annat, utgöra en kyrklig samfällighet som har hand om de 
angelägenheter som enligt lag eller annan författning ankommer på 
pastoratet. 

En sådan samfällighet får även ha hand om andra ekonomiska försam
lingsangelägenheter, om regeringen beslutar det. Ett sådant beslut får 
meddelas endast om församlingarna har samtyckt till det eller åtgärden är 
påkallad av ett allmänt behov. · 

Församlingar får även i övrigt bilda en kyrklig samfällighet för en eller flera 
ekonomiska församlingsangelägenheter, om regeringen beslutar det. För ett 
sådant beslut gäller de förutsättningar som anges i andra stycket. 

I paragrafen finns de grundläggande föreskrifterna om kyrkliga samfällig

heter. Paragrafen motsvarar 3 § 1 mom. LFS. 

LFS 

Enligt 3 § 1 mom. första stycket LFS skall två eller flera församlingar som 
bildar ett pastorat, om regeringen inte bestämmer annat, utgöra en kyrklig 
samfällighet som handhar de angelägenheter som enligt lag och författning 
ankommer på pastoratet. Enligt andra stycket får en sådan samfällighet även 
ha hand om andra församlingsangelägenheter av ekonomisk natur, om 
regeringen beslutar det. Ett sådant beslut får meddelas endast om 
församlingarna har samtyckt till det eller om det är påkallat av ett betydande 

. allmänt behov. I tredje stycket föreskrivs att församlingar även annars får 
bilda en kyrklig samfällighet för att handha en eller flera ekonomiska 
församlingsangelägenheter. Beslut att bilda en sådan samfällighet fattas av 

regeringen. Beslutet får meddelas endast under de förutsättningar som anges 
i andra stycket, dvs. om församlingarna har samtyckt till det eller om det är 
påkallat av ett betydande allmänt behov. 
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Utredningen 

Utredningen föreslår att bestämmelserna i 3 § 1 mom. LFS förs över till 

den nya lagen och att en saklig ändring därvid görs. 
Utredningen framhåller att samfällighetsbildning har skett i stor omfatt

ning under senare år. Samfälligheterna har i allmänhet tillkommit genom att 

församlingarna har samtyckt till det. men en viss samfällighetsbildning med 

inslag av tvång har även förekommit. Det har emellertid också enligt 

utredningen inträffat att en tänkt samfällighetsbildning har stoppats därför 

att samtycke inte förelegat från samtliga församlingar. I ett sådant fall fordras 

det att samfällighetsbildningen är påkallad av ett allmänt behov som skall 

vara betydande. Ett sådant behov har enligt utredningen inte alltid ansetts 

föreligga, och frågan om samfällighetsbildningen har därför fått förfalla. 

Enligt utredningens mening bör därför möjligheterna att bilda kyrkliga 

samfälligheter vidgas något. Utredningen föreslår att detta sker genom att 

uttrycket "betydande" inte används i paragrafen om kyrkliga samfälligheter i 

den nya lagen. Utredningen betonar att samfällighetsbildning även i 

framtiden i första hand bör ske på grund av de berörda församlingarnas 

samtycke. Om samtycke från samtliga församlingar inte föreligger, bör 

regeringen enligt utredningen kunna besluta att en samfällighet skall bildas 

om det är påkallat av ett allmänt behov. 

Remissyttrandena 

Remissopinionen är splittrad när det gäller förslaget att utöka möjlighe

terna att tvångsvis bilda kyrkliga samfälligheter. Några remissinstanser 

framhåller att det är en fördel öm större och mera rationella enheter kan 

bildas. Andra remissinstanser menar att de enskilda församlingarnas 
inflytande över sin egen situation minskas på ett oacceptabelt sätt, om 
utredningens förslag genomförs. En närmare precisering av förutsättningar
na för att mot en församlings vilja bilda en samfällighet anses i vart fall 
önskvärd. 

Kammarkollegiet tillstyrker livligt att ordet "betydande" inte överförs till 
den nya lagen. Samfällighetsbildning skall självfallet även i framtiden i första 
hand ske efter samtycke från de berörda församlingarna. Men enligt 

kollegiets erfarenhet är det av stort värde att en kyrklig samfällighet, i de fall 

då det föreligger ett allmänt behov härav, kan bildas även utan att sådant 

samtycke föreligger från varje församling. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län, domkapitlet i Skara och stiftsnämnden i 

Skara stift tillstyrker också ändringen. Stiftsnämnden i Skara hoppas att 

ändringen skall medföra en ökning av antalet samfälligheter, även om 

tvångsbildning hittills inte har varit och inte heller framgent bör vara den 

normala vägen för samfällighetsbildning. Enligt stiftsnämnden torde samfäl

Iighetsbildning vara den bäst framkomliga vägen att i dag klara de problem 
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som är förbundna med de små enheterna i den lokala kyrkliga förvaltningen. 

Enligt domkapitlet i Skara finns det emellertid en gräns för hur stora 

församlingar och samfälligheter bör vara. 1 de allra största församlingarna 

blir avståndet mellan församlingens medlemmar och förtroendevalda för 

stort. Möjligheten till effektivt församlingsarbete minskar också. Det är 

enligt domkapitlet inte önskvärt att det i församlingar och samfälligheter 

byggs upp en tung och omfattande administration som har skett i de 

borgerliga kommunerna. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund understryker vikten 

av att samfällighetsbildning i framtiden i första hand även fortsättningsvis 

sker med berörda församlingars samtycke. 

Domkapitlet i Karlstad avstyrker inte den föreslagna ändringen i fråga om 

samfällighetsbildning men finner det önskvärt att det genom uttalanden i 

motiven eller på annat sätt preciseras vilka synpunkter som skall vara 

vägledande i sådana fall. Domkapitlet i Stockholm motsätter sig inte heller 

att möjligheterna till tvångssamfälligheter vidgas något. Eftersom ett allmänt 

behov alltid torde kunna uppvisas när det gäller samfällighet, är dock frågan 

om inte vidgningen går längre än nödvändigt. Principen om särskild 

återhållsamhet vid kommun~1la tvångsbildningar bör enligt domkapitlet 

fortfarande på något sätt få uttryck i lagen. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län och Svenska kyrkans centralråd för 

evangelisation och församlingsarbete anser inte att utredningen har anfört 

tillräckliga skäl för den föreslagna utvidgningen av möjligheten att tvångsvis 

bilda kyrkliga samfälligheter. Länsstyrelsen påpekar att samfällighetsbild

ning med rådande ordning ändå har skett i stor omfattning under senare år. 
. Domkapitlet i Linköping avstyrker också utredningens förslag. Domkapitlet 

anser att församlingarna bör ha ett avgörande inflytande även i fortsättning
en vid samfällighetsbildning och att ändringen av bestämmelserna inte. leder 

till ökat lokalt inflytande. 

Överväganden 

Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med utredningens 

förslag. Den innehåller. med undantag på ett par punkter, samma regler om 

bildande av kyrkliga samfälligheter som 3 § 1 mom. LFS. Jag delar således 

utredningens uppfattning att möjligheten att bilda en kyrklig samfällighet 

även om alla församlingarna inte har samtyckt till det bör vidgas något. Enligt 

andra och tredje styckena blir det möjligt att utvidga en pastoratssamfällig

h~ts kompetens resp. att bilda en kyrklig samfällighet, trots att inte alla 

församlingarna samtyckt till det. om åtgärden är påkallad av ett allmänt 

behov. Det ställs alltså inte längre något krav att det allmänna behovet skall 

vara betydande. Den nya bestämmelsen syftar främst till att underlätta en 

samfällighetsbildning i de fall då denna medför uppenbara fördelar för de 

berörda församlingarna men någon eller några enstaka av dem inte önskar 
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delta i samfälligheten. Samfällighetsbildning mot en församlings vilja torde 
även i fraintiden komma att ske endast undantagsvis. Det normala bör vara 
att samtliga berörda församlingar samtycker till åtgärden. 

I andra och tredje styckena har möjlighet öppnats för regeringen att 
delegera viss beslutsbefogenhet i fråga om samfälligheterna. 

5 § I Stockholms kommun skall de territoriella församlingarna utgöra en 
kyrklig samfällighet. 

Samfälligheten skall handha frågor om 
1. kostnaderna för kontanta avlöningsförmåner åt präster och kyrkomu

siker, 
2. vården av egendom som är avsedd att täcka de under 1 angivna 

kostnaderna, samt 
3. den allmänna och den särskilda kyrkoavgiften. 
Samfälligheten får bevilja en församling anslag motsvarande högst 

kostnaderna för kontanta avlöningsförmåner åt annan personal än präster 
och kyrkomusiker samt fyra femtedelar av kostnaderna för att anskaffa och 
vårda kyrka, församlingshus, pastorsexpedition och tjänstebostäder. 

Samfälligheten får även ha hand om andra ekonomiska frågor, om de är 
gemensamma för samtliga för~amlingar. 

På uppdrag av en församling får samfälligheten även med bindande verkan 
för församlingen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera 
anställningsvillkoren för de arbetstagare i församlingens tjänst, vilkas villkor 
inte skall fastställas av statlig myndighet. Samfälligheten får förbehålla sig 
sådan rätt när den beviljar en församling anslag till avlöningskostnader. 

6 § I Göteborgs kommun skall de territoriella församlingarna utgöra en 
kyrklig samfällighet för alla ekonomiska församlingsangelägenheter. 

I dessa paragrafer behandlas Stockholms resp. Göteborgs kyrkliga 
samfälligheter. Paragraferna motsvarar 3 § 2 mom. resp. 3 mom. LFS. 

LFS 

Enligt 3 § 2 mom. LFS skall de territoriella församlingarna i Stockholm 
utgöra en kyrklig samfällighet med uppgift att handha vissa angelägenheter 
som nämns i momentet. Stockholms kyrkliga samfällighet är ens. k. partiell 
samfällighet. 

Enligt 3 § 3 mom. LFS skall de territoriella församlingarna i Göteborg 
utgöra en kyrklig samfällighet med uppgift att handha alla församlingsange
lägenheter av ekonomisk natur. Göteborgs kyrkliga samfällighet utgör en 
s. k. total ekonomisk samfällighet. 

Utredningen 

Utredningen föreslår inga sakliga ändringar i bestämmelserna för Stock
holms resp. Göteborgs kyrkliga samfällighet. 
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Remissyttrandena 

Ett par remissinst~nser ifrågasätter om de särskilda reglerna för de 
kyrkliga samfälligheterna i Stockholm och Göteborg bör behållas i en ny 

lag. 
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund anser att särreglerna 

för Stockholm och Göteborg bör utgå. Enligt förbundet bör emellertid 
samfälligheterna i Stockholm och Göteborg ha möjlighet att behålla 

nuvarande ordning och former. Förbundet anser att lagförslagets generella 
regler, som inte passar dessa samfälligheter, bör jämkas så att de passar in i 
deras speciella förhållanden. Enligt förbundet kan övergångsbestämmelser 
eventuellt förekomma. Förbundet framhåller att sådana inte får hindra 
samfälligheterna i Stockholm och Göteborg att själva begära hos regeringen 

att få ändra sin organisation. 
Sveriges kyrkokamerala förening ifrågasätter också om speciella bestäm

melser för Stockholms resp. Göteborgs kyrkliga samfällighet behövs i den 
nya lagstiftningen. Enligt föreningen bör vissa bestämmelser föras över till 

övergångsbestämmelser. Föreningen framhåller att det fordras en lagändring 
för den händelse Stockholms kyrkliga samfällighet önskar bilda en total 

ekonomisk samfällighet. 
Kammarkollegiet föreslår att begreppen Stockholms kommun och Göte

borgs kommun används, eftersom Stockholm och Göteborg inte är några 

entydiga begrepp. 

Överväganden 

För Stockholms och Göteborgs kyrkliga samfälligheter gäller enligt LFS 
särskilda bestämmelser. Det har inte ingått i utredningens uppdrag att gå in 
på frågan om vilken organisation samfälligheterna lämpligen bör ha i 
framtiden. Utan en närmare utredning, som berörda församlingar och 
samfälligheter får ta ställning till. är jag inte beredd att föreslå att 
särbestämmelserna för Stockholms och Göteborgs kyrkliga samfälligheter 
tas bort. Några ändringar i sak i förhållande till LFS har därför, bortsett från 
omnämnandet av den särskilda kyrkoavgiften i 5 § 3, inte gjorts i de 

bestämmelser som tagits in i förevarande paragrafer. Den särskilda 
kyrkoavgiften, som pastorat med lönetillgångar skall betala till kyrkofonden. 
ingår i det nya system för ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan som 
riksdagen och allmänna kyrkomötet beslutade om våren 1982 (prop. 

1981/82:158, KU 1981182:28, rskr. 1981182:309 och skr 1982:8, KLU 1982:7. 

kskr 1982: 11). 

7 § En församlings beslutanderätt utövas av kyrkofullmäktige eller på 
kyrkostämma. 

Förvaltning och verkställighet ankommer på kyrkorådet och övriga 
nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäk
tige eller stämman. För en sådan uppgift kan tillsättas en särskild beredning 
bestående av en eller flera per\;oner. 
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Fullmäktige eller stämman får uppdra åt kyrkorådet eller annan nämnd att 
i fullmäktiges eller stämmans ställe fatta beslut i vissa grupper av ärenden, i 
den mån annat inte följer av lag eller annan författning. Ett sådant uppdrag 
får inte avse ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större 
vikt. 

I paragrafen regleras kompetensfördelningen mellan kyrkofullmäktige 

resp. kyrkostämman och nämnderna. Paragrafen motsvarar 4 § LFS. 

LFS 

I 4 § LFS anges att en församlings beslutanderätt utövas av kyrkofull

mäktige eller på kyrkostämma och att förvaltning och verkställighet 

tillkommer församlingens kyrkoråd och övriga nämnder. 

KL 

Enligt l kap. 5 § KL utövas kommuns beslutanderätt av kommunfull

mäktige. Förvaltning och verkställighet ankommer på kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. 

I 1 kap. 5 § KL anges vidare bl. a. att nämnderna har beredningsuppgifter 

och att fullmäktige kan tillsätta särskilda beredningar. En beredning kan vara 

permanent och ha till uppgift att under en längre tid bereda vissa ärenden 

eller grupper av ärenden som skall avgöras av fullmäktige. Beredningen kan 

också ha en mera tillfällig prägel och vara tillsatt för att bereda något eller 

några bestämda ärenden. KL innehåller i kapitlet om fullmäktige vissa 

bestämmelser som rör beredningarna (2 kap. 5, 15-16, 23 och 29 §§KL). I 

övrigt beslutar fullmäktige i princip fritt om beredningars sammansättning:, 

arbetsformer etc. En beredning kan bestå av en eller flera personer. 
Kommunfullmäktige får enligt l kap. 5 § fjärde stycket KL uppdra åt 

styrelsen eller annan nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i viss grupp av 

ärenden. Ett sådant uppdrag får inte avse ärenden som är av principiell 

beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Det betonades i förarbetena till KL 

att en delegationsregel får ses som ett juridiskt klargörande av vad som redan 

gällde, dvs. av den praxis som hade utvecklats i kommunerna. och att de 

beslut som skall vara möjliga att delegera skall avse endast rutinärenden. 

Delegationsrätten måste ha en klar avgränsning. eftersom det annars finns 

risk för att fullmäktiges ställning urholkas och att styrelsens ställning 

ytterligare förstärks i förhållande till fullmäktige. Delegationsmöjligheten 

bör framgå direkt av lagen och det bör så långt möjligt fastställas allmänna 

principer som klargör delegationens omfattning. Fullmäktiges ställning som 

högsta beslutande organ bör stärkas. Alla viktigare finansiella beslut liksom 

alla beslut av principiell eller generell natur måste därför fattas av de 

beslutande organen. Styrelsen och nämnderna skall inte utan direkt stöd av 

ett konkret utformat beslut eller ett delegationsbcmyndigande av fullmäktige 
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kunna fatta beslut i ärenden som skall avgöras av fullmäktige. Delegation av 

fullmäktiges beslutanderätt skall endast kunna riktas till styrelsen eller annan 

nämnd och inte till tjänstemän eller enskilda förtroendevalda. Delegations

rätten. som främst skall gälla s. k. rutinärenden, bör tillämpas med stor 

restriktivitet. Ett viktigt hjälpmedel när det gäller att fastställa vilka ärenden 

som skall anses vara av rutinkaraktär kan varas. k. normalreglementen för 

styrelsen som upprättas av bl. a. Svenska kommunförbundet. Inom den 

angivna ramen för delegationsinstitutet bör det vara möjligt att beakta de 

enskilda kommunernas varierande behov av att utnyttja möjligheterna till 

delegation (KU 1976177:25 s. 15-18). 

Enligt 1 kap. 5 § tredje stycket får i kommunerna inrättas partssamman

satta organ med uppgift att svara för viss beredning, förvaltning och 

verkställighet inom styrelses eller andra nämnders verksamhetsområden. De 

partssammansatta organen består av företrädare för kommunen och för 

arbetstagarna. Möjligheten att inrätta partssammansatta organ tillkom 

genom en lag om ändring i KL som trädde i kraft den 1 juli 1979 (SFS 

1979:409). 

Utredningen 

Utredningen diskuterar kyrkostämmans för- och nackdelar. Utredningen 

har stannat för att kyrkostämman bör finnas kvar. 

En regel om beredning med samma innebörd som den som finns i 1 kap. 5 § 

KL kan enligt utredningen tänkas medföra komplikationer på grund av 

kyrkoherdens ställning som självskriven ledamot i kyrkorådet. Beredningens 

förslag måste dock. påpekar utredningen, passera kyrkorådet innan det läggs 

fram för det beslutande organet. Kyrkoherden får därigenom tillfälle att ta 

del av materialet i kyrkorådet. Det bör även anmärkas att kyrkoherden 

ensam kan utgöra en beredning. Beredningens uppgifter får naturligtvis inte 

inkräkta på kyrkorådets särskilda befogenheter enligt 5 kap. 2 §. En 

bestämmelse om beredning motsvarande den i I kap. 5 § KL bör enligt 

utredni~gen därför införas i den nya lagen. 

Utredningen föreslår att en bestämmelse om delegation av beslutanderätt 

från kyrkofullmäktige till kyrkorådet eller annan nämnd tas in i den nya 

lagen. I fråga om principerna för och omfattningen av delegationen bör enligt 

utredningen gälla detsamma som uttalades i förarbetena till KL. 

Utredningen konstaterar att det f. n. inte finns möjlighet att inrätta 

partssammansatta organ på det kyrkokommunala området. Frågan om en 

sådan möjlighet skall skapas utreds av kommitten (Kn 1978:02) för 

medbestämmandefrågor. Något förslag om regler beträffande partssamman

satta organ på det kyrkokommunala området lägger utredningen därför inte 

fram. 
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Remissyttrandena 

Domkapitlet i Uppsala finner det angeläget när det gäller delegation att 

lagen slår fast att delegationens omfattning och ärendenas beskaffenhet skall 

anges i reglemente eller särskilt beslut. Domkapitlet i Göteborg anser det 

positivt att det beslutande organets delegationsrätt i viss mån preciseras. 

Enligt domkapitlet hindras därigenom missbruk av delegationsrätten. 

Stiftsnämnden i Uppsala förutsätter att den föreslagna regleringen av 

fullmäktiges möjligheter att delegera beslutanderätt inte kommer att 

innebära att handläggningstiden för pastoratets ärenden förlängs. 

Överväganden 

I enlighet med vad jag har förordat i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.3) slås i paragrafens första stycke fast att en församlings beslutanderätt 

utövas av kyrkofullmäktige eller på kyrkostämma. Frågan om när en 

församlings beslutanderätt skall utövas på det ena eller det andra sättet 

regleras i följande paragraf. 

Kyrkorådets och övriga nämnders funktion som beredningsorgan och 

möjligheten att tillsätta särskilda beredningar kommer nu till klart uttryck 

genom bestämmelsen i andra stycket, som utformats enligt utredningens 

förslag. 

Jag anser i likhet med utredningen det angeläget att bestämmelser om 

möjligheten till delegation och begränsningarna däri införs också på det 

kyrkokommunala området. Bestämmelserna, som stämmer överens med 

motsvarande föreskrifter i KL. har tagits in i tredje stycket i denna paragnlf. 

Däremot anser jag det inte nödvändigt att lagen uttryckligen kräver att 

delegationsrättens omfattning preciseras i reglemente eller i särskilt · 

beslut. 

Frågan om inrättande av partssammansatta organ i de kyrkliga kommun

erna utreds f. n. av kommitten (Kn 1978:02) för medbestämmandefrågor. 

Utredningens resultat bör avvaktas innan ställning tas i frågan. Bestämmel

sen i 1 kap. 5 §tredje stycket KL om partssammansatta organ i de borgerliga 

kommunerna har därför inte getts någon motsvarighet i det förevarande 

lagförslaget. 

8 § I församlingar med över 500 röstberättigade invånare skall beslutande
rätten ·utövas av kyrkofullmäktige. Detta skall dock inte gälla församlingar 
som ingår i Göteborgs kyrkliga samfällighet. Om regeringen beslutar det, 
skall det inte heller gälla en församling som ingår i annan kyrklig samfällighet 
än som avses i 4 § första stycket. 

Om antalet röstberättigade invånare i en församling med kyrkofullmäktige 
har gått ned till 500 eller därunder, skall beslutanderätten fortfarande utövas 
av kyrkofullmäktige. Fullmäktige får dock besluta att församlingens 
beslutanderätt skall utövas på kyrkostämma. 

En församling med 500 röstberättigade invånare eller därunder får uppdra 
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beslutanderätten åt kyrkofullmäktige. Förslag om att upphäva ett sådant 
beslut får inte väckas i kyrkofullmäktige förrän tre år har förflutit sedan 
ledamöterna i fullmäktige började sin tjänstgöring. 

Beslut om att införa eller avskaffa kyrkofullmäktige skall tillämpas från 
och med året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige förrättas 
nästa gång. Länsstyrelsen och domkapitlet skall genast underrättas om 
beslutet. 

I denna paragraf finns bestämmelser om förutsättningarna för att 
beslutanderätten i en församling skall kunna utövas av ett representativt 
organ, dvs. kyrkofullmäktige. Paragrafen motsvarar 5 § LFS. 

LFS 

Enligt 5 § 1 mom. LFS skall beslutanderätten i en församling med över 
.. 1000 invånare utövas av kyrkofullmäktige. Detta gäller dock inte försam

lingar som ingår i Göteborgs kyrkliga samfällighet. Om regeringen för ett 

särskilt fall så beslutar skall det inte heller gälla annan församling, som ingår i 
en annan kyrklig samfällighet än som avses i 3 § 1 mom. första stycket LFS, 
dvs. en s. k. obligatorisk pastoratssamfällighet. Har en församling kyrko
fullmäktige och har invånarantalet nedgått till 1 000 eller därunder skall 
beslutanderätten fortfarande utövas av kyrkofullmäktige, om fullmäktige 

inte beslutar annat. I 2 mom. föreskrivs att en församling med 1 000 invånare 
eller därunder får uppdra beslutanderätten åt kyrkofullmäktige. Förslag om 
att upphäva ett sådant beslut får inte väckas i kyrkofullmäktige förrän tre år 
förflutit sedan fullmäktige började sin verksamhet. Om förslaget godkänns 
skall det tillämpas från utgången av det år då allmänna fullmäktigval förrättas 
nästa gång. Enligt 3 mom. skall länsstyrelsen och domkapitlet genast 
underrättas om beslut om att införa eller avskaffa kyrkofullmäktige. 

Utredningen 

Utredningen föreslår att den nuvarande gränsen på 1 000 invånare för att 
en församling skall ha kyrkofullmäktige sänks till 500 invånare. Förslaget 
innebär att frågan huruvida beslutanderätten i en församling skall utövas av 
kyrkofullmäktige skall bedömas med utgångspunkt i antalet röstberättigade 
invånare. Enligt utredningen leder sänkningen till att ett större antal 

församlingar än hittills skall utse kyrkofullmäktige. 

Överväganden 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3) har jag förordat att gränsen för 
införande av kyrkofullmäktige i en församling bör sänkas och sättas vid 500 
röstberättigade invånare. Första stycket i förevarande paragraf har utformats 

i enlighet härmed. 
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Liksom hittills bör det ankomma på församlingarna själva att besluta att 

kyrkofullmäktige skall införas. även om antalet röstberättigade invånare inte 

uppgår till det angivna gränstalet. eller att fullmäktige skall avskaffas när 

underlaget har sjunkit under detta tal. Beslut om att införa eller avskaffa 

kyrkofullmäktige får sättas i kraft endast vid årsskiftet efter ordinarie 

fullmäktigval. Härigenom undviks nyval och förkortade mandatperioder. 

9 § I en kyrklig samfällighet för alla ekonomiska församlingsangelägenheter 
utövas beslutanderätten av samfällighetens kyrkofullmäktige. I annan 
kyrklig samfällighet utövas beslutanderätten av församlingsdelegerade. 

Förvaltning och verkställighet i en samfällighet ankommer på kyrkorådet 
och övriga nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av 
fullmäktige eller delegerade. Bestämmelserna i 7 §andra och tredje styckena 
om beredning och om uppdrag att i fullmäktiges eller kyrkostämmans ställe 
fatta beslut i vissa frågor tillämpas även i samfällighet. 

I paragrafen anges vilket organ som utövar beslutanderätten i en kyrklig 

samfällighet. Vidare anges kompetensfördelningen mellan kyrkofullmäktige 

resp. församlingsdelegerade och nämnderna. Paragrafen motsvarar 6 § 

LFS. 

LFS 

I 6 § LFS föreskrivs att beslutanderätten i Stockholms kyrkliga samfällig

het utövas av församlingsdelegerade. Detsamma gäller i andra samfälligheter 

som inte handhar alla församlingsangelägenheter av ekonomisk natur. I 

Göteborgs kyrkliga samfällighet. liksom i andra samfälligheter som handhar 

alla ekonomiska församlingsangclägenheter, utövas beslutanderätten av 

- samfällighetens kyrkofullmäktige. Förvaltning och verkställighet i en sam

fällighet ankommer på kyrkorådet och övriga nämnder. 

Utredningen 

Utredningen föreslår inga sakliga ändringar i bestämmelserna om beslu

tanderätten i kyrkliga samfälligheter. I fråga om nämnderna innebär 

utredningens förslag däremot vissa nyheter. Sålunda skall nämnderna bereda 

ärenden som skall avgöras av fullmäktige eller delegerade. Vidare skall 

föreskrifterna i 7 § andra och tredje styckena om beredning och om uppdrag 

att i fullmäktiges ställe fatta beslut i vissa frågor tillämpas även i 

samfällighet. 

Överväganden 

Paragrafen har utformats i enlighet med utredningens förslag. Av första 

stycket framgår att beslutanderätten i en kyrklig samfällighet som handhar 

alla församlingsangelägenheter av ekonomisk natur. utövas av samfällighe-

6 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 19 
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tens kyrkofullmäktige. Beslutanderätten i annan kyrklig samfällighet, dvs. 

partiella samfälligheter, utövas av församlingsdelegerade. I andra stycket 

föreskrivs att förvaltning och verkställighet i en samfällighet ankommer på 

kyrkoråd och övriga nämnder. Vidare gäller att nämnderna bereder ärenden 

som skall avgöras av fullmäktige eller delegerade. Den ordning som 

föreskrivs i 7 §andra och tredje styckena om beredning och om uppdrag att i 

fullmäktiges eller kyrkostämmans ställe fatta beslut i vissa frågor bör enligt 

min mening gälla också i kyrkliga samfälligheter. En hänvisning till 

ifrågavarande bestämmelser har därför tagits in i paragrafen. I fråga om de 

sakliga skälen för denna ordning hänvisas till specialmotiveringen till 7 §. 

Enligt 7 § LFS får regeringen meddela särskilda föreskrifter om tillämp

ningen av lagen med avseende på kyrklig samfällighet eller beträffande 

handläggningen av ärenden som är gemensamma för två eller flera 

församlingar, vilka inte utgör en kyrklig samfällighet. Utredningen har utan 

närmare motivering föreslagit att 7 § LFS flyttas över till den nya lagen som 1 

kap. 10 §i utredningsförslaget. Enligt min uppfattning behövs det inte någon 

bestämmelse av denna innebörd. Den är överflödig, eftersom regeringen 

enligt 8 kap. 13 § RF har rätt att meddela föreskrifter om verkställighet av 

lag. Någon motsvarighet till 7 § LFS har därför inte tagits in i den nya 

lagen. 

10 § I samband med beslut om att bilda en kyrklig samfällighet får 
regeringen bestämma att beslutanderätten i samfälligheten skall utövas av 
indelningsdelegerade till dess indelningsändringen träder i kraft. Om sådana 
delegerade finns bestämmelser i lagen (1972:229) om kyrkliga indelnings
delegerade. 

I paragrafen anges hur beslutanderätten utövas i en kyrklig samfällighet i 

samband med en indelningsändring. Paragrafen motsvarar 6 a § LFS. 

Enligt 6 a § LFS kan regeringen i samband med förordnande om bildande 

av en kyrklig samfällighet föreskriva att beslutanderätten i samfälligheten 

skall utövas av indelningsdelegerade till dess indelningsändringen träder i 

kraft. I paragrafen erinras vidare om att det finns särskilda bestämmelser om 

sådana delegerade. Bestämmelserna i förevarande paragraf har i enlighet 

med utredningens förslag utan sakliga ändringar förts över från LFS till den 

nya lagen. 

2 kap. Kyrkofullmäktige 

Detta kapitel innehåller bt:stämmelser om antalet ledamöter i de 

beslutande församlingarna, suppleanter, rösträtt, valbarhet. rätt till ledighet, 

mandattid, ordförande, sammanträdestid, kungörelse om sammanträde, 

suppleants tjänstgöring, beslutförhet, jäv, närvarorätt vid sammanträde, 

anhängiggörande, beredningstvång, omröstningar och opinionsundersök

ningar, fortsatt sammanträde, bordläggning, föredragningsordning, proposi-
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tionsordning och omröstning, proportionellt valsätt, interpellation och enkel 

fråga, protokoll, reservationsrätt, vården av kyrkofullmäktiges handlingar, 

offentlighet vid sammanträde, ersättning och arbetsordning. Kapitlet 

innehåller vidare ett flertal specialbestämmelser för kyrkofullmäktige 

kyrklig samfällighet. Kapitlet motsvarar i huvudsak 2 kap. LFS. 

Församling 

1 § Kyrkofullmäktige beslutar hur många ledamöter i fullmäktige som skall 
utses. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst 

15 i församling med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
19 i församling med över 5 000 till och med 10 000 röstberättigade 

invånare, 
25 i församling med över 10 000 röstberättigade innvånare. 
I församling i Stockholms kommun skall antalet ledamöter i fullmäktige . 

bestämmas till ett udda tal och till minst 
15 i församling med 10 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
19 i församling med över 10 000 till och med 20 000 röstberättigade 

invånare, 
25 i församling med över 20 000 till och med 40 000 röstberättigade 

invånare, 
29 i församling med över 40 000 röstberättigade invånare. 
När fullmäktige skall utses första gången, beslutar kyrkostämman om 

antalet ledamöter i fullmäktige. 
Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberättigad 

anses den som har upptagits i gällande röstlängd. 
Beslutar fullmäktige om ändring av antalet ledamöter, tillämpas beslutet 

först när val i hela riket av fullmäktige förrättas nästa gång. Beslutet skall 
fattas före utgången av april månad valåret. Länsstyrelsen skall gen~st 
underrättas om beslutet. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om antalet ledamöter i kyrko
fullmäktige. Paragrafen motsvarar 8 § 1-3 mom. LFS. 

LFS 

Enligt 8 § l mom. LFS skall antalet kyrkofullmäktige i församlingarna i 

Stockholm bestämmas i förhållande till folkmängden så att en församling 

med lO 000 invånare eller därunder utser 15-25, en församling med över 

lO 000 t. o. m. 20 000 invånare utser 20--30, en församling med över 20 000 

t. o. m. 40 000 invånare utser 25-35 samt en församling med över 40 000 

invånare utser 30-40. I andra församlingar bestäms antalet kyrkofullmäktige 

enligt 2 mom. i förhållande till folkmängden så att en församling med 2 000 

invånare eller därunder utser 15-20, en församling med över 2 000 t. o. m. 

5 000 invånare utser 15-25, en fö~samlin~ med över 5 000 t. o. m. 10 000 

invånare utser 20--30 samt en församling med över fo 000 invånare utser 

25-40. Kyrkofullmäktige beslutar enligt 3 mom. hur många fullmäktige som 

skall utses. När fullmäktige skall utses första gången skall kyrkostämman 
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fatta beslutet. Länsstyrelsen skall underrättas om beslutet. Om beslut har 
fattats om att ändra antalet fullmäktige, skall församlingen till utgången av 
det år då allmänna fullmäktigval skall förrättas nästa gång företrädas av 

fullmäktige till det antal som bestämts tidigare. 

KL 

I KL finns bestämmelserna om antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
och landsting i 2 kap. 1 §. Enligt lagrummet skall antalet ledamöter 
bestämmas till ett udda tal. Vidare skall antalet bestämmas i förhållande till 
antalet röstberättigade invånare i kommunen eller landstingskommunen. 
Till skillnad från LFS anges i KL endast ett visst minimiantal ledamöter som 
skall utses. I 2 kap. 1 § andra stycket KL föreskrivs också att som 

röstberättigad skall anses den som har upptagits i gällande röstlängd. 
Lagrummet innehåller även bestämmelser om fullmäktiges beslut om 

ändring av antalet ledamöter. 

Utredningen 

Utredningen konstaterar att viktiga skillnader föreligger mellan LFS och 

KL. Sålunda saknas i LFS bestämmelsen i KL om att antalet ledamöter i 
fullmäktige skall vara ett udda tal. I LFS finns vidare kvar bestämmelser om 
maximiantal ledamöter, vilka har avskaffats på den borgerliga sidan. Antalet 
fullmäktige bestäms i LFS i förhållande till folkmängden, medan antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige bestäms i förhållande till antalet röstberät
tigade invånare i kommunen. 

Utredningen föreslår att antalet ledamöter i kyrkofullmäktige bestäms till 
ett udda tal. Utredningen anger minimital enligt KL:s system. I likhet med 
vad som gäller vid riksdagsvalet och kommunalvalen föreslår utredningen att 
antalet mandat i kyrkofullmäktige sätts i relation till antalet röstberättigade. 
Genom dessa förslag sker en anpassning till KL:s regler. 

Remissyttrandena 

Domkapitlet i Göteborg anser att förslaget att inte maximera antalet 
ledamöter i kyrkofullmäktige torde sakna praktisk betydelse eftersom det 

kan antas att antalet ledamöter ändå begränsas med hänsyn till de 
ekonomiska konsekvenserna. Domkapitlet föreslår dock att begränsningen 
av antalet iedamöter behålls som en säkerhetsåtgärd. 

Av principiella skäl sammanhängande med att svenska kyrkans försam
lingsvård i enlighet med folkkyrkotanken riktar sig till alla som bor inom en 
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församling oavsett kyrkotillhörighet bör enligt domkapitlet i Stockholm 
minsta antalet kyrkofullmäktige som hittills ställas i förhållande till antalet 

invånare i församlingen. 

Överväganden 

Det bör liksom hittills ankomma på kyrkofullmäktige att inom vissa 

angivna ramar besluta hur många ledamöter i fullmäktige som skall utses. Jag 

förordar en anpassning till KL:s regler i denna del. Jag godtar sålunda 

utredningens förslag att antalet ledamöter bestäms till ett udda tal och att 

minimital anges på det sätt som utredningen har föreslagit. Jag delar 

utredningens uppfattning att antalet mandat i kyrkofullmäktige skall 

bestämmas med hänsyn till antalet röstberättigade vid val till kyrkofullmäk

tige. Härigenom sker en anpassning till vad som efter RF:s förebild enligt _KL 
gäller i de borgerliga kommunerna. En principiellt viktig konsekvens på den 

kyrkliga sidan blir att minsta antalet fullmäktige skall bestämmas under 

hänsynstagande till kyrkotillhörigheten i församlingen. 

J andra stycket föreskrivs särskilda minimital för församlingarna i 
Stockholms kommun. Föreskriften att kyrkostämman skall besluta om 

antalet ledamöter i kyrkofullmäktige när fullmäktige skall utses första 

gången behålls och placeras i tredje stycket. I likhet med vad som gäller enligt 
KL skall som röstberättigad anses den som har upptagits i gällande 

röstlängd. 

Bestämmelsen i femte stycket om verkan av ett beslut om ändring av 

antalet ledamöter i kyrkofullmäktige har förts över från 8 § 3 mom. LFS. Ett 

sådant beslut tillämpas första gången i samband med nästa val i hela riket av 

kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige bör fatta beslutet i god tid före valet och 

skall göra det senast före utgången av april månad valåret. Valmyndighe
terna och partierna behöver få besked om antalet mandat i så god tid att de 

hinner med förberedelsearbetet inför valet. 

2 § För ledamöterna i kyrkofullmäktige skall utses suppleanter. 
Fullmäktige_bestämm_er det antal suppleanter som skall ligga till grund för 

tillämpningen av bestämmelserna i 43 §lagen (1972:704) om kyrkofullmäk
tigval om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra en viss andel, dock 
högst hälften. av det antal platser som varje parti får i församlingen. Om det 
därvid uppkommer ett brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela tal. 
Länsstyrelsen skall genast underrättas om fullmäktiges beslut. 

När kyrkofullmäktige skall utses första gången, beslutar kyrkostämman 
om antalet suppleanter. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om suppleanter för ledamöterna i 

kyrkofullmäktige. Den motsvarar 8 § 4 rriom. LFS. 

Enligt 8 § 4 mom. LFS får kyrkofullmäktige besluta att suppleanter skall 

utses för fullmäktige. Fullmäktige bestämmer antalet suppleanter till en viss 

andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 

församlingen. Om det uppkommer ett brutet tal vid beräkningen skall talet 
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avrundas till närmast högre hela tal. Länsstyrelsen skall underrättas om 

beslutet. Vidare anges i paragrafen att ett sådant beslut skall· fattas av 

kyrkostämman, när kyrkofullmäktige skall utses första gången. 

Enligt 2 kap. 2 § KL skall suppleanter utses för ledamöterna i kommun

fullmäktige. Fullmäktige bestämmer antalet suppleanter. De får vara högst 

hälften av det antal platser som varje parti får. Brutet tal skall avrundas· till 

närmast högre hela tal. Länsstyrelsen skall genast underrättas om 

beslutet. 
I den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) har jag förordat att ett 

obligatoriskt suppleantsystem införs · även för kyrkofullmäktige. Denna 

paragraf har utformats så att den i huvudsak stämmer överens med 2 kap. 2 § 

KL. 

3 § Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige har den 
som är kyrkobokförd i församlingen, är medlem av svenska kyrkan och har 
uppnått arton års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av 
domstol har dock inte· rösträtt. Den som inte är svensk medborgare har 
rösträtt endast om han eller hon har varit kyrkobokförd i riket den 1 
november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har. en 
röst. . 

Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling har inte rösträtt 
vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige i annan försam
ling. 

Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger avgörs. 
på grundval av en före valet upprättad röstlängd. 

I denna paragraf finns bestämmelser om rösträtten ~id kyrkofullmäktig

valen. Paragrafen motsvarar 9 § LFS. · 

Rösträtt vid val av kyrkofullmäktige och suppleanter har enligt 9 § LFS 

den som är kyrkobokförd i församlingen, är medlem av svenska kyrkan och 

har uppnått 18 års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av 

domstol har dock inte rösträtt. Varje röstberättigad har en röst. Vidare gäller 

att den som inte är svensk medborgare har rösträtt endast om han har varit 

kyrkobokförd i riket den 1 november de tre åren närmast före valåret. Den 

som är kyrkobokförd i icke-territoriell församling har inte rösträtt vid val. av 

kyrkofullmäktige och suppleanter i en annan församling. Frågan huruvida 

rösträtt föreligger skall avgöras på grundval av de röstlängder som enligt 

vallagen (1972:620) och lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval upprättas 

före valet. 
Bestämmelserna i 2 kap. 3 §KL om rösträtt skiljer sig i princip endast i ett 

hänseende från motsvarande bestämmelser i LFS. Enligt 9 § LFS krävs för 

rösträtt vid kyrkofullmäktigvalen medlemskap i svenska kyrkan. 

Enligt utredningen bör kravet på medlemskap i svenska kyrkan självfallet 

behållas. Utredningen föreslår inte några sakliga ändringar av rösträttsbe

stämmelserna i 9 § LFS. Bestämmelserna har i enlighet med utredningens 

förslag förts över till den nya lager:i med några språkliga och redaktionella 

ändringar. 
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4 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige väljs bland dem som 
uppfyller villkoren för rösträtt enligt 3 § första och andra styckena. 

Den som innehar tjänst som biskop är inte valbar till ledamot eller 
suppleant. D_en som är anställd hos församlingen och som i egenskap av 
föredragande hos kyrkorådet eller på grund av andra uppgifter som hör till 
tjänsten har den ledande ställningen bland församlingens tjänstemän är inte 
heller valbar. 

Om en ledamot eller en suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans 
eller hennes uppdrag genast. Fullmäktige skall befria en ledamot eller en 
suppleant från uppdraget, om han eller hon vill avgå och särskilda skäl inte 
talar emot det. 

I denna paragraf finns bestämmelser om valbarhet till ledamot eller 

suppleant i kyrkofullmäktige. Paragrafen motsvarar 10 § LFS. 

LFS 

Enligt 10 § LFS väljs kyrkofullmäktige och suppleanter bland dem som 

uppfyller villkoren för rösträtt. Landshövding, länsöverdirektör, avdelnings

chef vid länsstyrelse och biskop får dock inte utses till kyrkofullmäktig eller 

suppleant. Om en kyrkofullmäktig eller suppleant efter valet upphör att vara 

valbar, skall han genast frånträda sitt uppdrag. I paragrafen anges dessutom 

att den som har uppnått 60 års ålder får avsäga sig uppdrag att vara 

kyrkofullmäktig eller suppleant. Annars får han inte avsäga sig ett sådant 

uppdrag. om han inte uppger något hinder som fullmäktige godkänner. 

KL 

Enligt 2 kap. 4 § KL väljs ledamöter och suppleanter i fullmäktige bland 

dem som uppfyller villkoren för rösträtt. Liksom enligt LFS är landshövding, 

länsöverdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse inte valbara till ledamot 

eller suppleant. Enligt KL är inte heller den som är anställd hos kommunen 

och som i egenskap av föredragande hos kommunstyrelsen eller på grund av 

andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande ställningen bland 

kommunens tjänstemän valbar. Om ledamot eller suppleant upphör att vara 

valbar, förfaller hans uppdrag genast. Fullmäktige skall befria ledamot eller 

suppleant från hans uppdrag, om han vill avgå och särskilda skäl inte talar 

emot det. 

Valbarhetsbedömningen skall enligt vad som framhölls i kommunallags

propositioncn (prop. 1975/76:187 s. 348) göras oberoende av vad som 

framgår av röstlängden. Valbarhetshindret för vissa chefstjänstemän vid 

länsstyrelse behölls i nya KL. Förvaltningslagens jävsbestämmelser ansågs 

inte kunna ersätta hindret. Skälet för att behålla valbarhetshindret. niimligen 

Hinsstyrclsens uppgift som besvärsinstans och tillsynsmyndighet. betraktades 

fortfarande som giltigt. Valbarhctshindret för den ledande tjänstemannen 

hos kommunen behölls också. Det kan inte alltid utan vidare sägas vem som 
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är den ledande tjänstemannen. Denna fråga får lösas genom föreskrift i 

instruktion e. d. för vederbörande tjänsteman. 

I fråga om rätten att avsäga sig uppdraget att vara kommunfullmäktige 

eller suppleant framhölls i kommunallagspropositioncn att den grundläggan

de principen är att det föreligger skyldighet att ta emot ett kommunalt 

förtroendeuppdrag och att inneha uppdraget under hela mandatperioden. 

Det kan dock anses orimligt att tvinga den som inte längre kan eller vill delta i 

kommunalt arbete att stå kvar. Fullmäktige kan också godkänna vilket 

hinder som helst. I praktiken förekommer det knappast att fullmäktige avslår 

en begäran om att få avgå. Kravet på fullmäktiges godkännande kan dock ha 

en reell uppgift att fylla t. ex. om flera ledamöter i obstruktionssyfte 

samtidigt begär att få avgå. Avsägelse bör kunna vägras även när de 

kommunala organe'ns funktion skulle äventyras, om en ledamot lämnar 

uppdraget. Utformningen av bestämmelsen i KL gjorde det inte nödvändigt 

att behålla en särskild regel om att den som uppnått 60 års ålder har rätt att 

avgå. 

Utredningen 

Valbarhetsbedömningen skall enligt utredningen göras på samma sätt som 

på den borgerliga sidan, dvs. oberoende av vad som framgår av röstlängden. 

Utredningen föreslår på denna punkt ett förtydligande i valbarhetsparagra

fen i den nya lagen. 

Valbarhetshindren för biskopar och länsstyrelsetjänstemän bör enligt 

utredningen behållas. 
Utredningen konstaterar att någon motsvarighet till valbarhetshindret för 

kommunens ledande tjänsteman inte finns i LFS och att föredraganden i 

propositionen med förslag till lag om församlingsstyrelse ( prop. 1961 :70) som 

skäl härför anförde bl. a. att någon fullt jämförbar befattningshavare sällan 

finns i församlingarna (s. 165). Församlingar och i än högre grad kyrkliga 

samfälligheter har numera i en del fall relativt stora staber av fast anställda 

tjänstemän. Det är därför enligt utredningen befogat med en regel om 

valbarhetshinder i fråga om chefstjänstemannen hos församlingen. Försam

lingspräster bör dock fortfarande vara valbara med hänsyn till deras roll i 

församlingslivet och till att de bör ta del i fullmäktiges arbete. 

I fråga om avsägelserätten bör enligt utredningen liknande skäl kunna 

anföras på den kyrkliga sidan som på den borgerliga. Utredningen föreslår 

därför på denna punkt en anpassning till KL. 

Remissyttrandena 

Många remissinstanscr behandlar valbarhetsparagrafen. Flertalet remiss

instanser godtar paragrafens utformning. I fråga om valbarhetshindret för 
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församlingens ledande tjänsteman framförs önskemål om precisering av vem 

som avses med hindret. 

Enligt utredningens förslag skall i överensstämmelse med vad som gäller 

enligt KL landshövding, länsöverdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse 

inte vara valbara till ledamot eller suppleant i kyrkofullmäktige. Kammar

rätten i Stockholm kan inte finna att de skäl som har åberopats till stöd för 

detta undantag från valbarhet längre är bärande. Länsstyrelsen är varken 

besvärsinstans i kommunalbesvärsmål eller tillsynsmyndighet i förhållande 

till de kyrkliga organen. Kammarrätten menar att det förhållandet att 

länsstyrelsen är sammanräkningsmyndighet i fråga om val av kyrkofullmäk

tige knappast synes kunna tillmätas någon betydelse i sammanhanget. 

Kammarrätten föreslår att undantaget slopas eftersom avvikelse från den 

allmänna valbarheten bör föreskrivas endast när skäl talar för det. Även 

länsstyrelsen i Jönköpings län ifrågasätter behovet av valbarhetshindret för 

vissa kategorier länsstyrelsetjänstemän. 

Kammarrätten framhåller vidare att det i både kommunala och kyrkliga 

sammanhang inte sällan måste vara svårt att utan vidare avgöra vem som är 

att anse som den ledande tjänstemannen i församlingen. Det kan enligt 

kammarrätten från saklig synpunkt vara svårförståeligt varför inte, om 

undantag från valbarhet verkligen anses påkallat, förbudet skall avse alla 

tjänstemän i ledande ställning. Kammarrätten sätter därför i fråga om inte 

det kyrkliga sammanhanget undantaget kan utgå. Länsstyrelsen i Jönköpings 

län och domkapitlet i Uppsala anser att undantaget kan medföra tolknings

svårigheter. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund föreslår att 

bestämmelsen formuleras om så att det klart framgår att med ledande 

tjänstemän avses kyrkokommunalt tillsatta befattningshavare. Kammarrät

ten i Stockholm anser att kyrkoherden, som ju också är en ledande 

tjänsteman i församlingen. bör undantas från valbarhet till kyrkofullmäktige 
i den egna församlingen. 

Kammarkollegiet framhåller att församlingsprästerna i strikt juridisk 

mening inte är anställda hos församlingen, eftersom de innehar statligt 

reglerade tjänster som tillsätts av domkapitlet eller regeringen. Kollegiet 

anser att det förtydligande om församlingsprästs valbarhet som utredningen 

föreslår är onödigt. Kollegiet inser emellertid att det kan behövas ett 

förtydligande till undvikande av missförstånd. Kollegiet föreslår att ordet 

'"dock" stryks. Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund och 

Sveriges kyrkokommunala förening anser att hela meningen bör utgå. 

Stiftsråde~ i Linköpings stift föreslår som ytterligare valbarhetsvillkor att 

den som skall väljas till kyrkofullmäktig eller suppleant måste vara döpt. 

Öl'erl'iiganden 

I paragrafens första stycke föreskrivs att ledamöter och suppleanter i 

kyrkofullmäktige skall väljas hland dem som uppfyller villkoren för rösträtt 
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enligt 3 § första och andra styckena. De allmänna valbarhetsvillkor som nu 

gäller bör enligt min mening inte ändras. Hänvisningen till nämnda lagrum 

avser att tydligt markera att valbarhetsbedömningen skall göras oberoende 

av vad som framgår av röstlängden, dvs. på samma sätt som på den borgerligt 

kommunala sidan. 
I andra stycket anges vilka som inte är valbara till kyrkofullmäktig eller 

suppleant. Att biskop inte skall vara valbar råder enighet om. Jag ansluter 

mig till den uppfattningen, eftersom biskopen på ämbetets vägnar utövar 

uppsikt över församlingarna i stiftet. Av lagtexten bör framgå att bestäm

melsen avser biskop som är i aktiv tjänst. 

En del rcmissinstanser ifrågasätter däremot om valbarhetshinder bör 

finnas för de länsstyrelsetjänstemän som anges i utredningens förslag. Som 

skäl för att behålla valbarhetshindret för dem i KL åberopades länsstyrelsens 

uppgift om besvärs- och tillsynsmyndighet. Prövningen av kommunalbe

svärsmål - även kyrkokommunala mål - har fr. o. m. år 1981 flyttats över till 

kammarrätterna (prop. 1979/80: 105. KU 1979180:46, rskr 1979/80:270, SFS 

· 1980:273). Församlingarnas verksamhet står inte under länsstyrelsernas 

tillsyn. Enligt min mening finns det inte någon saklig grund att längre 

undanta de nämnda länsstyrelsetjänstemännen från valbarhet vid kyrko

fullmäktigval. Eftersom sådana begränsningar bör göras endast. i särskilt 

motiverade undantagsfall. föreslår jag att valbarhetshindret för dem i LFS 

inte förs över till den nya lagen. 

Med hänvisning till utvecklingen inom större församlingar och samfällig

heter, där det numera ofta finns en stab av fast anställda tjänstemän, har 

utredningen föreslagit att bestämmelsen i 2 kap. 4 §andra stycket KL om att 
chefstjänstemannen i kommunen inte är valbar skall få en motsvarighet i den 

nya församlingsstyrelselagcn. Flera remissinstanser har i sina yttranden över 

förslaget understrukit svårigheten att avgöra vilken tjänsteman som intar den 

ledande ställningen. Jag vill då framhålla att bestämmelsen i KL inte syftar på 

cheferna för speciella grenar inom förvaltningen och inte heller på 

heltidsengagcrade förtroendemän. Hindret skall inte vara tillämpligt på mer 

än en tjänst hos kommunen. Överför man detta till det församlingskommu

nala området. kan det enligt min mening bli fråga om valbarhetshinder 

endast för en sådan tjänsteman hos en församling som innehar chefsposten i 

den centrala förvaltningen. Jag vill understryka, att det här rör sig enbart om 

församlingskommunalt anställda. Jag anser inte att kyrkoherden eller övriga 

församlingspräster, vilka för sin ämbetsutövning är ansvariga inför domka

pitlet, intar en sådan ställning till församlingen att de inte skulle kunna vara 

valbara till kyrkofullmäktige. Jag förordar alltså att särskilda valbarhetshin

der i lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter föreskrivs endast för 

innehavare av biskopstjänst samt för den som innehar den ledande 

ställningen bland kyrkokommunala tjänstemän i församlingen. 

1 likhet med några av remissinstanserna anser jag att det av utredningen 

föreslagna förtydligandet att församlingspräskrna är valbara inte behövs. 
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Bestämmelserna i tredje stycket om verkan av ·valbarhetens upphörande 

och rätt till avsägelse från uppdraget stämmer helt överens mt'.d 2 kap. 4 § 

tredje stycket KL. 

5 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige eller beredning har rätt 
till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. 

I denna paragraf finns en bestämmelse om rätt till ledighet från anställning 

för ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige eller beredning. I LFS finns 

ingen motsvarighet till denna bestämmelse. 

KL 

I 2 kap. 5 § KL finns däremot en bestämmelse om rätt till ledighet från 

anställning för ledamot och suppleant i fullmäktige eller beredning. I 

kommunallagspropositionen framhöll föredraganden att rätten till ledighet 

borde garanteras i lag med hänsyn till att det inte är bara en rättighet utan 

också en skyldighet att åta sig ett kommunalt förtroendeuppdrag (prop. 

1975176:187 s. 230). Bestämmelsen markerar betydelsen av de stora insatser i 

samhällets tjänst som de många medborgare utför som åtar sig kommunala 

förtroendeuppdrag. Vidare framhöll föredraganden att bestämmelseri syftar 

till att - utan detaljerade lagregler - ge en yttersta formell garanti för att 

förtroendeuppdrag skall kunna fullgöras oberoende av inom vilken sektor av 

samhället man är yrkesverksam. I propositionen utvecklades också vad 

begreppet kommunalt förtroendeuppdrag borde omfatta. Bestämmelsen om 

rätt till ledighet anvisar inte lösningar på diverse praktiska problem som kan 

uppkomma. t. ex. den ekonomiska ersättningen. Föredraganden ansåg att 

kostnader som uppstår för den förtroendevalda genom uppdraget i princip 

borde betalas av kommunen. Frågor som rör den förtroendevaldas 
anställningsvillkor, arbetsförhållanden. ersättare m. m. borde enligt före

draganden regleras avtalsvägcn efter behov. 

Utredningen 

Utredningen anser att de kyrkokommunalt förtroendevalda bör tillförsäk

ras samma rätt till ledighet från anställning och samma ersättningsförmåner 

som de borgerligt förtroen?evalda. Utredningen före~lår en anp~ssning till 

KL:s bestämmelse om rätt till ledighet. 

Remissyttrandena 

Förslaget om rätt till ledighet för att fullgöra kyrkokommunala uppdrag 

tillstyrks eller lämnas utan erinran av rcmissinstanscrna. 
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Överväganden 

Bestämmelsen om rätt till ledighet från anställning för ledamot och 

suppleant i kyrkofullmäktige eller beredning är en saklig nyhet. Bestämmel

sen är utformad efter förebild av 2 kap. 5 §KL. I likhet med utredningen och 

remissinstanserna anser jag alltså att de kyrkokommunalt förtroendevalda 

skall garanteras rätt till ledighet från anställning på samma sätt som de 

borgerligt förtroendevalda. 

6 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige väljs för tre år räknat från 
och med den l januari året efter det år då valet har skett. 

I denna . paragraf regleras kyrkofullmäktiges mandattid. Paragrafen 

motsvarar delvis 11 § LFS. 

LFS 

I 11 § LFS föreskrivs att kyrkofullmäktige och suppleanter väljs för tre år 

räknat fr. o. m. den 1 januari året näst efter det då valet har skett. Om ett val 

har skett första gången C)Ch det inte har ägt rum under ett år då allmänna val 

av fullmäktige förrättas. skall valet dock inte avse längre tid än till utgången 

av det år då sådana allmänna val skall äga rum nästa gång. 

KL 

Ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige väljs enligt 2 kap. 6 §för 

tre tjänstgöringsår räknat fr. o. m. den 1 november det år då valet har skett. 

För Stockholms kommun gäller en specialregel. Där börjar tjänstgöringsti

den den 15 oktober valåret. 

Mandatperioden utgör sålunda tre tjänstgöringsår räknat från periodens 

början. I KL har ett snabbare valgenomslag genomförts än som gällde 

tidigare. Skälet för reformen var att det ansågs otillfredsställande att en 

politisk majoritet som grundar sig på ett val som hölls tre år tidigare får sitta 

kvar och genom sitt beslut om budgeten påverka verksamheten för året efter 

ett nytt val. Ett snabbare valgenomslag ansågs kunna vitalisera den politiska 

debatten i kommunerna och öka partiernas möjligheter att inför medbor

garna markera sina handlingslinjer i det program inför det kommande året 

som budgeten utgör. Om ett val leder till majoritetsskifte kan den nya 

majoriteten således omedelbart påbörja arbetet med att förverkliga sitt 

program. Med hänsyn till den tid som går åt för att få fram det definitiva 

valresultatct. för kungörelseförfarandet m. m. bestämdes att mandatperio

den skall börja den I novemher valåret. Mandatperioden för kommunernas 

nämnder börjar. utom i Stockholms kommun, den l januari året efter valåret 

liksom tidigare. Genom att den tillträdande majoriteten först får majoritet i 

de beslutande organen garanteras att den skall kunna utöva det avgörande 

inflytandet över politiken i stort. 
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Utredningen 

Utredningen diskuterar frågan om ett snabbare valgenomslag i de kyrkliga 

kommunerna. Mot bakgrund av att den kyrkliga valdagen kommer ungefär 

en månad senare än den borgerliga och att valresultatet därigenom föreligger 

senare, anser utredningen att mandatperioden inte bör ändras på det 

kyrkokommunala området. Utredningen föreslår att mandattiden för de 

beslutande organen liksom för de verkställande och förvaltande organen 

börjar den 1 januari året efter valåret. Utredningen förordar att bestämmel

serna i 11 § LFS flyttas över till den nya lagen utan ändringar i sak. I fråga om 

mandatperioden ,föreslås alltså inte någon anpassning till KL:s regler. 

Remissyttrandena 

Många remissinstanser behandlar i sina remissyttranden frågan om 

mandatperiodens början för kyrkofullmäktige. Utredningens förslag om 

oförändrad tidpunkt, nämligen den 1 januari året efter valåret, godtas av 

flertalet remissinstanser. Ett par ~emissinstanser önskar emellertid att 

möjligheterna att lägga valdagen tidigare utreds. 

Kammarrätten i Stockholm framhåller att enligt förslaget de nyvalda 

kyrkofullmäktige inte får möjlighet att besluta om budget och skattesats för 

det närmast följande året till skillnad från vad som gäller på den 

primärkommunala sidan. Detta är enligt kammarrätten måhända en 

ofrånkomlig följd av den sena valdagen men är ändå otillfredsställande. 

Kammarrätten anser det angeläget att det i lämpligt sammanhang övervägs 

om inte valdagen kan tidigareläggas. Liknande synpunkter framförs av 

kammarkollegiet. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att mandatperioden även i 

fortsättningen bör börja den I januari året efter valet. Genom att valdagen 

ligger mer än en månad efter den borgerliga är det enligt länsstyrelsen nära 

nog praktiskt omöjligt för länsstyrelsen att snabbare än som nu sker räkna 

fram resultatet av de kyrkokommunala valen. 

Överväganden 

Så länge som valdagen för kyrkofullmäktigvalen ligger fast vid tredje 

söndagen i oktober kan ett snabbare valgenomslag inte genomföras i de 

kyrkliga kommunerna. r likhet med flertalet remissinstanser godtar jag 

därför utredningens förslag om oförändrad mandatperiod. Paragrafen har 

utformats mot bakgrund härav. Det föreskrivs sålunda att ledamöter och 

suppleanter i kyrkofullmäktige väljs för tre år räknat från och med den 1 

januari året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige har skett. I 11 § 

LFS och i utredningens förslag finns en bestämmelse om mandattiden för de 

fall då ett fullmäktigval inte har ägt rum det år då val i hela riket av 
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kyrkofullmäktige förrättas. Bestämmelsen tar sikte på situationen då en 

församling med kyrkostämma har beslutat att i stället införa kyrkofullmäk

tige. Jag har i specialmotiveringen till I kap. 8 § förordat att beslut om 

införande av kyrkofullmäktige får sättas i kraft endast vid årsskiftet efter 

ordinarie fullmäktigval. Bestämmelserna i I kap. 8 §har utformats i enlighet 

härmed. Mot den bakgrunden är den särskilda regeln om mandattid 

utredningens förslag överflödig. Den har inte tagits in i den nya lagen. 

7 § I lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval finns bestämmelser om 
I. indelning i valdistrikt, 
2. valdag. röstlängd, förrättande och avslutande av val samt 
3. förfarandet när en ledamot i fullmäktige har avgått före den bestämda 

tjänstgöringstidens utgång och när en suppleant för en ledamot har inträtt 
som ledamot i fullmäktige eller av annan anledning har avgått som 
suppleant. 

Paragrafen motsvarar 13 § LFS. 

LFS 

I 13 § LFS hänvisas till lagen om kyrkofullmäktigval i fråga om kyrklig 

samfällighets indelning i valkretsar och församlings indelning i valdistrikt 

samt valdag, röstlängd och vals förrättande och avslutande. Vidare gäller 

hänvisningen förfarandet när en ledamot i fullmäktige har avgått före 

tjänstgöringstidens utgång och när en suppleant har inträtt som ledamot eller 

av annan anledning har avgått som suppleant. Paragrafen fick sin nuvarande 

lydelse i samband med att vallagstiftningen ändrades år 1981 (prop. 
1980/81:170, KU 1980/81:26. rskr 1980/81:392). Dessa ändringar innebar 

bl. a. att möjligheten att dela in en församling i valkretsar för val av 

kyrkofullmäktige slopades och att bestämmelserna i 33 § LFS om indelning 

av kyrkliga samfälligheter i valkretsar fördes över till lagen om kyrkofull

mäktigval. Hänvisningen i 13 § LFS redigerades om och utvidgades till att 

omfatta även kyrklig samfällighets valkretsindelning. Detta skedde efter 

mönster från hänvisningen till vallagcn i 2 kap. 7 § KL. 

Utredningen 

Utredningen har förordat att möjligheten att dela ih församlingar i 

valkretsar slopas. Utredningens lagförslag innehåller därför inte någon 

motsvarighet till bestämmelserna i 12 § LFS om församlingsindelning i 

valkretsar vid val av kyrkofullmäktige. 

Möjligheten att dela in kyrkliga samfälligheter i valkretsar skall emellertid 

behållas. Utredningen föreslår att bestämmeJserna förs över till lagen om 

kyrkofullmäktigval. Enligt utredningen medför denna åtgärd att det behövs 

en hänvisning i den nya lagen om att en kyrklig samfällighet kan indelas i 

valkretsar. 
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Överväganden 

Förslaget att slopa möjligheten till valkretsindelning av församlingar och 

att flytta över bestämmelserna om valkretsindelning av kyrkliga samfällig

heter till lagen om kyrkofullmäktigval har. som jag nyss sagt, redan 

genomförts. 

Bestämmelserna i 13 § LFS har förts över till förevarande paragraf med 

undantag av hänvisningen till hestämmelserna i lagen om kyrkofullmäktigval 

om indelning i valkretsar. Denna hänvisning som avser kyrkliga samfällig

heter har placerats i det avsnitt i detta kapitel som avser sådana samfällig

heter (31 §). 

8 § Kyrkofullmäktige viiljer för den tid som fullmiiktige bestämmer bland 
sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess valen 
har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som har varit ledamot Hingst 
tid. Om två eller flera har varit ledamöter lika länge. har den äldsta av dem 
företräde. 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid ett 
sammanträde. utser fullmäktige en annan ledamot att för tillfället föra 
ordet. 

Denna paragraf innehåller hestämmclser om val av ordförande och vice 

ordförande i kyrkofullri1äktige. Paragrafen motsvarar 14 § LFS. 

LFS 

Kyrkofullmäktige väljer enligt 14 § första stycket LFS varje år för 

nästkommande kalenderår bland sig en ordförand_e och en vice ordförande. 

Fullmäktige kan besluta att även en andre vice ordförande skall utses. 

Underrättelse om valen tillsammans med de valdas namn och postadress 

skall genast sändas till länsstyrelsen för att tas in i länskungörelserna. Även 

domkapitlet skall underrättas. Vid sammanträde som hålls med de nyvalda 

fullmäktige under år då allmänna val av fullmäktige har ägt rum skall den som 

väljs till ordförande för nästkommande år vara ordförande. Innan valet har 

förrättats skall den som fullmäktige särskilt utser vara ordförande. Om håde 

ordförande och vice ordförande iir hindrade att komma till ett fullmäktig

sammanträde, får fullmäktige utse någon annan ledamot att föra ordet för 

tillfället. Innan valet har skett är den till tjänstgöringstiden äldste fullmäktige 

ordförande. Om två eller flera har lika lång tjänstgöringstid, skall den äldste 

av dem vara ordförande. 

KL 

Enligt 2 kap. 8 § KL väljer fullmäktige för den tid som fullmäktige 

bestämmer hland sina ·Jedamötcr en ordförande och en eller två vice 

ordförande. Fullmäktige bestämmer alltså själva mandatperiodens längd för 

presidieposterna. Paragrafen innehåller också kompletterande bestämmel-
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ser om vem som skall utöva ordförandeskapet till dess valen har förrättats. 

Därigenom blir det klart vem som skall utfärda kallelse till de nyvalda 

fullmäktiges första sammanträde. Vidare föreskrivs att fullmäktige kan utse 

en annan ledamot att för tillfället föra ordet, om varken ordföranden eller 

vice ordförande kan närvara vid ett fullmäktigsammanträde. Bestämmelser 

om vem som skall föra ordet tills tillfällig ordförande har utsetts kan placeras i 

fullmäktiges arbetsordning. Någon bestämmelse härom finns därför inte i 

KL. I samband med kommunallagsreformen togs också skyldigheten att 

anmäla ordförandeval till länsstyrelsen bort. 

Utredningen 

Utredningen föreslår att kyrkofullmäktige liksom kommunfullmäktige 

skall ha rätt att bestämma mandatperiodens längd för presidieposterna i 

fullmäktige. Enligt utredningens förslag skall mandatperioden för kyrko

fullmäktige börja den 1 januari året efter det år då valet har skett. 

Utredningen framhåller att detta datum är det tidigaste då mandatperioden 

för presidieposterna i kyrkofullmäktige kan ta sin början. Vidare framhåller 

utredningen att denna period självfallet inte kan omfatta längre tid än den 

som kyrkofullmäktigledamöterna själva har blivit valda, dvs. tre år. Enligt 

utredningen behövs på det kyrkliga området liksom på det borgerligt 

kommunala området regler om vem som skall föra ordet dels innan de 

nyvalda fullmäktige har utsett ordförande. dels när presidiemedlemmarna 

inte kan närvara vid sammanträde. Utredningen föreslår att reglerna 

utformas efter KL:s mönster. Skyldigheten att anmäla val till länsstyrelsen 

och domkapitlet tas enligt utredningsförslaget bort. 

Remissyttrandena 

Utredningens förslag att slopa den nuvarande skyldigheten att underrätta 

länsstyrelsen och domkapitlet om ordförandevalen avstyrks av de remissin

stanser som har yttrat sig om saken. Domkapitlet i Skara framhåller att 

domkapitlet och biskopen tämligen ofta har anledning att ta kontakt med 

ordföranden i kyrkofullmäktige. t. ex. inför förestående visitationer och i 

ärenden om kyrklig indelning. Enligt domkapitlet underlättar det kontak

terna med församlingarna att ha uppgifter om ordförandena tillgängliga. 

Domkapitlet i Lund framhåller att det råder ett mycket närmare förhållande 

och samarbete mellan stiftsorganen och församlingarna än mellan länssty

relsen och kommunerna. Enligt domkapitlet bör skyldigheten kvarstå att 

underrätta domkapitlet om valet av ordförande åtminstone i kyrkorådet. 

End.ast därigenom har domkapitlet säkerhet för fullständiga och aktuella 

uppgifter. En liknande uppfattning redovisar Svenska kyrkans personalför

bund. 
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Överväganden 

I första stycket föreskrivs att kyrkofullmäktige bland sina ledamöter väljer 

en ordförande och en eller tvit vice ordförande. Fullmäktige får själva 

bestämma för hur lång tid presidieposterna varje gång skall besättas. Denna 

tid måste självfallet ligga inom ramen för ledamöternas mandatperiod. 

Vidare föreskrivs i första stycket vem som skall föra ordet till dess 

kyrkofullmäktige har förrättat ordförandevalen. I likhet med vad som gäller 

enligt 2 kap. 8 § KL skall uppgiften ankomma på den ledamot som har den 

längsta tjänstgöringstiden. En bestämmelse för det fallet att två eller flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid föreslås också. 

I andra stycket föreskrivs att kyrkofullmiiktige får utse en annan ledamot 

att för tillfället föra ordet, om inte någon i presidiet kan närvara vid ett 

fullmäktigsammanträde. Någon bestämmelse om vem som skall föra ordet 

till dess tillfällig ordförande har utsetts behövs enligt min mening inte i lagen .. 

En sådan bestämmelse kan i stället lämpligen placeras i en arbetsordning för 

fullmäktige. 

I likhet med utredningen finner jag det inte nödvändigt att till den nya 

lagen föra över bestämmelserna om underrättelse till länsstyrelsen och 

domkapitlet om ordförandevalen. Sådana bestämmclsed1ar sin plats i en 

arbetsordning för kyrkofullmäktige. Jag återkommer till denna fråga i 

specialmotiveringen till 2 kap. 30 §. 

9 § Kyrkofullmäktige sammanträder enligt den ordning som fullmäktige 
bestämmer med iakttagande av föreskrifterna i andra stycket samt i 6 kap. 4 § 
och 7 kap. 6 §om tid för handläggning av vissa ärenden. Sammanträde skall 
även hållas, när kyrkorådet eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Vid sammanträde före december månads utgång förrättas val till de 
befattningar inom församlingen som blir lediga vid år;ts slut. År då val i hela 
riket av fullmäktige har ägt rum skall valen förrättas av de nyvalda 
fullmäktige. Dessa förrättar även andra val som ankommer på fullmäktige 
och avser tid efter utgången av det nämnda året. 

I denna paragraf regleras kyrkofullmäktiges sammanträdestider. Paragra

fen motsvarar 16 § LFS. 

LFS 

Enligt 16 § 1 mom. LFS skall kyrkofullmäktigsammanträden hållas enligt 

den ordning som fullmiiktigc bestämmer. Sammanträde skall även hållas när 

länsstyrelsen eller domkapitlet förordnar om det eller visitationsförrättare. 

kyrkorådet eller de flesta av fullmäktige begiir det eller när ordföranden 

anser att det är nödvändigt. I paragrafens andra moment föreskrivs att frågan 

om ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning skall behandlas på 

sammanträde före utgången av juni månad. Vid sammanträde i oktober 

manad skall församlingens utgifts- och inkomststat fastställas. Vid samman

träde före december månads utgång skall val förättas till de befattningar 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 19 
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inom församlingen, vilka blir lediga vid {1rets slut. År då allmänna val av 

kyrkofullmäktige har ägt rum förättas valen av de nyvalda fullmäktige. Dessa 

förrättar även andra val som ankommer på fullmäktige och som avser tiden 

efter utgången av det nämnda året. 

KL 

Enligt 2 kap. 9 § KL sammantriider fullmäktige enligt den ordning som 

fullmäktige bestämmer. Fullmäktige skall därvid iaktta föreskrifterna i 

paragrafens tredje stycke samt i 4 kap. 4 § och 5 kap. 6 § om tid för 

handläggning av vissa ärenden. När styrelsen eller minst en tredjedel av 

fullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs skall 

sammanträde också hållas. I tredje stycket föreskrivs att vid sammanträde 

före utgången av december månad skall förättas val till de befattningar inom 

kommunen som blir lediga vid årets slut. Vidare anges att valet under valår 

skall förrättas av de nyvalda fullmäktige. 

Vid kommunallagsreformen slopades rätten för länsstyrelsen att förordna 

om sammanträde. Bestämmelserna om tidpunkten för budgetsammanträdet 

och för dechargesammanträdet flyttades av lagtekniska skäl till kapitlen i KL 

om ekonomisk förvaltning resp. revision. 

Utredningen 

Utredningen föreslår att fullmäktiges sammanträdestider regleras på 

samma sätt som i KL. Utredningen föreslår sålunda en rätt för en minoritet 

av fullmäktiges ledamöter att påkalla sammanträde med fullmäktige. Rätten 

för länsstyrelsen. domkapitlet och visitationsförriittare att påkalla samman

träde med kyrkofullmäktige slopas. Bestämmelserna om budget- och 

· dechargesammanträdena flyttas enligt utredningens förslag av lagtekniska 

skäl till kapitlen om ekonomisk förvaltning och revision i den nya lagen. 

Remissyttrandena 

I fråga om förslaget att slopa rätten för domkapitlet och visitationsförrät

tare att påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige redovisar remissinstan

serna en negativ inställning. De godtar däremot i regel att länsstyrelsens rätt 

att påkalla sammanträde tas bort. 

Kammarkollegiet anser att rätten för länsstyrelsen och domkapi.tlet att 

påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige bör finnas kvar. Denna 

uppfattning motiverar kollegiet utifrån sin erfarenhet av skilda slag av 

indelningsärenden och vissa kyrkliga ärenden. exempelvis rörande tjänster 

och tjänstebostäder. där det är nödvändigt att höra det beslutande organet. 

Sådana ärenden kan rymma motstridiga intresen och skilda uppfattningar om 

behovet av ett snabbt ställningstagande från den kyrkliga kommunens sida. 

Enligt kollegiets mening behöver det inte uppfattas som ett otillbörligt 
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ingrepp i den kommunala demokratin om länsstyrelsen och domkapitlet 

alltjämt får rätt att påkalla sammanträde. 

Uinsstyrelsen i Kopparbergs län föreslår att domkapitlet och visitations

förrättare även fortsättningsvis skall kunna påkalla fullmäktigsammanträde. 

Länsstyrelsen erinrar om att domkapitlets och visitationsförrättares rätt att få 

till stånd kyrkostämma behålls i 3 kap. 5 § andra punkten i utredningens 

lagförslag. Enligt länsstyrelsens mening finns ingen anledning att göra 

skillnad på fullmäktige och stämma i denna del. Domkapitlet i Lund och 

Svenska kyrkans personalförbund menar också att det kan finnas samma skäl 

för att begära sammanträde med kyrkofullmäktige som med kyrkostäm-

ma. 

Domkapitlet i Skara framhåller att det finns skillnader mellan en 

församlings och en kommuns uppgifter. Enligt LFS skall kyrkorådet "beflita 

sig om det kyrkliga livets vård och förkovran". Med hänsyn härtill föreslår 

domkapitlet att domkapitlen och visitationsförättare även i fortsättningen 

skall ha rätt att påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige i likhet med vad 

som föreslås rörande kyrkostämman. 

Öl'en·iiganden 

I första stycket anges att kyrkofullmäktige sammanträder enligt den 

ordning som fullmäktige bestämmer. Jag anser att ordningen med obligato

riska sammanträden för behandling av vissa ärenden skall behållas. Det 

gäller sammanträden för behandling av budgeten och av frågan om 

beviljande av ansvarsfrihet. Som jag återkommer till skall budgeten 

fastställas före november månads utgång och beslut i frågan om ansvarsfrihet 

fattas vid sammanträde före utgången av året efter det år som revisionen 

avser. Hänvisningen till 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § avser dessa tidpunkter. 

Regeln om kyrkorådets rätt att begära sammanträde med kyrkofullmäk
tige behålls. Om kyrkofullmäktiges ordförande bedömer att ett samman

träde behöver hållas. skall han eller hon liksom nu kunna bestämma om det. 

Efter förebild från KL föreskrivs vidare att en tredjedel av kyrkofullmäktiges 

ledamöter får rätt att påkalla sammanträde med fullmäktige. 

Utredningens förslag att slopa rätten för länsstyrelsen, domkapitlet och 

visitationsförrättare att påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige har fått 

kritik av en del remissinstanser. Jag kan för egen del inte ansluta mig till 

denna kritik. Liksom utredningen anser jag att denna rätt nu bör tas 

bort. 

I andra stycket föreskrivs att val till de befattningar inom församlingen som 

blir lediga vid årets slut skall förrättas vid sammanträde före utgången av 

december månad. Här avses t. ex. val av nämnder och av presidier i 

församlingens organ. För tydlighetens skull anges också att valen under valår 

skall förrättas av de nyvalda fullmäktige. 

Bestämmelsen i 15 * LFS att kyrkofullmäktigsammanträde skall hållas på 

ställe som fullmäktige bestämt är obehövlig och har inte getts någon 

motsvarighet i den nya lagen. 
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10 § Kungörelse om sammanträde med kyrkofullmäktige utfärdas av 
ordföranden. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt om de ärenden som skall behandlas. När sammanträde 
skall hållas första gången. sedan beslutanderätten har uppdragits åt 
fullmäktige. utfärdas kungörelsen av den senast valda ordföranden i 
kyrkostämman. 

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på 
församlingens anslagstavla och inom samma tid sändas med posten till varje 
ledamot och suppleant i fullmäktige eller på annat tillförlitligt sätt tillställas 
dem. 

Uppgift om tid och plats för sammanträde samt. om fullmäktige har 
bestämt det. uppgift om de ärenden som skall behandlas skall minst en vecka 
före sammanträdesdagen införas i en eller flera ortstidningar. Vid samman
träde före december månads utgång avgörs för det följande kalenderåret i 
vilken eller vilka tidningar sådana tillkännagivanden skall införas. Därvid 
bör väljas tidningar som genom sin spridning inom olika grupper av 
församlingsborna bringar tillkännagivandena till de flestas kännedom. Om 
förslag om att tillkännagivandena skall införas i någon annan ortstidning får 
minst en tredjedel av rösterna. skall tillkännagivandena införas också i denna 
tidning. 

Om ett ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i den 
ordning som föreskrivs i andra och tredje styckena inte hinns med. skall 
kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen före samman
trädcsdagen och på ett tillförlitligt sätt sändas till varje ledamot och suppleant 
i fullmäktige så tidigt att den kan antas komma honom eller henne till handa 
inom samma tid. 

I denna paragraf behandlas kungörande av sammanträde med kyrkofull

mäktige. Paragrafen motsvarar 17 § LFS. 

LFS 

Enligt 17 § LFS skall kungörelse om tid och ställe för sammanträde med 

kyrkofullmäktige och de ärenden som skall behandlas anslås på församling

ens anslagstavla minst en vecka före sammanträdet. Anslag skall iiven ske på 

annan plats om fullmäktige har bestämt det. Kungörelsen skall sändas med 

posten till varje fullmäktig och suppleant så tidigt att den kan antas komma 

honom tillhanda senast fyra dagar före sammanträdet. Ordföranden i 

kyrkofullmäktige eller vid hinder för honom vice ordföranden skall utfärda 

kungörelsen. När sammanträde skall hållas första gången sedan beslutande

rätten har uppdragits åt fullmäktige. skall kungörelsen utfärdas av den senast 

valda ordföranden eller vice ordföranden i kyrkostämman. Tillkännagivande 

om tid och plats för sammanträdet skall införas i en eller flera ortstidningar 

senast en vecka före sammanträdet. Om kyrkofullmäktige har bestämt det. 

skall tillkännagivandet innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas. 

Vid sammanträde i december månad skall avgöras för följande år i vilka 

tidningar tillkännagivandet skall ske. Valet av tidningar bör ske så att 

tillkännagivandet når de flesta församlingsborna. Om tidningsvalet har varit 

föremål för omröstning och ett förslag då har fått minst en tredjedel av de 
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deltagandes röster, skall tillkännagivandet införas också i den tidningen. Om 

kungörelsen inte har anslagits på annan plats än anslagstavlan eller 

tillkännagivandet inte har införts i tidning, hindrar detta dock inte att 

sammanträdet hålls. Om ett ärende fordrar så skyndsam handläggning att 

sadant kungörande som nu sagts inte hinns med, får sammanträde ändå 

hållas om kungörelsen med uppgift om ärendet har anslagits senast på 

vardagen före sammanträdet och sänts med posten till varje fullmäktig och 

suppleant så tidigt att den kan antas komma honom till handa inom samma 

tid. 

KL 

Kungörelsen om sammanträde med kommunfullmäktige ufärdas enligt 2 

kap. 10 ~ KL av fullmäktiges ordförande. Kungörelsen skall innehålla 

uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som skall 

behandlas. Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen 

anslås på kommunens anslagstavla och inom samma tid sändas med posten 

till varje ledamot och suppleant i fullmäktige. Tillkännagivande om tid och 

plats för sammanträdet skall också införas i en eller flera ortstidningar senast 

en vecka före sammanträdesdagen. Om fullmäktige har bestämt det, skall 

tillkännagivandet också innehålla uppgift om de ärenden som skall behand

las. Vid sammanträde före december månads utgång avgörs för följande 

kalenderår i vilken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande skall införas. 

Valet av tidningar bör ske så att tillkännagivandet kommer till de flestas 

kännedom i kommunen. Om tidningsvalet har varit föremål för omröstning 

och ett förslag då har fått minst en tredjedel av de deltagandes röster, skall 

tillkännagivandet införas också i den tidningen. Om ett ärende fordrar så 

skyndsam handläggning att det föreskrivna kungörandet inte hinns med, 

skall kungörelsen med uppgift om ärendet ansl{1s senast vardagen före 

sammanträdesdagen och sändas· med posten till varje ledamot och suppleant i 

fullmäktige sa tidigt att den kan antas komma honom till handa inom samma 

tid. 

Vice ordföranden i fullmäktige är skyldig att vid förfall för ordföranden se 

till att kungörelse utfärdas, även om en uttrycklig föreskrift därom saknas. 

Någon motsvarighet till den särskilda bestämmelsen härom i I 953 års 

kommunallag togs därför inte in i KL. Bestämmelsen i den äldre lagen om att 

kungörelsen skall anslås också på annan plats än kommunens anslagstavla, 

om fullmäktige har bestämt det. ansågs inte heller behövas i KL Detsamma 

gäller föreskriften om verkan av brist i tillkännagivandet. 

Utredningen 

Utredningens förslag till bestämmelser om kungörande av sammanträde 

med kyrkofullmäktige har utformats med 2 kap. JO* KL som förebild. 
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Remissyttrandena 

En del remissinstanser riktar kritik mot utformningen av reglerna om 

kungörande av sammanträde med kyrkofullmäktige i utredningens förslag. 

Kammarrätten i Stockholm föreslår att de som anges i 2 kap. 14 § andra 

stycket utredningens lagförslag tillställs kallelse för kännedom. Kammarrät

ten pekar som exempel på det uppenbara intresset av att den som är revisor 

hos församlingen underrättas om tidpunkten när behandling skall ske av 

revisionsberättelse för den verksamhet som hans uppdrag avser. Vidare 

anser kammarrätten att åtminstone kyrkoherden i församlingen skall 

underrättas om sammanträdet genom en kopia av kallelsen. 

Svenska kommunförbundet framför synpunkter på den. av utredningen 

föreslagna föreskriften att kungörelsen om fullmäktigsammanträdet skall 

sändas med posten till varje ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige. 

Förbundet erinrar om att motsvarande regel också gäller för kommunfull

mäktige. De reformer inom postväsendet som nyligen genomförts har 

emellertid enligt förbundet haft till effekt att kostnaderna för expedieringeri 

av kungörelsen fördyrats samtidigt som tidsåtgången för utsändning med 

posten blivit längre. Till bilden hör att något krav att övriga sammanträdes

handlingar skall tillställas ledamöterna med posten inte finns i kommunal

lagen. Inte heller finns sådana regler för kommunstyrelsen. I kommunför

bundets förslag till reglemente för kommunstyrelsen har efter ändringar år 

1979 kallelseförfarandet inte bundits till anlitande av posten. I stället har 

valfrihet getts i fråga om formerna för utsändningen. Mot bakgrund härav 

föreslår förbundet att kravet på att kungörelsen skall sändas med posten 

stryks i KL och att samma ändringar genomförs i församlingsstyrelsela

gen. 
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund och Sveriges 

kommunaljuridiska förening anser också att kravet på att kungörelsen om 

kyrkofullmäktigsammanträde skall sändas med posten till varje ledamot och 

suppleant i kyrkofullmäktige bör slopas. 

Ö1'erväganden 

I likhet med utredningen anser jag att paragrafen bör utformas med 

kommunallagens bestämmelser som förebild. Paragrafen inleds med att 

kungörelse om sammanträde med kyrkofullmäktige utfärdas av ordföran

den. Föreskriften i LFS att vice ordföranden utfärdar kungörelsen vid hinder 

för ordföranden har inte förts över till den nya lagen. Det ligger i sakens natur 

att vice ordföranden är skyldig att vid förfall för ordföranden se till att 

kungörelse utfärdas. Liksom enligt LFS föreskrivs vidare att kungörelsen 

skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om de 

ärenden som skall behandlas. 

Även i fortsättningen behövs en regel om vem som skall utfärda 

kungörelsen när en församling med kyrkostämma har inrättat kyrkofull-
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mäktige och fullmäktige skall sammanträda första gången. Denna uppgift 

skall liksom enligt LFS ankomma på den senast valda ordföranden i 

kyrkostämman. 

Kungörelsen skall liksom hittills minst en vecka före sammanträdet anslås 

p<'1 församlingens anslagstavla. Bc::stämmdsen i LFS om att kungörelsen skall 

anslås även annorstädes, om kyrkofullmäktige har beslutat det. är överflödig 

och har inte förts över till den nya lagen. 

Enligt utredningens förslag skall kungörelsen minst en vecka före 

sammanträdet sändas med posten till varje ledamot och suppleant i 

fullmäktige. Svenska kommunförhundet, Svenska kyrkans församlings- och 

pastoratsförbund och Sveriges kommunaljuridiska förening kritiserar före

skriften om skyldighet att anlita posten för distribution av kungörelsen. Jag 

delar deras uppfattning. Syftet med bestämmelsen, som också finns i KL är 

att skapa garantier för att kungörelsen på ett betryggande sätt kommer 

ledamöter och suppleanter i fullmäktige till handa. Härvid är av särskild vikt 

att ett enhetligt och tillförlitligt förfarande tillämpas. Emellertid bör enligt 

min mening detta inte utesluta att kallelse bör kunna ske även på annat sätt 

som uppfyller rimliga krav på tillförlitlighet än genom posten. Jag anser att 

systemet med obligatorisk postsändning nu bör mjukas upp. Enligt min 

mening bör i den nya lagen om kyrkliga kommuner öppnas möjlighet att 

anlita ett annat distributionssätt än posten. Med hänsyn till vad jag nu har 

förordat har lagtexten utformats så att kungörelsen skall sändas med posten 

till varje ledamot och suppleant i fullmäktige eller på annat tillförlitligt sätt 

tillställas dem. Frågan om att göra motsvarande ändring i KL bör övervägas i 

annat lämpligt lagstiftningssammanhang. 

Bestämmelsen i 17 * 1 mom. tredje stycket LFS om annonsering i en eller 

flera ortstidningar att sammanträde med kyrkofullmäktige skall äga rum har 

med redaktionella ändringar förts över till den nya lagen och placerats i 
paragrafens tredje stycke. 

I fjärde stycket återfinns bestämmelsen om förkortad kungörelsetid i 

brådskande ärenden. Den stämmer i sak överens med 17 § 2 mom. LFS och 2 

kap. 10 * fjärde stycket KL bortsett fran att annat kallelsesätt än posten är 

tillatet. 

Enligt 17 * 1 mom. fjärde stycket LFS utgör den omständigheten att 

kungörelse om sammanträde inte har anslagits på annan plats än försam

lingens anslagstavla eller att tillkännagivande inte har införts i tidning ej 

hinder för sammanträdets hållande. Denna regel har i enlighet med 

utredningens förslag inte behållits i den nya lagen. Någon motsvarighet till 

den finns inte heller i KL. Skälet hiirtill är att från rättssäkerhetssynpunkt 

tillri"ickliga garantier för kungörelsereglernas efterlevnad får anses ligga i 

möjligheterna att få ett beslut upphävt efter kommunalbesvär. 

J I * Om en ledamot i kyrkofullmäktige är förhindrad att inställa sig till ett 
sammanträde eller att vidare delta i sammanträdet. intriider i hans eller 
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hennes ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna bestämda 
ordningen står i tur att tjänstgöra. Vad som har sagts om ledamot gäller även 
suppleant som har kallats att tjänstgöra eller som tjänstgör i stället för 
ledamot. 

En ledamot. som inställer sig under pågående sammanträde eller till 
fortsatt sammanträde. har rätt att tjänstgöra även om en suppleant har inträtt 
i hans eller hennes ställe. Dock får inte en ledamot, som har avbrutit 
tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv' därefter 
under samma dag tjänstgöra vid sammanträdet. 

En suppleant som har börjat tjänstgöra med stöd av första stycket har 
företräde framför en annan suppleant, även om denne står i tur att tjänstgöra 
enligt den för suppleanterna bestämda ordningen. En suppleant, som på 
grund av att han eller hon är jävig i ett ärende avbryter tjänstgöringen vid ett 
sammanträde, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Om samtliga suppleanter för en ledamot i fullmäktige är förhindrade att 
inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, 
inträder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna 
bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den 
första platsen för partiet. Om en sådan suppleant inte kan tjänstgöra, 
inträder den suppleant som står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har 
fått den andra platsen för partiet och så vidare efter samma grund. 

I 11 § regleras suppleanternas tjänstgöring. Paragrafen motsvarar 

17 a § LFS. 

LFS 

Om en kyrkofullmäktig eller en behörigen kallad suppleant inte kan 

inställa sig till ett kyrkofullmäktigsammanträde eller fortsättningsvis delta i 

ett sådant sammanträde. skall han enligt 17 a § LFS underrätta ordföranden. 

Ordföranden skall då kalla in den suppleant som står i tur att tjänstgöra enligt 

turordningen mellan suppleanterna. Om suppleanten är närvarande vid 

sammanträdet. inträder han utan särskild kallelse. 

KL 

I KL finns bestämmelserna om suppleanternas tjänstgöring i 2 kap. 11 §. 

När ledamot i kommunfullmäktige är förhindrad att inställa sig till 

sammanträde eller att vidare delta vid sammanträde inträder enligt första 

stycket den suppleant som står i tur enligt den ordning mellan suppleanterna 

som har bestämts vid valet. Denna regel gäller oberoende av om hindret har 

anmälts före sammanträdet eller uppkommer under sammanträdet. Med 

uttrycket '"att vidare delta i sammanträdet" avses både hinder som omfattar 

hela återstoden av sammanträdet och hinder som bara omfattar n[1got 

enstaka ärende. Frågan om ledamotens rätt att återinträda i tjänstgöring 

regleras i andra stycket. Föreskriften i första stycket gäller på mots\;arandc 

sätt, om hinder uppkommer för en kallad suppleant eller för en suppleant 

som redan har börjat tjänstgöra i stiillet för en ledamot. Rätten för en sådan 
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suppleant att åter inträda i tjänstgöring behandlas i tredje stycket. 

Att en ledamot som inställer sig till tjänstgöring på utsatt tid, trots att han 

har anmiilt förhinder, har företräde till tjänstgöring följer av första stycket. 

Suppleanten skall ju träda in endast om ledamoten är förhindrad att 

tjänstgöra. Motsvarande kommer att gälla om en suppleant med förtur har 

kallats men anmält förhinder och trots detta inställer sig vid sammanträdets 

början. 

1 2 kap. 11 * andra stycket KL föreskrivs att en ledamot som inställer sig 

under pagående sammanträde eller till fortsatt sammanträde har rätt att 

tjänstgöra. även om en suppleant har trätt in i hans ställe. En ledamot som 

har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv får dock inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. Dessa föreskrifter 

innebär att växcltjänstgöring är tillåten dels om ledamoten avbryter 

tjänstgöringen på grund av jäv, dels om han kommer för sent till ett 

sammanträde eller fortsatt sammanträde. Om han av något annat skäl än jäv 

avbryter tjänstgöringen. får han dock inte vid samma sammanträde träda in 

igen efter det att hindret har upphört. 

I tredje stycket föreskrivs till en början att en suppleant som har börjat 

tjänstgöra med stöd av första stycket har företräde till tjänstgöring framför en 

annan suppleant. även om denna står i tur att tjänstgöra enligt den ordning 

mellan suppleanterna som har bestämts vid valet. Denna regel motiveras av 

praktiska skiil. Den innebär bl. a. att en suppleant som kommer för sent till 

sammanträdet inte f:ir träda in i stället för en suppleant som kommer efter 

honom i ordningen men som redan har börjat tjänstgöra i ledamots ställe. På 

samma sätt får en suppleant som har fått avbryta sin tjänstgöring på grund av 

att ledamoten har trätt in stå tillbaka för en "lägre placerad" suppleant som 

har börjat tjänstgöra i stället för en annan ledamot. Om en suppleant har fätt 

avbryta sin tjänstgöring pf1 grund av att ledamoten har trätt in och ledamoten 
därefter åter blir förhindrad att delta i sammanträdet. blir däremot 

huvudregeln i första stycket tillämplig. Då träder alltså den suppleant som 

står först i ordningen in i stället för ledamoten. 

Slutligen föreskrivs i tredje stycket att en suppleant, som på grund av att 

han är jävig i ett ärende avbryter tjänstgöringen vid ett sammanträde, får 

tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. Om suppleanten avbryter 

tjänstgöringen på grund av något annat hinder. får han däremot inte 

tjänstgöra igen. Denna bestämmelse medför naturligtvis inte någon 

inskränkning i en ledamots företrädesrätt enligt första och andra styckena. 

Däremot följer av tredje stycket att en suppleant som avbryter tjänstgöring 

pft grund av jäv har rätt att återinträda. även om en annan suppleant som har 

förtur enligt inkallelseordningen är närvarande. 

I fjärde stycket finns bestämmelser om vilken suppleant som skall 

tjänstgöra i kommunfullmäktige niir ingen av de suppleanter som har utsetts 

för den frånvarande ledamoten kan tjänstgöra. Sådana situationer kan 

viintas uppstå ibland eftersom enligt 14 kap. 19 § vallagen antalet suppleanter 
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är begr~insat och suppleanterna utses frim samma lista som resp. ledamot. 

Bcstiimmclserna gör det möjligt att avvika från den listtrnhct som i övrigt 

tillämpas och kalla in en suppleant som har utsetts för annan ledamot som 

tillhör samma parti. i första hand en suppleant från den valkrets där den 

franvarande ledamoten har utsetts och i andra hand en suppleant frtm en 

annan valkrets. 

I 2 bp. 11 § KL finns inte några bestiimmclser om det praktiska 

förfarandet när förhinder skall anmälas och suppleant kallas in. Enligt 

kommunallagspropositionen får dessa fragor regleras i arbetsordningar för 

de beslutande organen (prop. 1975/76: 187 s. 368). Pä samma sätt borde enligt 

propositionen fragor när ledamot eller suppleant skall träda in under 

pågående sammanträde kunna regleras. 

Utredningen 

Som tidigare har redovisats föreslår utredningen inte något obligatoriskt 

suppleantsystem. Enligt utredningen torde bestämmelserna om suppleanter

nas tjänstgöringsrätt inte heller ha lika stor betydelse på det kyrkokommu

nala området som på det borgerligt kommunala. Utredningen förmodar att 

behovet <IV detaljregler då inte är så stort. utan reglering i arbetsordning för 

kyrkofullmäktige kan vara att föredra. Utredningen framhåller emellertid att 

mot detta kan sägas att en likadan reglering som den borgerliga kan vara av 

värde i det praktiska arbetet även för kyrkofullmäktiges del. Detta gäller inte 

minst därför att de nuvarande reglerna anses vara svårtolkade. Ett större 

deltagande i de kyrkliga valen och ökad politisering av valen förhöjer också 

enligt utredningen värdet av en reglering. Utredningen föreslår därför att 

bestämmelserna i den nya lagen om suppleants tjänstgöringsrätt utformas 

med ledning av KL:s regler. Utredningen säger sig dock vara medveten om 

att det iir en systematisk inkonsekvens att här införa en bestämmelse som. 

utg{1r från att det finns en indelning i valkretsar. En sådan skall enligt 

. utredningens förslag slopas i församlingarna men finnas kvar i de kyrkliga 

sam fäll ighete rna. 

Remiss.i·tfrandena 

Kammarkollegiet anför att man beträffande lagrummets sakliga innehåll 

kan diskutera lämpligheten av en så detaljerad reglering av ett förhållande 

som iir fakultativt. Men praktiska skäl talar enligt kollegiet för den föreslagna 

regleringen. liksom för att bestämmelser om det praktiska förfarandet. när 

förhinder skall anmälas och suppleant kallas in. inte som nu för sin plats i 

lagen utan far ingå i en arbetsordning. Kollegiet föreslår att det förhitllandet 

att supplcantsystemet är fakultativt skall avspeglas i 11 *. 
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Ö1·en•iiganden 

Enligt mitt förslag skall det obligatoriskt finnas suppleanter i kyrkofull

mäktige. Det är då viktigt att regler meddelas hetriiffande ordningen för 

deras tjänstgöring vid förfall för ledamöterna. De nuvarande reglerna är 

otillfredsställande och jag delar därför utredningens uppfattning att nya 

regler bör utformas 1 anslutning till KL:s motsvarande hestämmelser. 

Förslaget att slopa möjligheten till valkretsindelning av församlingar har 

som jag tidigare nämnt redan genomförts. Eftersom valkretsindelningen inte 

skall förekomma i församlingarna. anser jag dock att bestämmelserna i 

puragrafens sista stycke bör fä en något enklare utformning än motsvarande 

stycke i 2 kap. i 1 § KL och endast avse det fall då en suppleant för en ledamot 

i fullrniiktige i en församling skall inkallas till tjänstgöring. Motsvarande 

situation i en kyrklig samfällighets fullmäktige bör regleras i anslutning till 

den nya lagens bestämmelser om kyrkofullmäktige i samfällighet. Jag 

återkommer till denna fråga i specialmotiveringen till 2 kap. 33 §. 

12 § Kyrkofullmäktige får handlägga ärenden endast om mer än hälften av 
ledamöterna är niirvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att interpella
tioner och frågor får besvaras även om antalet närvarande är lägre än vad som 
nu har sagts. 

Om en närvarande ledamot enligt 13 § eller 7 kap. 2 § pii grund av jäv är 
förhindrad att delta i handliiggningen av ett ärende. får fullmäktige 
handlägga detta även om antalet deltagande pä grund av hindret inte uppgår 
till vad som föreskrivs i första stycket. 

I paragrafen finns bestämmelser om beslutförhet. Paragrafen motsvarar 

18 § LFS. 

LFS 

Enligt 18 § LFS för kyrkofullmäktige inte handlägga ärende om inte flera 

än hälften av fullmiiktige är niirvarande. Om suppleanter har utsetts krävs att 

minst två tredjedelar är närvarande. Om en fullmäktige iir jävig enligt 19 § 

eller 77 § LFS far ett iirende handläggas även om de som deltar i beslutet inte 

uppg{1r till det föreskrivna antalet. Kyrkofullmäktige får bestämma att en 

interpellation får besvaras även om antalet närvarande är lägre än hälften 

resp. två tredjedelar. 

KL 

Kommunfullmäktige får enligt 2 kap. 12 § KL handlägga ärenden endast 

om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige kan dock 

föreskriva att interpellationer och frågor far· besvaras även om antalet 

niirvarande iir liigre. Om en ledamot är förhindrad att delta i handläggningen 

av ett ärende på grund av jiiv. fär det behandlas av fullmäktige. även om 

antalet deltagare d<'t iir liigre iin det fiireskrivna. 
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Utredningen 

Utredningen anser att erfarenheterna från de beslutande organen inte har 

visat några påfallande olägenheter med den nuvarande beslutförhetsregeln. 

Problem kan dock tänkas uppstå för beslutande organ i församlingar där 

suppleanter inte finns att tillgå. Utredningen anser det emellertid vara 

befogat att markera önskemålet att största möjliga antal ledamöter bör delta 

i sammanträdena genom att ha en regel om beslutförhet i deo nya lagen. 

Remissyttrandena 

Beslutförhetsregeln tas upp endast av domkapitlet i Visby, som föresprå

kar ett obligatoriskt suppleantsystem och därför anser att det för beslutförhet 

måste krävas att minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. 

Överväganden 

Bestämmelserna i denna paragraf om beslutförhet har i enlighet med 

utredningens förslag helt anpassats till 2 kap. 12 § KL. Jag vill erinra om att 

jag i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) har förordat att suppleanter 

skall utses för ledamöterna i kyrkofullmäktige. 

Med uttrycket "ledamöter" avses självfallet inte bara ordinarie ledamöter 

utan även tjänstgörande suppleanter. Närvarokravet gäller inte bara när 

beslut skall fattas utan också vid annan handläggning. 

13 § En ledamot i kyrkofullmäktige får inte delta i handläggningen av ett 
ärende som personligen rör honom eller henne själv eller hans eller hennes 
make, föräldrar, barn eller syskon eller annan honom eller henne närståen
de. Bestämmelser om jäv i samband med revision finns i 7 kap. 2 §. 

Bestiimmelserna i denna paragraf avser jäv för ledamöter i kyrkofullmäk

tige. Paragrafen motsvarar 19 § LFS. 

I 19 § LFS föreskrivs att en kyrkofullmäktig inte får delta i behandling av 

ärende som rör honom personligen eller någon honom närstående som anges 

i 4 kap. 13 § 2 rättcgångsbalken om jäv mot domare. Vidare ges en 

hänvisning till att särskilda regler om jäv gäller enligt 77 §andra stycket LFS 

vid val av revisorer och rcvisorssuppleant och vid beslut med anledning av 

revisorernas granskning. 

Jävsreglcrna i 4 kap. 13 § rättegångsbalkcn ändrades år 1973. De tidigare 

absoluta släktskaps jäven ersattes av en regel om prövning i varje särskilt fall 

om en person skall anses som "närstaende" eller inte. I kommunallagspro

positionen anfördes att en sådan jävsregcl inte är lämplig i kommunala 

sammanhang (prop. 1975176: 187 s. 371. 372). Fullmiiktige miiste kunna 

besluta snabbt i en jävsfråga och kan inte ga in i en individuell prövning av 

den art som förutsätts i fräga om domarjäv. Jiivsbestämmelsen i 2 kap. 
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13 § KL utformades därför med bestämmelsen i 4 § förvaltningslagen 

( 1972:290) om släktskaps jäv som förehild. Den innebär att en ledamot i 

fullmäktige inte får delta i handliiggningen av ett ärende som rör honom själv 

eller hans make. föräldrar. harn eller syskon eller annan honom närstående. 

En hänvisning till de särskilda. bestämmelserna om jäv i samband ined 

revision meddelades också i paragrafen. 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utformats med 2 kap. 

13 § KL som mönster. 

14 § Varje ledamot i kyrkofullmäktige har en röst. 
Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har 

även 
1. ordförande eller vice ordförande i kyrkorådet samt kyrkoherden, 
2. ordförande eller vice ordförande i annan nämnd eller i beredning vid 

handläggning av ärenden som har beretts av nämnden eller beredningen och 
vid besvarande av en interpellation eller fråga som har framställts till 
ordföranden i nämnden eller beredningen. 

3. ledamot i kyrkorådet vid besvarande av en sådan interpellation som 
enligt 24 § tredje stycket har överlämnats för att besvaras av honom eller 
henne. 

4. revisor hos församlingen vid behandling av revisionsberättelsen för den 
verksamhet som hans eller hennes uppdrag avser. 

5. sådan tjänsteman hos församlingen som avses i 4 § andra stycket 
samt 

6. i den mån fullmäktige har beslutat det. ledamot eller suppleant i 
kyrkorådet. annan nämnd eller heredning. 

Fullmäktige får kalla tjänsteman hos församlingen eller särskild sakkunnig 
för att meddela upplysningar vid sammanträde. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om röstvärdet vid kyrkofullmäktig

sammanträde och om rätten att delta i fullmäktiges överläggningar. 

Paragrafen motsvarar 20 § LFS. 

LFS 

Enligt 20 § LFS har varje kyrkofullmäktig en röst. Vidare föreskrivs att 

ordföranden eller vice ordförande i kyrkorådet och kyrkoherden. även om de 

inte är fullmäktige. får närvara och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Denna rätt har även en ordförande eller vice ordförande i annan 

nämnd eller beredning vid behandling av ärende som nämnden eller 

beredningen har berett eller när en interpellation. som har framställts till 

nämndens eller beredningens ordförande. skall besvaras. Även en revisor 

har sådan närvarorätt vid granskning av den revisionsberättelse som han har 

avgett. Slutligen anges i paragrafen att kyrkofullmäktige kan besluta i 

siirskilda fall att en tjänsteman hos församlingen skall niirvara vid ett 

sammanträde för att lämna upplysningar till fullmäktige. 
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Kl. 

I 2 kap. 14 §KL föreskrivs att varje ledamot i fullmäktige har en röst. Rätt 

att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten tillkommer enligt 

samma lagrum ordföranden eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Denna 

rätt har också ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i 

beredning vid handläggningen av ett ärende som niimnden eller beredningen 

har berett och vid besvarande av interpellation som har framställts till en 

sådan ordförande. För att besvara interpellation får också en ledamot av 

kommunstyrelsen eller en av fullmäktige vald ledamot i styrelsen för ett 

aktiebolag eller en ekonomisk förening närvara. En revisor hos kommunen 

får närvara vid behandlingen av revisionsberättelsen. Vidare har kom

munens chefstjiinsteman närvarorätt. Fullmäktige kan ocksä besluta att 

ledamot eller suppleant i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning för 

delta i överläggningarna. Slutligen kan fullmäktige kalla en tjänsteman hos 

kommunen eller en särskild sakkunnig för att meddela upplysningar vid ett 

sammanträde. 

Utredningen 

Utredningen anser att en anpassning till 2 kap. 14 *KL hör ske i frfiga om 

närvarorätt och yttranderätt för ledamot eller suppleant i kyrkorådet. annan 

nämnd eller beredning. Däremot saknas enligt utredningen behov av en 

bestämmelse om sådan rätt för styrelseledamot i vissa aktiebolag m. m. 

Möjlighet att kalla särskild sakkunnig bör införas i den nya lagen. 

Remissyttrandena 

Svenska kommunförbundet erinrar om att i KL möjlighet har getts att 

införa ett system med enkla frågor. ;-./{1gon däremot svarande yttranderätt vid 

hesvarande av en enkel fri1ga finns inte för en sådan ordförande i nämnd eller 

beredning som inte iir fullmäktigledamot. Regler härom bör enligt förbundet 

tas in i KL och församlingsstyrelsclagen. 

Överväganden 

Den av utredningen föreslagna anpassningen till 2 kap. 14 ~KL innebär att 

ledamot eller suppleant i kyrkorådet eller annan nämnd eller beredning efter 

beslut av fullmäktige kan få närvaro- och yttranderätt samt att en särskild 

sakkunnig kan kallas att delta i sammanträde med fullmäktige. En sådan 

utvidgning av närvarorätten är enligt min mening värdefull. Jag avser i det 

följande att föreslå att systemet med enkla frågor införs också i fråga om de 

kyrkliga kommunernas heslutande organ. En ordförande i en nämnd eller 

beredning som inte är ledamot av fullmäktige bör därför få närvaroriitt för att 
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besvara inte bara interpellationer utan ocksi\ frägor. Fr{igan om motsvarande 

ändring i KL bör tas upp i ett senare sammanhang. 

15 § Kyrkofullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts av 

1. kyrkorådet eller annan nämnd. om annat inte är föreskrivet i lag. 
2. ledamot genom motion. 
3. regeringen. central förvaltningsmyndighet, länsstyrelsen. domkapitlet 

eller stiftsnämnden, 
4. revisorerna. om ärendet avser förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget eller 
5. beredning. om fullmäktige har föreskrivit det. 

I denna paragraf anges i vilka ärenden kyrkofullmäktige skall fatta beslut. 

Den motsvarar 21 ~ LFS. 

LFS 

Enligt 21 * LFS skall kyrkofullmäktige meddela beslut i ärende som har 

hänskjutits till dem av högre myndighet eller som har väckts genom 

framställning av kyrkorådet eller annan nämnd eller genom motion av 

fullmäktige. 

KL 

Enligt 2 kap. 15 * KL skall kommunfullmäktige besluta i ärende som har 

väckts av styrelsen eller annan nämnd. om inte annat är föreskrivet i lag. 

Vidare beslutar fullmäktige i anledning av motion av ledamot och i ärende 

som har väckts av regeringen. central förvaltningsmyndighet eller länssty

relsen. Fullmäktige skall också besluta i ärende som har viickts av 

revisorerna. om det avser förvaltning som har samband med deras uppdrag. 
eller av en beredning. om fullmäktige har föreskrivit det. 

Utredningen 

Enligt utredningen bör gälla att kyrkofullmäktige inte far pröva ärende 

som har anhängiggjorts på annat sätt än som anges i förevarande paragraf. 

Med högre myndighet enligt LFS avses enligt utredningen regeringen, 

centralt ämbetsverk. länsstyrelse och domkapitel. Liksom på den borgerliga 

sidan bör initiativrätten för regeringen. centrala statliga myndigheter och 

länsstyrelsen behållas. Även den initiativrätt för domkapitlet. som särskilt 

gäller beträffande de kyrkliga kommunerna, hör hehfillas, ans.er utredning

en. Hiir föreligger alltså en skillnad mot KL:s regler. 
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Remissyttrandena 

Stiftsnämnden i Karlstad påpekar att stiftsnämnden inte är omnämnd 

bland de myndigheter som får viicka ärenden hos kyrkofullmiiktige. 

Utelämnandet torde bero på ett förbiseende. I den nuvarande lagen talas om 

"högre myndighet". Stiftsnämnderna väcker ofta frågor om markförsälj

ningar. som rör stora belopp. Även Svenska kyrkans församlings- och 

pastoratsförbund uttalar att förteckningen bör kompletteras med stiftsnämn

den. 

Överväganden 

Paragrafen, som har utformats i anslutning till 2 kap. 15 ~ KL, avser att 

uttömmande reglera vilka som får viicka ärenden i vilka kyrkofullmäktige 

skall besluta. I de kyrkliga kommunerna skall utöver de myndigheter som 

anges i KL också domkapitlen och stiftsnämnderna kunna anhängiggöra 

ärenden hos kyrkofullmäktige. 

16 § Ett ärende, vari kyrkofullmäktige skall besluta. skall beredas av den 
nämnd eller beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör eller av en 
beredning som fullmäktige särskilt har utsett för ändamålet. 

Om ett ärende har beretts av någon annan än den nämnd eller beredning 
dit ärendet efter sin beskaffenhet hör, skall nämnden eller beredningen få 
tillfälle att avge yttrande i ärendet innan det avgörs. Kyrkorådet skall alltid fä 
tillfälle att yttra sig i ett iirende som har beretts av någon annan än rådet. 

Val får förrättas utan föregående beredning. Ett ärende som avser ändring 
av antalet ledamöter eller suppleanter i kyrkorådet eller annan nämnd eller 
avsiigelsc från uppdrag som ledamot eller suppleant i fullmiiktigc, i rådet 
eller i annan nämnd eller som revisor eller revisorssuppleant behöver inte 
heller beredas. 

Paragrafen. som innehåller bestämmelser om beredning av kyrkofullmäk

tiges ärenden, motsvarar 22 * LFS. 

LFS 

De ärenden som kyrkofullmäktige avgör skall enligt 22 * LFS vara beredda 

av kyrkorådet eller annan nämnd eller en beredning dit ärendet hör. 

Beredningen kan även utföras av en eller flera särskilt utsedda personer. Om 

ett ärende har beretts på annat sätt än av den nämnd eller beredning dit 

ärendet hör, skall nämnden eller beredningen ges tillfälle att yttra sig innan 

ärendet avgörs. Kyrkoriiclet skall alltid fä tillfälle att yttra sig i ärende som 

rådet själv inte har hcrctt. Kyrkofullmäktige far dock förrätta val utan 

föregående hcredning. Detta gäller även om ett ärende skall avgöras 

skyndsamt och ärendet inte avser utgift eller anvisning av medel till utgift. 

Ärendet får inte heller gälla att avhända församlingen egendom eller att 

efterskänka någon rättighet som församlingen har. 
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KL 

I 2 kap. 16 § KL föreskrivs att beredning av ett ärende som fullmäktige 

skall besluta i skall ske i den nämnd eller beredning dit ärendet efter sin 

beskaffenhet hör. Fullmäktige kan också utse en särskild beredning för 

ändamålet. Om ett ärende har beretts av annan än den nämnd eller 

beredning dit det hör. skall denna få tillfälle att yttra sig innan ärendet 

avgörs. Kommunstyrelsen skall alltid få tillfälle att yttra sig i ärende som har 

beretts av annan än styrelsen. Val får förrättas utan föregående beredning. 

Man behöver inte heller bereda ärenden som avser antalet ledamöter eller 

suppleanter i styrelsen eller annan nämnd eller avsägelser från uppdrag som 

ledamot eller suppleant i fullmäktige, styrelse eller annan nämnd eller som 

revisor eller revisorssuppleant. Den äldre bestämmelsen om undantag från 

beredningstvånget i brådskande ärenden_övcrfördes vid kommunallagsrefor

mcn till 2 kap. 21 § KL. 

Utredningen 

Utredningens förslag innehåller i sina två första stycken inte några nyheter 

i sak. Bestämmelserna i tredje stycket om undantag från bercdningstvånget 

har utformats med ledning av motsvarande lagrum i KL. Bestämmelsen om 

undantag från heredningstvånget i brådskande ärenden har i likhet med vad 

som har skett i KL flyttats och tagits in i utredningens förslag till 21 §. 

Öl'erl'äganden 

Paragrafen har utformats i enlighet med utredningens förslag och ansluter 

nära till 2 kap. 16 §KL. Undantaget från beredning av ärende rörande antal 

ledamöter i kyrkorådet eller annan nämnd avser, liksom motsvarande 

bestämmelse i KL. att göra det möjligt för nyvalda kyrkofullmäktige att 

ändra sammansättningen av en nämnd före valet av ledamöter. 

17 § En motion bör beredas så, att kyrkofullmäktige kan fatta beslut med 
anledning av motionen vid sammanträde som hålls inom ett år från det att 
motionen har väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom sådan tid. skall 
detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 
vid sammanträde inom den angivna tiden. Fullmäktige får vid -behandlingen . 
av en sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i LFS. behandlar beredningen av 

motioner. 

KL 

l 2 kap. 17 * KL infördes bestämmelser att en motion bör beredas så att 

fullmäktige kan besluta med anledning av den vid ett sammanträde inom ett 
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år från det att den har väckts. Är beredningen inte avslutad inom denna tid 

skall anmälan om detta och om vad som framkommit vid beredningen göras 

till fullmäktige vid sammanträde inom den angivna tiden. Vid behandlingen 

av en sådan anmälan får fullmäktige avskriva motionen från vidare 

handläggning. 

Utredningen 

Förslaget till 17 § har utformats med 2 kap. 17 § KL som förebild. 

Överl'äganden 

I kommunallagspropositionen underströk föredraganden den betydelse 

som motionsinstitutet har för den enskilde ledamotens möjligheter att 

påverka den kommunala verksamheten (prop. 1975176: 187 s. 245). Före

skrifter om behandlingen av motioner inom en begränsad tid. innan 

frågornas aktualitet försvinner, bedömdes .vara av stor betydelse för 

minoriteternas möjligheter att markera sin inställning inför medborgarna 

och massmedia. 

Även om motionernas betydelse som politiskt instrument inte är lika 

framträdande inom det kyrkokommunala området, bör en ökad användning 

av motionstinstitutet kunna medföra en vitalisering av församlingslivet och 

ett ökat engagemang för den kyrkliga verksamheten. Jag ansluter mig därför 

till utredningens förslag att i den nya lagen ta in bestämmelser som motsvarar 

2 kap. 17 § KL. Jag vill understryka att den ettårsfrist för en redovisning av 
motionernas beredning som anges i paragrafen inte hindrar att en motion 

som kräver en mera omfattande utredning kan bli föremål för fortsatt 

beredning. om fullmäktige finner det önskvärt. 

18 § Kyrkofullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett 
ärende som tillhör fullmäktiges handläggning skall inhämtas synpunkter från 
röstberättigade i församlingen. Detta kan ske genom omröstning. opinions
undersökning eller liknande förfarande. Därvid för valnämnden i kommunen 
anlitas, om nämndens verksamhet i· övrigt inte hindras därigenom. En 
församling får dock anlita valnämnden endast om kommunfullmäktige 
beslutar det. Kommunen har rätt att fä ersättning för de kostnader som 
föranleds av att en församling anlitar valnämnden. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om kyrkofullmäktiges rätt att företa 

opinionsundersökningar bland röstberättigade i församlingen. Paragrafen 

saknar motsvarighet i LFS. 

KL 

Med 2 kap. 18 § KL infördes på det borgerligt kommunala området 

vidgade möjligheter att pejla den lokala opinionen i en aktuell fråga. Enligt 
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nämnda lagrum får fullmäktige besluta att som led i beredningen av ett 

ärende inhämta synpunkter från kommunmedlemmarna. Det kan ske genom 

omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Valnämnden i 

kommunen kan få anlitas, om inte dess verksamhet i övrigt hindras 

därigenom. En landstingskommun får dock anlita valnämnden endast om 

kommunfullmäktige beslutar det. Kommunen har rätt till ersättning från 

landstingskommunen för kostnaderna, om denna anlitar valnämnden. 

I kommunallagspropositionen framhöll föredraganden att starka invänd

ningar kan resas ,.mot kommunala folkomrösningar i olika former (prop . 
. / 

1975/76:187 s. 306). Det var enligt hans mening betänkligt om sådana 

undersökningar skulle bli ett vanligt inslag i den demokratiska processen. 

Om det skulle bli regel att separata allmänna omröstningar anordnades i 

t. ex. frågor som rör den fysiska planeringen, skulle en långsiktig kommunal 

planering försvåras avsevärt. I regel torde det också innebära stora 

svårigheter att utforma de frågor som omröstningen skall avse på ett lämpligt 

sätt. Kostnaderna för omröstningar som gäller alla kommunmedlemmarna 

skulle bli avsevärda. Föredraganden menade därför att man i första hand 

borde pröva andra vägar för att åstadkomma en vidgad medverkan från 

kommuninvånarnas sida i den kommunala verksamheten. Hit räknade han 

bl. a. åtgärder för att underlätta partiernas och övriga folkrörelsers 

verksamhet och förbättra den kommunala informationen. 

Mot denna bakgrund infördes inte något författningsreglerat folkomröst

ningsinstitut för kommunerna och Iandstingskommunerna i 2 kap. 18 § KL. 

Bestämmelsen täcker i stället olika typer av opinionsundersökningar. 

Paragrafen avser alltså mycket skiftande beredningsåtgärder, alltifrån 

enklare förfrågningar och opinionsundersökningar till egentliga omröstning

ar. En undersökning av opinionsläget behöver inte omfatta alla kommun

medlemmar utan den kan begränsas både till en viss del av kommunen och till 
ett visst urval av medlemmarna. Att närmare reglera förfarandet i samband 

med sådana undersökningar ansågs inte nödvändigt. 

Bestämmelserna om rätt att anlita valnämnden togs in i KL på initiativ av 

konstitutionsutskottet (KU 1976/77:25 s. 35, 58. 59). 

Utredningen 

Utredningen anser att de invändningar som riktades mot kommunala 

folkomröstningar i olika former under arbetet med kommunallagsreformen 

torde gälla i huvudsak även på det kyrkokommunala området. I allmänhet är 

det väl också så att de kyrkokommunala ärendenas beskaffenhet inte är av 

den arten och omfattningen att det är befogat med någon omröstning. utan 

beredningen kan ske i de former som i övrigt gäller enligt utredningens 

förslag. Behovet av det ifrågavarande institutet i de kyrkliga kommunerna 

torde sålunda vara avsevärt mindre än i de borgerliga kommunerna. Helt 
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utan betydelse för kyrkokommunerna är enligt utredningen ett omröstnings

institut dock inte. Som exempel på fall då en omröstning eller en annan 

opinionsundersökning kan aktualiseras nämner utredningen frågor om 

indelningsändringar. Utredningen föreslår att bestämmelsen om kyrkofull

mäktiges rätt att företa opinionsundersökningar med i huvudsak samma 

innebörd som 2 kap. 18 § KL tas in i den nya lagen. 

Den krets som kan bli tillfrågad i en kyrklig kommun bör, anför 

utredningen, vara densamma som har rösträtt vid val av ledamöter och 

suppleanter i kyrkofullmäktige. Här föreligger sålunda en saklig skillnad 

jämfört med KL, som föreskriver att synpunkter skall inhämtas från 

medlemmar i kommunen eller landstingskommunen. Skillnaden motiveras 

bl. a. av att något enhetligt medlemsbegrepp inte finns i LFS. 

Remissyttrandena 

Kammarkollegiet tillstyrker utredningens förslag och understryker att 

opinionsundersökningar ofta kan vara av värde i indclningsärenden. 

Ärkebiskopen tillstyrker varmt förslaget, då det är ett uttryck för vilja till 

fördjupning ~v den kyrkokommunala demokratin och kan skapa förutsätt

ningar för ett bredare intresse från allmänhetens sida för de kyrkliga 

frågorna. 

Öl'erväganden 

I det system med representativ demokrati som råder i flertalet församling
ar och som förstärks genom förslaget om en sänkning av gränstalet för 

obligatoriskt införande av kyrkofullmäktige hör det givetvis till undantagen 

att man skaffar beslutsunderlag genom att direkt hänvända sig till de enskilda 

församlingsborna. Det hör å andra sidan till kännetecknen på en sund 

demokrati att man t. ex. i frågor som starkt påverkar de enskildas 

förhållanden inom ett visst område inhämtar deras åsikt om en planerad 

förändring. Kammarkollegiet har sålunda begagnat sig av den möjligheten 

inför beslut i ärenden om ändring i församlingsindelningen. Det ligger därför 

nära till hands att församlingarna själva får möjlighet att i dessa och liknande 

ärenden som kommer under kyrkofullmäktiges handläggning pejla den 

lokala opinionen genom omröstning, opinionsundersökning eller något 

annat lämpligt förfarande. En bestämmelse härom bör därför tas in i den nya 

Jagen. Den har placerats i förevarande paragraf och utformats i nära 

anslutning till 2 kap. 18 § KL. Jag utgår från att församlingarna själva i 

förekommande fall väljer den metod för en opinionsundersökning som bäst 

svarar mot frågans vidd och de resurser som står församlingen till buds. 

Församlingarnas rätt att betjäna sig av valnämnden i kommunen har enligt 

utredningens förslag begränsats pä samma sätt som i KL har skett 

beträffande landstingskommunerna. 
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19 § Om ett sammanträde med kyrkofullmäktige inte kan slutföras på utsatt 
dag. skall det fortsätta genast eller vid senare tidpunkt. Om sammanträdet 
skall fortsätta vid senare tidpunkt. bestämmer och tillkännager ordföranden 
genast tid och plats för det fortsatta sammanträdet. 

Om fortsättande och avslutande av valförrättning, när valet är proportio
nellt. finns bestämmelser i lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val 
inom landsting, kommunfullmäktige m. m. 

I denna paragraf finns bestämmelser om fortsatt sammanträde med 

kyrkofullmäktige. Den motsvarar 23 § första och andra styckena LFS. 

I 23 § LFS föreskrivs att om de ärenden som handläggs på kyrkofullmäk

tigsammanträde inte kan slutbehandlas på den utsatta dagen skall samman

trädet fortsättas på annan dag. Om fullmäktige beslutar det, skall kungörelse 

utfärdas i vanlig ordning om det fortsatta sammanträdet. Om sådant beslut 

inte fattas. skall ordföranden innan sammanträdet upplöses bestämma tid för 

det fortsatta sammanträdet. Beslutet skall tillkännages för de närvarande. 

Härutöver anges att det finns särskilda bestämmelser om fortsättande och 

avslutande av valförrättning, när ett val är proportionellt. 

I 2 kap. 19 §KL föreskrivs att sammanträde med fullmäktige som inte kan 

slutföras på utsatt dag skall fortsätta genast eller vid senare tidpunkt. För det 

senare fallet bestämmer och tillkännager ordföranden tid och plats för det 

fortsatta sammanträdet. Paragrafen innehåller också en hänvisning till lagen 

(1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfull

mäktige m. m. beträffande fortsättande och avslutande av en valförrättning, 

när valet är proportionellt. 

I enlighet med utredningens förslag har paragrafen anpassats till vad som 

gäller i de borgerliga kommunerna och utformas så att den stämmer överens 

med 2 kap. 19 § KL. 

20 § Ett ärende skall bordläggas, om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. För bordläggning i fråga om val eller av ett tidigare 
bordlagt ärende krävs beslut av kyrkofullmäktige med enkel majoritet. 

Om bordläggning beslutas, bestämmer och tillkännager ordföranden 
innan sammanträdet avslutas till vilken dag ärendet skall uppskjutas. 

I denna paragraf finns bestämmelser om bordläggning. Paragrafen 

motsvarar 23 * tredje och fjärde styckena LFS. 

En tredjedel av de närvarande vid sammanträde med kyrkofullmäktige 

kan enligt 23 §tredje stycket LFS få till stånd bordläggning. Ärendet skall då 

uppskjutas till en annan dag, som ordföranden skall bestämma och kungöra i 

vanlig ordning. Enligt 23 * fjärde stycket LFS får bordläggning inte ske i 

fråga om val eller mer än en gång i samma ärende, om beslut om det inte 

fattas med vanlig röstövcrvikt. 

Enligt 2 kap. 20 § KL skall bordläggning ske på begäran av minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna. För bordläggning i fråga om val 

eller av ett tidigare bordlagt ärende krävs enkel majoritet i fullmäktige. Om 
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bordläggning beslutas bestämmer och tillkännager ordföranden innan 

sammanträdet avslutas till vilken dag ärendet skall skjutas upp. 

Paragrafen innebär inte någon förändring i sak av nuvarande regler i LFS. 

Den har utformats så att den stämmer överens med 2 kap. 20 § KL. 

21 § Ordföranden leder kyrkofullmäktiges sammanträden och föredrar 
ärendena. Ordföranden skall tillse att ett ärende inte avgörs utan att 
föreskrifterna i 10 § om kungöran_de och i 16 § om beredning har iakttagits i 
fråga om ärendet. 

Ett ärende som fordrar skyndsam handläggning får även om föreskrifterna 
i 10 § om kungörande inte har iakttagits avgöras vid sammanträdet. om 
samtliga närvarande ledamöter beslutar det. Ett sådant ärende får även om 
föreskrifterna i 16 § om beredning inte har iakttagits avgöras vid samman
trädet, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

I paragrafen regleras föredragningsordningen vid sammanträde med 

kyrkofullmäktige. Paragrafen motsvarar 24 § LFS. 

I 24 § LFS föreskrivs att ordföranden skall framställa ärendena till 

överläggning vid kyrkofullmäktigsammanträde. Ordföranden skall se till att 

några andra frågor inte avgörs än de som har angetts i kungörelsen om 

sammanträdet. Om ett ärende fordrar skyndsam handläggning får det 

avgöras vid sammanträdet även om det inte har angetts i kungörelsen. För att 

detta skall fä ske fordras dock att samtliga närvarande är ense om att frågan 

skall avgöras och att frågan har beretts enligt 22 § LFS. 

Bestämmelserna om föredragningsordningen finns i 2 kap: 21 § KL. Dit · 

flyttades även regeln om undantag från beredningstvånget i brådskande 

ärenden från paragrafen om beredning. Där föreskrivs nu att ordföranden 
leder fullmäktiges sammanträden och föredrar ärendena. Ordföranden ·skall 

tillse att ett ärende avgörs endast om föreskrifterna i 2 kap. 10 § KL om 

kungörande och i 2 kap. 16 § KL om beredning har iakttagits i fråga om 

ärendet. Om ett ärende fordrar skyndsam handläggning, får det avgöras vid 

sammanträdet trots att det inte har kungjorts i föreskriven ordning, om 

samtliga närvarande ledamöter beslutar det. Ett sådant ärende får utan 

hinder av att föreskrifterna i 16 §om beredning ej har iakttagits avgöras vid 

sammanträdet om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

Bestämmelserna i förevarande paragraf om föredragningsordningen har 

som utredningen föreslagit anpassats till motsvarande bestämmelser i KL. 

Bestämmelsen om undantag från beredningstvånget i brådskande ärenden 

har som jag redan har sagt i specialmotiveringen till 2 kap. 16 § flyttats till 

förevarande paragraf. 

22 § Sedan ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad. 
framställer han eller hon proposition. så avfattad att den kan besvaras med ja 
eller nej. Ordföranden tillkännager därefter vad som enligt hans eller hennes 
uppfattning har beslutats och befäster beslutet med klubbslag. om omröst
ning inte begärs. 

Om omröstning begärs. skall den verkställas efter upprop och ske öppet 
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utom i ärenden som avser val eller tillsättning av tjänst. Vid öppen 
omröstning får omröstningsapparat användas. Utgången bestäms genom 
enkel majoritet, om annat inte är föreskrivet för särskilda fall. Vid lika 
röstetal för olika meningar sker avgörandet genom lottning, om ärendet 
avser val eller tillsättning av tjänst. och genom ordförandens utslagsröst i 
övriga ärenden. 

Paragrafen behandlar propositionsordning och omröstning. Den motsva

rar 25 § första - tredje styckena LFS. 

När överläggningen i en fråga är avslutad skall ordföranden enligt 25 § LFS 

framställa en proposition så att den kan besvaras med ja eller nej . 

. Ordföranden skall därefter tillkännage vad som har beslutats enligt hans 

uppfattning och befästa beslutet med klubbslag. om omröstning inte begärs. 

Om det begärs omröstning skall den ske efter upprop och ske öppet utom vid 

val. Utgången bestäms genom enkel majoritet av de avgivna rösterna om 

något annat inte är särskilt föreskrivet. Om olika meningar får lika många 

röster har ordföranden utslagsröst, utom vid val då avgörandet skall ske 

genom lottning. Vid omröstning får tillsättande av tjänstebefattning gäller 

samma regler som vid val. 

I bestämmelserna om propositionsordning och omröstning i kommun

fullmäktige. som nu finns i 2 kap. 22 § KL. gjordes genom kommunallags

reformen ett fåtal ändringar. Bl. a. infördes möjlighet att använda omröst

ningsapparat i alla kommuner vid öppen omröstning. 

Paragrafen har enligt utredningens förslag utformats så att den stämmer 

överens med 2 kap. 22 § KL och i stort sett med 25 § LFS. 

23 § Val av ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade, kyrkoråd. 
annan nämnd och beredning samt av revisorer och revisorssuppleanter som 
avses i 7 kap. 1 § skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många 
ledamöter som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande 
ledamöter delas med det antal personer som valet avser. ökat med I. Om 
kvoten är ett brutet tal. skall den avrundas till närmast högre hela tal. 
Bestämmelser om förfarandet vid ett sådant proportionellt val finns i lagen 
( J 955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting. kommunfull
mäktige m. 111. 

I denna paragraf finns bestämmelser om proportionellt valsätt. Paragrafen 

motsvarar 25 * fjärde stycket LFS. 

Enligt 25 * fjiirde stycket LFS skall vissa val vara proportionella. om det 

begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal som erhålls om 

samtliga välj andes antal delas med det antal personer valet avser. ökat med 1. 

De val som kan vara proportionella är val av kyrkoråd. fakultativa nämnder, 

revisorer och revisorssupplcanter samt av två eller flera personer för särskild 

beredning av ärenden som kyrkofullmäktige skall avgöra. Vidare kan val av 

församlingsdelegerade och i Stockholms kyrkliga samfällighet suppleanter 

för församlingsdelegerade vara proportionella. 

Regler om proportionella val i kommunfullmiiktige finns i 2 kap. n §KL. 

Där föreskrivs att val av styrelse. annan niimnd och beredning samt av 
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revisorer och revisorssuppleanter som avses i 5 kap. l § skall vara 

proportionellt orn det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar 

den kvot. vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal 

personer som va\ctavser, ökat med I. Om kvoten är ett brutet tal, skall den 

avrundas till närmast högre hela tal. 

Samma regler gäller, när fullmäktige skall välja ledamöter och suppleanter 

i styrelse för aktiebolag. ekonomisk förening eller stiftelse eller revisorer och 

revisorssuppleantcr för granskning av sådan styrelses förvaltning. Beträffan

de förfarandet vid proportionellt val hänvisas till lagen (1955:138) om 

proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. I 2 

kap. 23 § tredje stycket KL finns en hänvisning till särskilda bestämmelser 

om fullmäktiges val av ledamöter och suppleanter i vissa statliga styrelser och 

andra organ. 

I enlighet med utredningens förslag har paragrafen utformats med 2 kap. 

23 §KL som förebild. Någon motsvarighet behövs inte till bestämmelsen om 

val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag m. m. eller 

hänvisningen till bestämmelserna om val till vissa statliga styrelser och andra 

organ. 

24 § En ledamot i kyrkofullmäktige får till ordföranden i kyrkorådet, annan 
nämnd eller beredning framställa interpellation i ämne som tillhör fullmäk
tiges handläggning. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation 
får framställas. Interpellationen skall vara tillgänglig för varje ledamot, 
innan fullmäktige fattar ett sådant beslut. 

Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i kyrkorådet får överlämna en 
interpellation som har framställts till honom eller henne att besvaras av 
annan ledamot i rådet som på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen. 

Om fullmäktige föreskriver det, får en ledamot till ordföranden i 
kyrkorådet, annan nämnd eller beredning framställa fråga i ämne som tillhör 
fullmäktiges handläggning. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om interpellationer och frågor. Den 

motsvarar delvis 26 § LFS. 

LFS 

Enligt 26 § LFS kan en kyrkofullmäktig framställa interpellation till 

ordföranden i kyrkorådet, annan nämnd eller beredning. Interpellationen 

skall vara skriftlig och avse en fråga som fullmäktige skall handlägga. 

Interpellationen skall överliimnas till fullmiiktiges ordförande före det 

sammanträde då den skall framställas. Fullmäktige skall besluta utan 

föregående överläggning om interpellationen får framställas. Om fullmäkti

ge medger att interpellationen får framställas, bör den besvaras senast vid 

nästa sammanträde. Någon bestämmelse om enkel fråga finns inte i LFS. 
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KL 

I 2 kap. 24 § KL meddelas bestämmelser om interpellationer och frågor. 

En ledamot i fullmäktige får framställa interpellation till ordföranden i 

styrelsen, annan nämnd eller beredning i ämne som tillhör fullmäktiges 

handläggriing. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om 

interpellation får framställas. Interpellationen skall vara tillgänglig för varje 

ledamot. innan beslutet fattas. Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i 

styrelsen får överlämna åt annan ledamot av styrelsen att besvara interpel

lationen. Överlämnande kan under samma förutsättningar ske till en sådan 

ledamot i styrelse för aktiebolag. ekonomisk förening elier stiftelse som avses 

i 2 kap. 23 § andra stycket KL. 

Om fullmäktige föreskriver det, får en ledamot också framställa fråga till 

ordföranden i styrelsen. annan nämnd eller beredning i ämne som hör till 

fullmiiktiges handliiggning. 

Utredningen 

Bestämmelserna om interpellationer och frågor har utredningen utformat 

med ledning av KL:s bestämmelser. Att en interpellation skall vara 

tillgänglig för varje ledamot före beslutet innebär en nyhet på det 

kyrkokommunala området. Reglerna om möjlighet att överlämna interpel

lation att besvaras av annan och om frågeinstitutet är också nya. I 

utredningens förslag har däremot inte tagits in någon bestämmelse om 

möjlighet att överlämna interpellation att besvaras av ledamot i styrelse för 

aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse. Utredningen har inte ansett 

att en sådan bestämmelse behövs på de.t kyrkokommunala området. 

Överväganden 

Möjligheten för enskilda ledamöter av fullmäktige att framställa interpel

lationer eller frågor till ordföranden i församlingens kyrkoråd eller nämnder 

är av väsentlig betydelse för den kommunala demokratin. Frågeinstitutet är 

en nyhet pä det kyrkokommunala området. Det bör kunna bidra till att 

stimulera debatten i aktuella frågor i församlingarna. Bestämmelserna om 

interpellationer och frågor i denna paragraf har i enlighet med utredningens 

förslag utformats i anslutning till KL. Förslag till en utvidgning av 

interpellations- och frågeinstituten på det kommunala området har lagts fram 

av kommunaldemokratiska kommitten i betänkandet (SOU 1982:5) Förtro

endevalda i kommuner och landstingskommuner. Betänkandet har remiss

behandlats. 

25 § Vid kyrkofullmiiktiges sammantriiden skall på ordförandens ansvar 
föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka ledamöter som har varit 
niirvarande. Protokollet skall för varje ärende innehålla en kortfattad 
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redogörelse för ärendets beskaffenhet, uppgift om de förslag och yrkanden i 
iircndet som inte har återkallats och fullmäktiges beslut i ärendet. Om 
omröstning har ägt rum. skall protokollet innehålla en redogörelse för 
propositionsordningen och uppgift om hur omröstningen har utfallit. Niir 
omröstning har skett öppet. skall i protokollet anges hur var och en har 
röstat. Om reservation som avses i 26 § har anförts, skall protokollet 
innehtilla uppgift om reservationen. 

Protokollet skall justeras av ordföranden och minst två ledamöter som 
fullmäktige för varje gång utser bland de närvarande. Justeringen skall äga 
rum senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen på tid som ordföranden 
bestämmer och tillkännager vid sammanträdet. Justering får också verkstäl
las av fullmäktige antingen genast eller vid nästa sammanträde. 

Senast på andra dagen efter justeringen skall denna samt uppgift om den 
plats där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan. Tillkän
nagivandet skall innehålla uppgift om vilken dag det har anslagits. Det får 
inte avlägsnas före bcsvärstidens utgång. Bevis om dagen för anslaget skall 
tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om kyrkofullmäktiges protokoll. 

Den motsvarar 27 * LFS. 

Enligt 27 * LFS Migger det ordföranden att föra eller låta föra protokoll vid 

kyrkofullmäktigsammanträde. Protokollet skall innehålla en förteckning på 

närvarande ledamöter. Vidare skall det innehålla en kortfattad redogörelse 

för varje ärende och ange de yrkanden och förslag som inte har återkallats. 

Fullmäktiges beslut skall anges liksom propositionsordning och uppgift om 

hur många som har röstat för eller emot vid omröstning. Om en omröstning 

har skett öppet skall det dessutom anges hur var och en röstat. Protokollet 

skall justeras senast tio dagar efter sammanträdet av ordföranden och minst 

ytt1:rligarc tva närvarande ledamöter som fullmäktige utser för varje tillfälle. 

Tiden för justeringcn skall ordföranden bestämma och tillkännage vid 

sammanträdet. Fullmiiktige får även justera protokollet antingen genast eller 

vid nästa sammanträde. Protokollet med anteckning om justeringen skall 

underskrivas av ordföranden och justeringsmännen. Om protokollet justeras 

av fullmäktige skall det undcrskrivas av ordföranden och minst två 

närvarande ledamöter. Senast på andra dagen efter justeringen skall denna 

tillkännages pft anslagstavlan. Då skall även anges var protokollet finns 

tillgängligt. Tillkännagivandet skall vara försett med uppgift om dagen för 

anslaget. Anslaget för inte tas ner före besvärstidens utgång. Bevis om den 

dag då justeringen har tillkiinnagetts skall tecknas på protokollet eller 

utfärdas särskilt. 

I fråga om protokollsbestämmdserna i 2 kap. 25 § KL tillkom ett fatal 

nyheter vid kommunallagsreformen. Sålunda skall protokollet innehålla 

uppgift om reservation som har anförts. Vidare usträcktes tiden för 

justeringen till 14 dagar dter sammanträdesdagen. I övrigt är bcstämmcl

st:>rna i huvudsak desamma som i 27 * LFS. 

I sak innebiir inte paragrafen nägra andra ändringar i bestämmelserna om 
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kyrkofullmäktiges protokoll än att de anpassas till motsvarande bestämmel

ser i 2 kap. 25 § KL. 

26 § Den som vid kyrkofullmäktiges sammanträde har deltagit i avgörandet 
av ett ärende får anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservationen 
skall anmälas innan sammanträdet avslutas samt. om den utvecklas närmare, 
avfattas skriftligen och lämnas senast när protokollet justeras. 

Bestämmelserna i denna paragraf. som motsvarar 27 § LFS, stämmer 

överens med 2 kap. 26 § KL. I sak avviker de inte från nu gällande 

bestämmelser i LFS. 

27 § Kyrkofullmäktiges protokoll och andra arkivhandlingar skall förvaras i 
kyrkoarkiv. Om kyrkoarkiv finns särskilda bestämmelser. 

Paragrafen handlar om kyrkofullmäktiges arkivhandlingar. Den motsva

rar 29 § LFS. 

LFS 

Enligt 29 § LFS skall avskrift av kyrkofullmäktiges protokoll, så snart det 

har justerats, överlämnas till kyrkorådet. Utdrag ur protokollet skall lämnas 

till de övriga nämnder som skall verkställa fullmäktiges beslut. Kyrkofull

mäktiges protokoll och andra arkivhandlingar skall förvaras i kyrkoarkiv. 

Särskilda bestämmelser finns om kyrkoarkiv. Den som har tagit avskrift av 

kyrkofullmäktiges protokoll har rätt att få avskriften bestyrkt utan kost

nad. 

KL 

I 27 §KL föreskrivs endast att protokoll och övriga handlingar som hör till 

fullmäktiges arkiv skall vårdas och förtecknas. Närmare föreskrifter härom 

och om arkivvården i övrigt får fullmäktige meddela, om det inte finns 

särskilda bestämmelser därom. 

Utredningen 

Utredningen erinrar om att arkivvården inte reglerades i detalj vid 

kommunallagsreformen. Man nöjde sig med att lägga fast de grundläggande 

principerna för att skapa en god arkivvård. Kommunerna får själva utfärda 

de föreskrifter som behövs. Detaljföreskrifter om expediering av protokoll 

och andra handlingar inom och utom kommunen togs bort. Bestämmelsen 

oin avgiftsfri vidimering av protokollsavskrift slopades också. I utredningens 

förslag har i överensstämmelse härmed en hel del detaljforeskrifter i 29 § 

LFS inte fått nf1gon· motsvarighet i den nya lagen. 

Pa det kyrkokommunala området finns, påpekar utredningen. specialbc-
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stämmelser om arkivvård. Denna skillnad i förhållande till KL:s regler bör 

enligt utredningen avspeglas i lagtexten. 

Remissyttrandena 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund anser att kyrkofull

mäktige bör besluta hu.r protokollen skall förvaras. Eftersom frågan inte 

berör endast denna lagstiftning. bör den utredas särskilt. 

Överväganden 

Jag vill erinra om att det på det kyrkliga omdtdet sedan gammalt finns 

föreskrifter om arkivvården. som sammanhänger med pastors ansvar för 

v~mlen av kyrkoarkivet. Det finns därför ännu mindre anledning än på det 

borgerligt kommunala området att i förevarande lagstiftning meddela 

detaljföreskrifter om arkivvården. Det bör räcka med en hänvisning till de 

siirskilda bestämmelserna. Jag utgår från att riksarkivet följer utvecklingen 

på det kyrkokommunala området och föreslår de ändringar av gällande 

föreskrifter som kan behövas. Bestämmelserna i 29 * Lf-S om cxpedicringcn 

av kyrkofullmäktiges protokoll till kyrkoråd och övriga nämnder bör kunna 

slopas i likhet med vad som skett i KL. Sådana föreskrifter kan lämpligen 

meddelas i en sådan arbetsordning som kyrkofullmäktige skall anta enligt 

vad jag avser att föreslå i det följande (2 kap. 30 ~ ). Nuvarande bestämmelse 

. om kostnadsfri vidimering av protokollsavskrifter hör inte heller hemma i en 

ramlag av detta slag. Paragrafen bör alltså få den utformning som 

utredningen har föreslagit. 

28 ~ Kyrkofullmäktiges sammanträden skall vara offentliga. Fullmäktige får 
dock för ett visst ärende besluta att överläggningen skall hällas inom stångda 
dörrar. Suppleanter får närvara vid en sädan överläggning. 

Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträdet. Han eller hon kan 
utvisa den som upptriider störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Om det 
uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra. fär han eller hon 
upplösa sammanträdet. 

I paragrafen behandlas regler om offentlighet och ordning vid kyrkofull

mäktiges sammanträden. Paragrafen motsvarar 30 * LFS. 

Kyrkofullmäktiges förhandlingar skall enligt huvudregeln i 30 ~ LFS vara 

offentliga. Fullmäktige får dock besluta. att överläggningarna skall hållas 

inom stängda dörrar i ett visst ärende. Suppleanter får närvara vid 

överläggningen även om beslut om stängda dörrar har fattats. Ordföranden 

skall vaka över ordningen vid kyrkofullmäktigsammanträde. Han kan varna 

den som uppträder oskickligt. Den som har varnats kan även visas ut. Om 

det uppstår oordning under sammanträdet och ordföranden inte kan avstyra 

den får han eller hon upplösa sammanträdet. 
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I 2 kap. 28 S KL finns bestämmelser av i sak samma inneh~lll som i 30 § 

LFS. 

Bestämmelserna i paragrafen har med en språkanpassning till KL:s regler 

flyttats över frtm LFS. 

29 * Kyrkofullmäktige får besluta att det till ledamöter och suppleanter i 
fullmäktige eller beredning skall i skälig omfattning utgå arvode samt 
ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdra
get. 

I paragrafen regleras fragor om ersättning till ledamöterna och supplean

terna i kyrkofullmäktige eller beredning. Paragrafen motsvarar 31 * LFS. 

LFS 

Med stöd av 31 § LFS kan kyrkofullmäktige besluta att kyrkofullmäktig 

och suppleant skall fä traktaments- och andra kostnadsersMtningar. Om 

fullmäktige beslutar det kan fullmäktig och suppleant även fä arvode för sitt 

arbete. Arvodet skall vara skäligt med hiinsyn till göromålens omfattning och 

art samt den tid som uppdraget kan beräknas ta. Kyrkofullmäktige kan träffa 

överenskommelse om att arvodena skall anses som inkomst av anställning. 

De fall där detta är möjligt anges i författningar om allmän försäkring. Det 

som nu sagts om kyrkofullmäktig tillämpas även beträffande ledamot och 

suppleant i beredning. 

KL 

I KL förenklades de tidigare bestämmelserna om ersättning till kommun

fullmäktige betydligt. l 2 kap. 28 * KL anges sålunda nu endast att 

fullmäktige får besluta att ledamot eller suppleant i fullmäktige eller 

beredning i skälig omfattning skall kunna fä ersättning för resekostnader och 

andra utgifter till följd av uppdraget och bevil.ias arvode. pension och andra 

ekonomiska förmåner. 

Kommunallagsrdormen innehar att det ersättningsgilla området utvid

gades. Sålunda kan numera kostnader fört. ex. barntillsyn ersättas. Vidare 

kan en förtroendevald som har omvårdnad om en handikappad som behöver 

tillsyn få ersättning för kostnader för ersättare som mäste anskaffas i 

samband med kommunala sammanträden. En handikappad förtroendeman 

kan få ersättning för de siirskilda kostnader som han åsamkas pt1 grund av 

uppdraget. t. ex. kostnader fi\r ledsagare vid sammanträden och för hjälp 

med inläsning av handlingar. Kostnadsersättning och arvode kan utgå till en 

förtroendeman som deltar i utbildning i kommunala friigor som anordnas av 

ett politiskt parti. Det är iiven möjligt att betala ersättning till sadana 

minoritetsföreträdarc som inte har uppdrag som ordförande eller vice · 

ordförande i nämnd eller beredning för deras arbete. På grund av ändringar i 
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lagen ( 1962:381) om allmän försäkring (omtryckt 1977:630) behövs inte 

längre s. k. likställighetsavtal. Numera gäller nämligen att uppdragsgivare är 

skyldig att svara för sådana avgifter till den allmänna försäkringen som avser 

uppdragstagare. Uppdragsinkomst anses vid beräkning av sjukpenninggrun

dande och pensionsgrundande inkomst alltid som inkomst av anställning. 

Utredningen 

Enligt utredningen bör församlingarna ha samma möjligheter som de 

borgerliga kommunerna att utge ersättning. På grund av att verksamheten i 

de kyrkliga kommunerna i allmänhet är tämligen begränsad är det emellertid 

tveksamt om kyrkokommunerna bör ha möjlighet att bevilja pension. 

Heltidsengagerade förtroendevalda saknas f. n. i de kyrkliga kommunerna. I 

framtiden kan det dock visa sig nödvändigt att ha förtroendevalda 

engagerade på heltid. Utredningen föreslår därför att även regeln om 

möjlighet att bevilja pension bör införas bland bestämmelserna om 

ersättning. 

Remissyttrandena 

Förslaget att pension skall kunna tillerkännas ledamot och suppleant i 

kyrkofullmäktige innebär en nyhet. som möter kritik i åtskilliga remissytt

randen. Kammarrätten i Stockholm finner denna reglering principiellt 

tvivelaktig. Den aktuella verksamheten i de kyrkliga sammanhangen får 

enligt kammarrätten anses vara så pass ideellt inriktad att redan möjligheten 

till pension på grund av uppdraget ter sig främmande. Ärkebiskopen erinrar 

om riskerna för en sädan "kommunalisering" av församlingsarbetet att det 

stora värde som i dag representeras av en personligt ideellt präglad syn på 

kyrkoengagemanget går förlorad. Domkapitlet i Skara avstyrker förslaget 

och anser att en utveckling som leder till en utbyggnad av administrationen så 

att "kyrkliga kommunalrådsbefattningar" inrättas inte är önskvärd. Dom

kapitlet i Göteborg ifragasätter förslaget i denna del av främst ekonomiska 

skäl. Även domkapitlen i Karlstad och Visby ställer sig tveksamma till 

förslaget. bl. a. med hänsyn till att verksamheten i de kyrkliga kommunerna 

är tämligen begränsad. 

Kammarrätten i Stockholm betonar också att det i fråga om flera uppdrag 

torde finnas ett intresse av viss rörlighet i fråga om förtroendevalda, något 

som kan motverkas om möjlighet till pension efter viss tidrymd införs. Också 

domkapitlet i Visby och Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och 

församlingsarhete uttalar farhågor för att en önskvärd cirkulation på dessa 

poster motverkas av förslaget. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund har den uppfattningen 

att förutsättningarna på den kyrkokommunala sidan troligen aldrig blir 
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sådana att det blir aktuellt att bevilja pension. Detta synes helt uppenbart da 

det gäller kyrkostämma. Inte heller Svenska kyrkans personalförbund finner 

skäl att pensioner skall kunna utgå. 

Överväganden 

De relativt utförliga bestämmelserna i LFS om arvoden och ersiittriingar 

till de förtroendevalda bör enligt min mening. såsom utredningen har 

föreslagit. ersättas av en enklare reglering av det slag om finns i KL. l 

remissuttalandena har starka invändningar riktats mot förslaget att kyrko

fullmäktige även skall kunna hesluta om pension. Jag anser denna kritik vara 

befogad och förordar att den avvikelsen görs från utredningens förslag och 

regleringen i KL, att pension inte skall kunna beviljas för de kyrkokommu

nala förtroendeuppdragen. I övrigt ansluter paragrafen i sak hdt till KL:s 

hestämmelser om ersättning. 

30 * Kyrkofullmäktige skall i arbetsordning meddela de ytterligare 
föreskrifter som hehövs för fullmäktiges sammantriiden och ärendenas 
handläggning. 

Arhetsordningen skall innehålla bestämmelser om 
1. vem som skall föra ordet till dess tillfällig ordförande som avses i 8 * 

andra stycket har utsetts. 
2. utsändning av handlingar inför sammanträde. 
3. anmälan av hinder för tjänstgöring vid sammanträde, 
4. inkallande av suppleanter. 
5. handläggningen av motioner. 
6. handläggningen av interpellationer och frågor som avses i 24 ~ fjiirde 

stycket. 
7. förfarandet vid omröstning samt 
8. underrättelser om val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige 

och kyrkorådet. 

I denna paragraf, som saknar motsvarighet i LFS. finns bestämmelser om 

arbetsordning för kyrkofullmäktige. 

KL 

Kommunallagsreformen medförde att arbetsordning blev obligatorisk för 

kommunerna. Enligt 2 kap. 30 § KL skall fullmäktige i arbetsordningen 

meddela de föreskrifter som behövs som en komplettering till lagens 

bestämmelser beträffande fullmäktiges sammanträden och ärendenas hand

läggning. Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om vem som skall 

föra ordet till dess tillfällig ordförande har utsetts vid förfall för både 

ordföranden och vice ordförande. Vidare skall elen reglera utsändanclet av 

handlingar inför ett sammanträde. anmälan om hinder för tjänstgöring vid 

sammanträde. inkallande av suppleant. handHiggningen av motioner. 

interpellationer och enkla friigor samt förfarandet vid omröstning. 
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Utredningen 

Utredningens förslag till bestämmelser om arbetsordning har utformats 

med 2 kap. 30 § KL som förebild. Utredningen förutsätter att Svenska 

kyrkans församlings- och pastoratsförbund kommer att utarbeta en normal

arbetsordning för kyrkofullmäktige. 

Remissyttrandena 

Domkapitlet i Karlstad anser att en arbetsordning också obligatoriskt bör 

innehålla en bestämmelse om när revisionsberättelse skall vara avlämnad. 

Risk föreligger annars att detta på mtrnga häll kan onödigt fördröjas. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund har noterat utredning

ens uttalande om normalarbetsordning och kommer att tillse att sådan 

utarbetas. 

Öi·en·iiganden 

Syftet med en obligatorisk arbetsordning för fullmäktige är att däri skall 

behandlas sådana fragor som inte behöver regleras i lagen men ·som änlhl är 

så betydelsefulla att de inte bör vara oreglerade i någon församling. Dessa 

fri\gor anges i lagtexten. Jag förutsätter att även andra frågor av betydelse för 

församlingarnas fullmäktige kan komma att tas upp i de förslag till 

normalarbetsordning som Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför

bund avser att utarbeta i anslutning till den nya lagen. Sådana förslag kan 

tjäna till god ledning för församlingar och samfälligheter när de sedan skall 

anta sina egna arbetsordningar. 

En bestämmelse om tidpunkten för avlämnande av revisionsberättelsen är 

enligt min mening inte av den vikten att den alltid måste ingå i arbetsord

ningen. Däremot är det inget som hindrar att församlingar som önskar det tar 

in en sådan bestämmelse i sin arbetsordning eller i de föreskrifter om 

revisionen som avses i 7 kap. 7 * i den nya lagen. 

Paragrafen stämmer med undantag av punkt 8 i andra stycket helt överens 

med 2 kap. 30 * KL. Bestämmelserna i LFS om skyldighet att anmäla val av 

ordförande och vice ordförande till länsstyrelsen och domkapitlet har som 

jag har sagt i specialmotiveringen till 2 kap. 8 *inte fatt någon motsvarighet i 

den nya lagen. Bestämmelser om si1dana underrättelser skall i stället alltid 

finnas i arbetsordningen. Detta framgi1r av andra stycket punkt 8. 

Kyrklig samfällighet 

31 * Om beslutanderätten i en kyrklig samfällighet skall utövas av kyrko
fullmiiktigc, bestämmer regeringen antalet ledamöter i fullmäktige. 
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Om kyrklig samfällighets indelning i valkretsar och om fastställandet av 
·det antal ledamöter i fullmäktige som skall utses i varje församling finns 
bestämmelser i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval. 

Paragrafens första stycke stämmer i sak överens med 32 § första stycket 

LFS. Antalet ledamöter i en samfällighets fullmäktige bör bestämmas till ett 

udda tal. 

I 32 § andra - femte styckena LFS finns bestämmelser om hur det antal 

ledamöter i samfällighetens fullmäktige som skall utses i varje församling 

skall fastställas. Utredningen har föreslagit att även dessa bestämmelser skall 

föras över till den nya lagen. Länsstyrelsen i Norrbottens län påpekar i sitt 

remissyttrande att motsvarande bestämmelser i fråga om valkretsindelade 

kommuner numera finns i vallagen. För egen del anser jag att bestämmel

serna om hur ledamöterna i samfällighetens fullmäktige skall fördelas på 

församlingarna hör hemma i lagen om kyrkofullmäktigval. Jag förordar att 

de tas in där och återkommer till dem i specialmotiveringen till lagen om 

ändring i lagen om kyrkofullmäktigval. 

32 § För ledamöterna i samfällighets kyrkofullmäktige skall utses supplean
ter. Fullmäktige bestämmer det antal suppleanter som skall ligga till grund 
för tillämpningen av bestämmelserna i 43 § lagen (1972:704) om kyrkofull
mäktigval om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra en viss andel. 
dock högst hälften. av det antal platser som varje parti får i samfälligheten 
eller, om regeringen enligt 4 § andra stycket lagen om kyrkofullmäktigval har 
beslutat att valbarheten skall vara inskränkt till valkrets. i varje valkrets. Om 
det därvid uppkommer ett brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela 
tal. Länsstyrelsen skall genast underrättas om fullmäktiges beslut. 

När kyrkofullmäktige skall utses första gången, fattas beslut enligt första 
stycket av regeringen, om regeringen inte med stöd av 1 kap. 10 §har bestämt 
att beslutanderätten i samfälligheten skall utövas av indelningsdelege
rade. 

I denna paragraf regleras suppleantsystemet i kyrkliga samfälligheter. 

Paragrafen motsvarar 32 a § LFS. 

LFS 

Enligt 32 a § LFS får fullmäktige i en kyrklig samfällighet besluta att 

suppleanter skall utses. Fullmäktige skall bestämma antalet suppleanter till 

en viss andel. dock högst hälften. av det antal platser som varje parti erhåller i 

samfälligheten eller - om regeringen har beslutat att valbarheten skall vara 

inskränkt till valkretsen - i varje valkrets. Om brutet tal uppkommer. 

avrundas det till närmast högre hela tal. Länsstyrelsen skall ofördröjligen 

underrättas om fullmäktiges beslut. När fullmäktige skall utses första gången 

i en samfällighet. skall regeringen besluta om suppleanter skall finnas och i så 

fall hur många. Om regeringen har beslutat att indelningsdelegerade skall 

finnas. är det dock dessa som har att besluta om suppleanter i samfällighetens 

fullmäktige. 

9 Riksdagen 1982183. /sam/. Nr 19 
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Utredningen 

Utredningen har föreslagit (2 kap. 7 §) att möjligheten att indela en 

församling i valkretsar skall försvinna. Valkretsindelningen av kyrkliga 

samfälligheter föreslås dock bestå. Beträffande grunden för beräkning av 

antalet suppleanter för kyrkofullmäktige hänvisar utredningen till att 1978 

års vallagskommitte i sitt betänkande (SOU 1980:45) Översyn av vallagen 2 

har föreslagit att antalet skall bestämmas med utgångspunkt i det antal 

platser som varje parti crhäller i samfälligheten eller. om regeringen har 

förordnat att valbarheten skall vara inskränkt till valkrets. i varje valkrets. 

Utredningen delar den bedömning som 1978 års vallagskommitte har gjort. 

Utredningens förslag har därför utformats i anslutning till de föreslagna 

reglerna i 2 kap. 2 § om suppleanter i församlings kyrkofullmiiktige och 

motsvarande bestämmelser i KL samt förslaget av 1978 års vallagskommittc 

till ändrad lydelse av 32 a § LFS. 

Överväganden 

1978 års vallagskommittcs förslag har genomförts (prop. 198tli81: 170. KU 

1980/81:26, rskr 1980/81:392, SFS 1981:528) och har lett till ändringar i 

8 § 4 mom. och 32 a § LFS. Paragrafen har utan sakliga iindringar flyttats 

över från LFS. 

33 § Beträffande kyrkofullmäktige i kyrklig samfällighet tilliimpas bestäm
melserna i 3-30 §§om kyrkofullmäktige i församling. Därvid skall följande 
gälla. 

1. Bestiimmclscrna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 
2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 

anslagstavla. 
3. När sammanträde med fullmäktige i kyrklig samfällighet skall hållas 

första gången. utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i 
kyrkofullmäktige i den församling i samfälligheten som har flest röstberät
tigade invånare, eller, om han eller hon har förhinder. av vice ordförande i 
samma församlings fullmäktige. Om fullmäktige inte finns i denna försam
ling, utfärdas kungörelsen av ordföranden i församlingens kyrkostämma, 
eller, om han eller hon har förhinder. av vice ordförande i stämman. 

4. Om samtliga suppleanter för en ledamot i fullmäktige är förhindrade att 
inställa sig till ett sammantriide eller att vidare delta i ett sammanträde, 
inträder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna 
bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den 
första platsen för partiet i församlingen eller i en såd<in grupp av församlingar 
som avses i 4 § lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval. Om en sådan 
suppleant inte kan tjänstgöra inträder den suppleant som står i tur att 
tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra platsen för partiet i 
församlingen eller gruppen av församlingar och sa vidare efter samma grund. 
Om ett partis samtliga suppleanter i församlingen eller gruppen av 
församlingar är förhindrade att i en ledamots ställe inställa sig till ett 
sammanträde eller att vidare delta i sammanträdet, inträder suppleant som 
har utsetts för partiet i en annan församling eller grupp av församlingar efter 
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den grund som nyss har sagts. Därvid har den suppleant företräde som har 
utsetts i den församling eller grupp av församlingar där partiets röstetal är 
högst. 

5. Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har, 
utöver de personer som avses i 14 § andra stycket, ordförande eller vice 
ordförande i församlings kyrkoråd vid handläggning av ärenden som angår 
församlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar i olika 
pastorat. tillkommer rätten för kyrkoherde att delta i överläggningarna den 
av församlingarnas kyrkoherdar som domkapitlet utser. I Göteborgs 
kyrkliga samfällighet skall denna rätt tillkomma två av församlingarnas 
kyrkoherdar. 

6. Fullmäktige får förvara protokoll och andra arkivhandlingar på annat 
sätt än i kyrkoarkiv, om regeringen beslutar det. 

I paragrafen finns särskilda bestämmelser om fullmäktige i kyrklig 

samfällighet. Paragrafen motsvarar 33 § LFS. 

LFS 

Utöver reglerna i 32~ och 32 a § LFS skall enligt 33 * de föreskrifter som 

meddelas i 9-31 §§ om kyrkofullmäktige i församling äga motsvarande 

tillämpning med avseende på fullmäktige och suppleanter i kyrklig samfäl

lighet. Vidare gäller enligt 33 * LFS ett antal specialbestämmelser. Sålunda 

anges att bestämmelserna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 

Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens anslags

tavla. Kungörelse om det första fullmäktigsammanträdet i kyrklig samfällig

het skall utfärdas av ordföranden i kyrkofullmäktige i den till folkmängden 

största församlingen i samfälligheten. Om han är förhindrad skall vice 

ordföranden utfärda kungörelsen. Om fullmäktige inte finns i denna 

församling utfärdas kungörelsen av ordföranden eller vice ordföranden i 
församlingens kyrkostämma. Vid fullmäktigsammantriide i samfälligheten 

för. utöver de personer som anges i 20 §andra stycket, ordförande eller vice 

ordförande i församlingskyrkori\d, liven om de inte är fullmäktige, delta i 

överläggningarna men inte i besluten vid behandlingen av frågor som angår 

församlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar som tillhör 

olika pastorat skall domkapitlet utse en av församlingarnas kyrkoherdar att 

ha närvaro- och yttranderätt. I Göteborgs kyrkliga samfällighet har två av 

församlingarnas kyrkoherdar sådan rätt. Avskrift av fullmäktiges protokoll 

skall efter justeringen expedieras även till kyrkorådet i den församling som 

ett ärende angår. Protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på annat 

sätt än i kyrkoarkiv om regeringen beslutar det. 

Utredningen 

Genom 33 § LFS klargörs enligt utredningen att kyrkofullmäktige i kyrklig 

samfällighet i princip har samma ställning och är underkastade samma regler 
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som en församlings motsvarande organ. Denna princip föreslås inte bli 

förändrad. Utredningen föreslår vidare att samma metod som tidigare 

används för att ange de regler om kyrkofullmäktige i församling som bör 

tillämpas beträffande kyrkofullmäktige i kyrklig samfällighet. 

Remissyttrandena 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund saknar i utredningens 

förslag bestämmelsen i 33 * f) LFS om att avskrift av fullmä1'ltiges protokoll 

efter justering skall tillställas kyrkorådet i församling, som ett ärende angår. 

Bestämmelsen är enligt förbundet viktig för församlingar som ingår i en 

samfällighet. 

Ö1·erväganden 

Av hänvisningen i paragrafen till 3-30 ~§ i detta kapitel följer att de 

ändrade bestämmelser som föreslås där beträffande kyrkofullmäktige i 

församling också skall gälla samfälligheternas fullmäktige. De särskilda 

bestämmelserna om samfälligheternas fullmäktige har i allt väsentligt 

oförändrade flyttats över från LFS. Den bestämmelse om avskrift av 

fullmäktiges protokoll som Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför

bund efterlyser har inte tagits in i den nya lagen. Den är av den arten att elen 

bör placeras i arbetsordningen för fullmäktige. 

I punkt 4 finns bestämmelser om vilken suppleant som skall tjänstgöra i 

fullmiiktige när ingen av de suppleanter som har utsetts för den frånvarande 

ledamoten kan inställa sig till sammanträdet. Dessa bestämmelser har ingen 

motsvarighet i LFS. Enligt utredningens förslag skall de placeras i 2 kap. 11 § 

som genom hänvisningen i förevarande paragrafs första stycke blir tillämplig 

även på samfälligheternas fullmäktige. l mitt förslag har emellertid 2 kap. 

11 * utformats så att den inte innehåller bestämmelser som är avsedda endast 

för kyrkofullmäktige i samfälligheter. De bestämmelser om suppleanters 

tjänstgöring som uteslutande avser fullmäktige i kyrklig samfällighet bör 

placeras i det avsnitt i 2 kap. som gäller samfälligheternas fullmäktige. 

3 kap. Kyrkostämma 

I detta kapitel finns bestämmelser om rösträtt på kyrkostämma, ordföran

de och vice ordförande i stämman och rätt till ledighet från anställning. 

Vidare finns hänvisningar till ett flertal av bestämmelserna i 2 kap. om 

kyrkofullmäktige i församling. Kapitlet motsvarar tredje kapitlet i LFS. 

l 35 § LFS finns utförliga regler om rösträtt genom fullmakt på 

kyrkostämma. Där föreskrivs att den som har rösträtt på kyrkostämma 

genom fullmakt får överlåta sin talan och rösträtt pä stämman till någon 
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annan röstberättigad. En fullmakt skall vara stiilld till en viss person och 

underskriven av utställaren. Dagen då fullmakten underskrevs skall anges. 

Två vittnen skall intyga på fullmakten att utställaren har skrivit under den på 

den angivna dagen och att fullmäktigens namn då fanns utsatt på fullmakten. 

Om en fullmakt inte är underskriven och bevittnad pa det sätt som nu har 

angetts, är den ogiltig. En fullmakt gäller inte längre än 30 dagar efter det den 

har utfärdats. Ingen får föra talan eller utöva rösträtt på grund av fullmakt för 

mer än en röstberättigad. 

Bestämmelser om fullmaktsröstning på kyrkostämma har förekommit i de 

olika kyrkliga kommunallagarna ända sedan år 1862. Redan under arbetet 

med 1930 års församlingsstyrelselag tog man upp frågan om det skulle vara 

tillåtet att överlåta sin rösträtt på kyrkostämma eller om det skulle fordras 

personlig inställelse för att utöva rösträtten. Fullmaktsröstningen hehölls 

dock såväl i 1930 års lag som i LFS. 

Utredningen anser att kyrkostämmans betydelse är relativt begränsad. 

Detta avspeglas bl. a. i den låga deltagarfrekvensen. Fullmaktsröstning 

förekommer inte i någon större utsträckning enligt den nu gällande 

ordningen. Utredningen erinrar om att den har föreslagit att gränsen för att 

inrätta kyrkofullmäktige i en församling sänks till 500 röstberättigade 

invånare. Om förslaget genomförs kommer kyrkostämmoinstitutets och 

därmed fullmaktsröstningens betydelse att minska ytterligare. 

För alla kyrkokommuner, inräknat dem som även i fortsättningen kommer 

att ha kyrkostämman som beslutande organ, är det enligt utredningen 

självfallet angcliiget att öka församlingsbornas intresse för och deltagande i 

den kyrkokommunala verksamheten. En viss förbättring härvidlag bör 

kunna åstadkommas genom att de röstberättigade på kyrkostämman måste 

inställa sig personligen vid sammanträdena och delta i de beslut som 

stämman fattar. Kravet på personlig inställelse får visserligen till följd att den 

som är förhindrad att delta i stämman inte har någon möjlighet att påverka 

stämmans beslut. Denna olägenhet torde dock kunna uppvägas av att de 

röstberättigade mera aktivt deltar i den kyrkliga kommunens verksamhet för 

att bilda opinion för sina åsikter. Även om stämmoinstitutet behålls på det 

kyrkokommunala området anser utredningen goda skäl tala för att fullmakts

riistningen slopas. Jämförelse bör även göras med röstningen vid val enligt 

lagen om kyrkofullmäktigval och vallagen. Röstningen sker personligen vid 

sädana val. En annan sak är att det i vissa fall är tillåtet att någon annan än 

den röstberättigade avlämnar en valsedclförsändclse som innehåller den 

röstandes valsedel. Utredningen anser därför att regler om fullmaktsröstning 

inte bör finnas i den nya lagen. 

I det föregående har jag föreslagit att kyrkofullmäktige obligatoriskt skall 

finnas i församlingar med över 500 röstberättigade invånare (1 kap. 7 *). 

Förekomsten av kyrkostiimma som det beslutande organet i församlingar 

snm inte ingftr i en kyrklig samfällighet minskar diirigenom och begränsas till 
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de minsta församlingarna, där personlig närvaro och medverkan i besluts

fattandet är ett naturligt uttryck för engagemang i församlingens verksamhet. 

Jag vill också erinra om att möjligheten att rösta genom fullmakt vid så 

angelägna förrättningar som prästval i församlingarna har varit begränsad till 

äkta makar. Mot denna bakgrund anser jag mig kunna biträda utredningens 

förslag att nu slopa röstning genom fullmakt vid kyrkostämma. Någon 

motsvarighet till 35 § LFS har därför inte tagits in i den nya lagen. 

1 § I fråga om rösträtt på kyrkostämma tillämpas bestämmelserna 2 
kap. 3 § om rösträtt vid val av ledmöter i kyrkofullmäktige. 

I denna paragraf finns bestämmelser om rösträtt på kyrkostämma. 

Paragrafen stämmer i sak helt överens med 34 § LFS. 

2 § Kyrkostämman väljer för tre kalenderår bland de röstberättigade en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 

Om ordförande eller vice ordförande avgår under tjänstgöringstiden väljs 
en annan för återstoden av denna tid. 

Denna paragraf behandlar val av kyrkostämmans presidium. Vidare 

behandlas den situationen att någon i presidiet avgår under tjänstgöringsti

den. Paragrafen motsvarar 36 § I och 3 mom. LFS. 

LFS 

Kyrkostämman skall enligt 36 § 1 mom. LFS välja en ordförande och en 

vice ordförande bland de röstberättigade. Presidiet skall utses för tre 

kalenderår. Om någon av de valda avgår under tjänstgöringstiden skall 

någon annan väljas i hans ställe för återstoden av tiden. Länsstyrelsen och 

domkapitlet skall genast underrättas om de valdas namn och postadress 

(36 § 3 mom). 

Utre411ingen 

Utredningen erinrar om att presidiet i kyrkostämman ända sedan 

tillkomsten av 1930 års församlingsstyrelselag har bestått av en ordförande 

och en vice ordförande. Sammansättningen har reglerats oberoende av 

bestämmelserna om kyrkofullmäktige i församling, där även en andre vice 

ordförande kan utses. Utredningen föreslår nu att de församlingar som har 

kyrkostämma som beslutande organ får möjlighet att välja även en andre vice 

ordförande. Kyrkostämman får enligt förslaget själv besluta i denna fråga. 

Skyldigheten att underrätta länsstyrelsen och domkapitlet om ordförandeval 

bör enligt utredningen slopas. Utredningen anser inte att den treåriga 

mandattiden för prcsidieposterna i kyrkostämman bör ändras. 
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Rem issy ttra11 dena 

Domkapitlet i Skara finner inte skäl att göra åtskillnad på mandattiden för 

presidiepostcrna i kyrkofullmäktige och kyrkostämma. Samma regel om 

valfrihet rörande mandattidens längd som utredningen har föreslagit i 2 kap. 

8 § bör gälla. Vidare bör skyldigheten att underrätta domkapitlet om val av 

ordförande och vice ordförande i de beslutande organen behållas. Även 

domkapitlet i Göteborg framför detta önskemål. 

Överväganden 

För kyrkofullmäktiges ledamöter gäller en mandattid av tre år. Inom 

denna fasta krets behöver det inte utgöra någon större praktisk olägenhet om 

det sker en växling på presidieposterna under mandatperioden. Kyrkostäm

man är däremot ett för varje särskilt tillfälle sammankallat organ. vars 

sammansättning kan växla. För att bevara en kontinuitet och stabilitet i dess 

funktioner biir det finnas ett fast presidium. Det bör lämpligen ha en 

mandattid som motsvarar den som f. n. gäller för andra förtroendevalda som 

utses direkt av väljarna. Jag ansluter mig därför till utredningens förslag i 

denna del. Jag tillstyrker också förslaget att kyrkostämman bör ges samma 

möjlighet som kyrkofullmäktige att utse två vice ordförande om den så 

önskar. Som jag har anfört i specialmotiveringen till 2 kap. 8 § hör 

bestämmelser om underrättelseskyldighet till länsstyrelsen och domkapitlet 

angående verkställda val inte hemma i en ramlag av detta slag. Sådana 

bestämmelser kan i stället tas in i en arbetsordning för kyrkostämman. 

3 § I fråga om valbarhet till ordförande och vice ordförande. verkan av att 
valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestiirmnelserna i 2 kap. 
4 § om ledamot i kyrkofullmäktige. 

Paragrafen motsvarar 36 § 2 mom. LFS. Där anges att reglerna om 

valbarhet. verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse i JO § LFS 

skall tillämpas betriiffande ordförande och vice ordförande i kyrkostäm-

man. 

Enligt utredningens förslag förs bestämmelserna i 10 § LFS över till den 

nya lagen och placeras i 2 kap. 4 §. Där föreskrivs även att den som är 

chefstjänsteman hos församlingen inte skall vara valbar till ledamot eller 

suppleant i kyrkofullmäktige. Denna bestämmelse bör ·enligt utredningen 

tillämpas pi\ motsvarande sätt vid val av presidium i kyrkostämman. 

I specialmotiveringen till 2 kap. 4 § har jag utförligt behandlat frågan om 

valbarheten till kyrkofullmäktige. Yalbarhetshindren för biskopen och för 

den som är den ledande församlingskommunalt anställda tjänstemannen i 

församlingen bör giilla också för valbarhet till kyrkostämmans presidium. 

4 § Ordförande och vice ordförande i kyrkostämman samt ledamöter och 
suppleanter i beredning har rätt till den ledighet frän anstiillning som behövs 
för uppdraget. 



Prop. 1982/83:19 136 

Denna paragraf saknar motsvarighet i LFS. Enligt utredningens förslag till 

2 kap. 5 §skall ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige eller beredning har 

rätt till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. Kyrkostäm

mans förtroendevalda utgörs enbart av presidiet. Av denna anledning 

föreslår utredningen att rätten till ledighet i församlingar med kyrkostämma 

skall omfatta ordföranden och vice ordförande i stämman. Vidare bör 

ledamot och suppleant i beredning ha sådan rätt. Jag ansluter mig till 

utredningens förslag och hänvisar till vad jag har anfört i specialmotiveringen 

till 2 kap. 5 §. 

5 § Beträffande kyrkostämman tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 9 § första 
stycket första meningen och andra stycket första meningen, 10 § första
tredje styckena samt 13-17, 19-28 och 30 §§ om kyrkofullmäktige i 
församling. Därvid skall följande gälla. 

1. Om en ny församling bildas, i vilken beslutanderätten skall utövas på 
kyrkostämma, skall domkapitlet före den 1 juli året innan församlingen 
bildas förordna en person att hålla kyrkostämma för val av ordförande och 
vice ordförande samt kyrkoråd. Om kyrkostämma skall utöva beslutande
rätten i en församling där den tidigare har utövats av kyrkofullmäktige, skall 
den senaste valda ordföranden i kyrkofullmäktige sammankalla kyrkostäm
man första gången. 

2. Bestämmelserna om ledamot i kyrkofullmäktige skall i stället avse 
röstberättigad. . 

3. Kyrkostämma skall hållas när kyrkorådet begär det eller när ordföran
den anser att det behövs. 

4.Kungörelse om kyrkostämma behöver inte tillställas de röstberättigade i 
församlingen. 

5. Om ett ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande på det 
sätt som föreskrivs i 2 kap. 10 §första-tredje styckena inte hinns med, skall 
kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast fyra vardagar före 
stämman. 

6. Kyrkostämmans sammanträden skall alltid vara offentliga. 
7. Omröstning skall vara sluten även i annat ärende än ärende om val eller 

tillsättning av tjänst. om det begärs . 
. 8. Av kyrkostämmans protokoll behöver inte framgå vilka som har deltagit 

Tstämnian·:·rnte heller.behövs uppgift öin hur var och en liar röstat vid öppen 
omröstning. 

9. Arbetsordningen för kyrkostämman behöver inte innehålla bestämmel
ser som anges i 2 kap. 30 § andra stycket 3 och 4. 

I denna paragraf finns hänvisningar till bestämmelserna om kyrkofull

mäktige i församling samt särskilda bestämmelser för kyrkostämman. 

Paragrafen motsvarar 37 § LFS. 

LFS 

Utöver bestämmelserna i 34--36 §§ LFS är enligt 37 §reglerna i 15 §, 16 § 

2 mom. första och andra styckena samt tredje stycket första meningen. 17 § 

1 mom. samt 19-30 §som kyrkofullmäktige tillämpliga även på kyrkostiim-
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man. Vidare gäller en del speciella föreskrifter. Sålunda anges att bestäm

melserna om fullmäktig i stället skall avse röstberättigad. Kyrkostämmor 

skall hållas enligt den ordning som stämman beslutar. Stiirnma skall även 

hållas när liinsstyrelscn eller domkaritlet beslutar det eller visitationsförrät

tarc eller kyrkorådet begär det eller ordföranden anser att det behövs. Om 

ett ärende kräver så skyndsam handliiggning att kungörande enligt 17 ~ 

1 mom. LFS inte hinns med, får stämma ändå hållas. Kungörelse med uppgift 

om ärendet skall i så fall anslås senast fyra söckendagar före stämman. Vidare 

anges i 37 ~ att kyrkostämmans förhandlingar alltid skall vara offentliga. 

Omröstning skall vara sluten även i annat ärende än val eller tillsättande av 

tjänst, om någon begär det. Kyrkostämmans protokoll behöver inte 

innehålla förteckning på deltagarna. Inte heller behöver anges i protokollet 

hur var och en har röstat vid öppen omröstning. 

Utredningen 

Flertalet bestämmelser om kyrkofullmäktige blir enligt utredningens 

förslag tillämpliga också på kyrkostämma. Enligt förslaget till 2 kap. 22 *får 

omröstningsapparat användas vid öppen omröstning under kyrkofullmäktig

sammanträde. Möjligheterna att använda sådan vid kyrkostämma är 

begränsade och utredningen räknar inte med något större praktiskt behov 

därav. Enligt utredningens mening bör kyrkostämman dock inte förbjudas 

att använda omröstningsapparat. 

Utredningen har föresl::lgit att arbetsordning skall vara obligatorisk för de 

kyrkliga kommuner som har kyrkofullmäktige som beslutande organ. 

Förslaget har utformats med bestämmelserna i 2 kap. 30 § KL om 

arbetsordning som mönster. Arbetsordning bör enligt utredningen vara 

obligatorisk även i församlingar där beslutanderätten utövas på kyrkostäm

ma. 

Utredningens förslag innehiir att domkapitlets och visitationsförrättares 

rätt att få till stånd kyrkostämma behålls. 

Remissyttrandena 

Kammarkollegiet föreslår att kyrkostämman i en församling som ingår i en 

total samfällighet skall kunna föranstalta om sådan opinionsundersökning 

som avses i 2 kap. 18 §i utredningens förslag. Kollegiet anser vidare att även 

länsstyrelsens rätt att påkalla kyrkostämma bör behållas. Kollegiet anför som 

ett särskilt skäl härför att det vid nybildning av församling kan vara 

nödvändigt att domkapitlet eller länsstyrelsen äger rätt att påkalla kyrko

stämma. Så iir exempelvis fallet då en nybildad församling skall ingå i en 

kyrklig: samfällighet och har befriats från skyldighet att ha kyrkofullmäktige 

och föreskrift om indelningsdelegerade inte har meddelats. Den nuvarande 
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indelningslagen ( 1979:411) saknar bestämmelser om vem som i sådant fall 

skall sammankalla kyrkostämma för att välja kyrkoråd för den nybildade 

församlingen. Församlingsstyrelselagen bör därför innchalla bestämmelser 

som täcker sådana fall. dvs. en motsvarighet till nuvarande 3 kap. 37 b * 
LFS. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund anser däremot att 

bestämmelsen om rätt för domkapitel och visitationsförrättare att påkalla 

kyrkostämma bör utgä i analogi med vad som gäller för kyrkofullmäkti

ge. 

Sveriges kyrkokamerala förening delar denna uppfattning. Föreningen 

föreslår även att hänvisningen till 2 kap. 30 § skall utgä. Nödvändiga 

bestämmelser om ordförande och omröstningsförfarande bör tas in i 

paragrafen. varvid särskild arbetsordning blir överflödig. 

Ö1·erviigande11 

För kyrkostämmans sammanträden och handläggning av ärenden hör i 

största möjliga utsträckning gälla samma bestämmelser som för kyrkofull

mäktige. Den teknik som tillämpas i LFS och i utredningens förslag till 

förevarande paragraf och som innebär att man till största delen hänvisar till 

bestämmelserna i 2 kap. om kyrkofullmäktige är enligt min mening 

ändamalscnlig. 

Beträffande 2 kap. 18 s vill jag betona att den däri medgivna möjligheten 

för församlingarna att utföra opinionsundersökningar är avsedd att användas 

sparsamt. I de av kammarkollegiet avsedda fall. då en församling ingår i en 

kyrklig san~fällighet. är det ju ofta så, att stämman i större församlingar 

besöks av endast ett fåtal församlingsbor. Dessa skulle då kunna fatta beslut 

pä församlingens vägnar om en omfattande (1pinionsmätning. för vilken 

samfälligheten och ink den enskilda församlingen skall bära kostnaderna. I 

fråga om mindre församlingar kan å andra sidan en välbesökt kyrkostämma 

själv direkt företräda den lokala opinion som man vill utröna. Med hänsyn till 

vad jag nu har anfört är jag inte beredd att tillstyrka kammarkollegiets förslag 

i denna del. för bl. a. de indelningsärenden som kollegiet åberopar kan f. ö. 

de myndigheter som handlägger iirendena själva ta initiativ till sådana 

undersökningar som de bedömer vara angelägna för att utröna lokala 

opinioner i ärendet. 

Beträffande hänvisningen till bestämmelserna i 2 kap. 30 §om obligatorisk 

arbetsordning anser jag att den iir att föredra framför detaljerade föreskrifter 

om kyrkostämmans arbetsformer i lagen. Jag förutsätter att de normalarbets

ordningar som Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund avser att 

utarbeta kommer att omfatta iiven kyrkostämma. 

Nilgra remissinstanscr har ifdgasatt utredningens förslag att slopa 

Jiinsstyrelsens resp. att behålla domkapitlets och en visitationsförriittares riitt 
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att påkalla sammanträde med kyrkostämman. Jag har i specialmotiveringen 

till 2 kap. 9 §uttalat min uppfattning att det inte finns sakliga skäl att behålla 

ifrågavarande rätt för någon av dem när det gäller sammanträde med 

kyrkofullmäktige. Jag kan inte heller finna att det föreligger någon skillnad 

mellan församlingar med kyrkofullmäktige resp. kyrkostämma som beslu

tande organ, som skulle motivera en annan reglering i denna paragraf. 

Endast för det fall då beslutanderätten i en församling för första gången skall 

utövas på kyrkostämma och någon sammankallande inte finns kan det, 

såsom kammarkollegiet har påpekat. finnas behov av en särskild reglering. 

Om situationen uppstår till följd av att en helt ny församling bildas, anser jag 

det vara lämpligast att domkapitlet far utse en person som skall sammankalla 

kyrkostiimman för att förrätta de val som skall ske innan församlingsbild

ningen träder i kraft. Om däremot kyrkostämma för första gången skall 

hållas i en församling där beslutanderiitten tidigare legat hos kyrkofullmäk

tige bör i analogi med bestämmelsen i 2 kap. 10 § första stycket den senast 

valda ordföranden i kyrkofullmäktige kunna kalla till kyrkostämma. 

Bestämmelser härom har tagits in i punkt 1. 

T punkt 4 har en bestämmelse tagits in som klargör att kungörelse om 

kyrkostämma inte behöver sändas till samtliga röstberättigade i församling

en. Det är tillriickligt att kungörelsen anslås på församlingens anslagstav

la. 

Bestämmelserna i 2 kap. 30 §andra stycket punkterna 3 och 4 om anmälan 

av hinder för tjänstgöring vid sammanträde och inkallande av suppleanter är 

inte aktuella för kyrkostämmans del. Punkt 9 i förevarande paragraf innebär 

att de har undantagits från det område som måste regleras i arbetsordning för 

kyrkostämma. Om regler för ordföranden och vice ordförandena i dessa 

hänseenden anses behövliga, är det naturligtvis inget som hindrar att de tas in 

i arbetsordningen. 

I övrigt har paragrafen utformats i enlighet med utredningens förslag. 

6 § Kyrkostämman får besluta att det till stämmans ordförande samt 
ledamöter och suppleanter i beredning skall i skälig omfattning utga arvode 
samt ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av 
uppdraget. 

I paragrafen behandlas olika former av ersättning till förtroendemän. 

Paragrafen motsvarar 38 § LFS. 

LFS 

Kyrkostämman får enligt 38 ~ LFS besluta att stämmans ordförande samt 

ledamot och suppleant i beredning kan få resekostnads- och traktamentser

sättning. Även andra utgifter kan ersättas. Vidare kan arvode utgii. Arvodet 

skall vara skäligt med hänsyn till görom<llens omfattning och art samt den tid 

som kan beräknas gå åt för uppdraget. Kyrkostämman kan träffa överens-
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kommclse om att arvodena skall anses som inkomst av anställning i de fall 

som anges i författning om allmän försäkring. s. k. likställighetsavtal. 

Utredningen 

Utredningen föreslår att bestämmelserna i LFS om ersättning till 

ordförande m. fl. förs över till den nya lagen med den ändringen att det 

ersättningsgilla området utvidgas till att omfatta möjlighet att bevilja 

pension. Möjligheten att träffa likställighetsavtal slopas. 

Överväganden 

Som jag närmare har redovisat i specialmotiveringen till 2 kap. 29 * ställer 

sig flera rcmissinstanser tveksamma eller avvisande till förslaget att kyrkliga 

förtroendevalda skall kunna få pension för sina uppdrag. Stiftsniimnden i 

Karlstad finner inte detta motiverat, i all synnerhet inte i de små församlingar 

som alltjämt skall ha kyrkostämma. Sveriges kyrkokamerala förening anser 

att ordet "pension" bör utgå ur förevarande paragraf. 

Jag hänvisar till vad jag har anfört i specialmotiveringen till 2 kap. 29 * 
beträffande ersättning åt kyrkofullmäktige. Motsvarande bestämmelser bör 

gälla för kyrkostiimmans förtroendevalda. 

4 kap. Församlingsdelegerade 

Detta kapitel innehåller bestämmelser om antalet ledamöter i församlings

delegerade. val av delegerade. valbarhet, ledighet från anställning, mandat

tid samt ytterligare ett antal regler som är speciella för församlingsdelegc

rade. Bestämmelserna om kyrkofullmäktige i församling görs genom 

hänvisningar i stor utsträckning tillämpliga på församlingsdclegerade. 

Kapitlet motsvarar fjärde kapitlet i LFS. 

1 * Om inte annat följer av vad som sägs i 2 ~. skall antalet ledamöter i 
församlingsdelegcrade bestämmas till ett udda tal och till minst 

15 i samfällighet med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder. 
25 i samfällighet med över 5 000 till och med 20 000 röstberättigade 

invånare. 
35 i samfällighet med över 20 000 till och med 40 000 röstberättigade 

invånare. 
45 i samfällighet med över 40 000 röstberättigade invånare. 
När delegerade skall utses första gången. bör församlingarna träffa 

överenskommelse om antalet ledamöter med ledning av första stycket. 
Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet. Om församlingarna inte 
kan enas. bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter. 

Församlingsdclcgerade beslutar själva om ändring av antalet ledamöter. 
Ett st1dant beslut skall ti!Himpas frän och med itret efter det i1r cb val i hela 
riket av kyrkofullmäktige förrättas nästa gång. Länsstyrelsen skall genast 
underrättas om beslutet. 
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Länsstyrelsen hestämmer, med tillämpning av hestämmelserna i 4 a § 

första stycket lagen ( 1972:704) om kyrkofullmiiktigval, hur m<lnga ledamöter 

i församlingsdelegeradc som varje församling skall utse. Länsstyrelsens 

heslut får överklagas hos valprövningsnämnden genom besvär. Valpröv

ningsnämndens beslut får inte överklagas. 

2 ~ r Stockholms kyrkliga samfällighet skall antalet ledamöter i församlings
delcgerade hestiimmas så att varje församling utser en ledamot för varje 
påbörjat tiotusental röstberiittigade invånare i församlingen. För ledamöter
na skall utses suppleanter till lika stort antal. 

I dessa paragrafer finns bestämmelser om antalet ledamöter i församlings

delegerade i kyrkliga samfälligheter. Reglerna i I § motsvarar 39 * 2 mom. 

LFS, medan 2 ~ motsvarar 39 § I mom. LFS. 

LFS 

Enligt 39 * 1 mom. LFS bestäms antalet delegerade i Stockholms kyrkliga 

samfällighet så, att varje församling utser en delegerad för varje påbörjat 

tiotusental invanare i församlingen. Dessutom skall suppleanter utses. 

Antalet suppleanter skall vara lika stort som antalet delegerade. 

Om församlingsdelegerade skall utses i annan kyrklig samfällighet bestäms 

antalet enligt 39 ~ 2 mom. LFS i förhållande till folkmängden så att en 

samfällighet med 2 000 invånare eller därunder utser 15-30, en samfällighet 

med över 2 000 t. o. m. 5 000 invånare utser 20-35. en samfällighet med över 

5 000 t. o. m. 20 000 invånare utser 25-40. en samfällighet med över 20 000 

t. o. m. 40 000 invånare utser 35-50 samt en samfällighet med över 40 000 

invånare utser 45--60. Niir delegerade skall utses första gången bör 

församlingarna träffa överenskommelse om antalet delegerade. Länsstyrel

sen skall underriittas om beslutet. Om församlingarna inte kan enas. 

hestämmer länsstyrelsen antalet. 

församlingsdelegerade i annan kyrklig samfällighet än den i Stockholm får 

själva besluta om att ändra antalet delegerade. Om ett sådant beslut har 

fattats skall beslutanderätten i samfälligheten utövas av det tidigare 

bestämda antalet delegerade till utgången av det är då allmänna kyrkofull

miiktigval skall förrättas nästa gång. Liinsstyrelsen skall bestämma hur 

många delegerade som varje församling i samfälligheten skall utse. Antalet 

bestäms efter de beräkningsgrunder som anges i 32 * andra stycket LFS. 

Utredningen 

, Utredningen föreslår endast ett fåtal nyheter i förhållande till 39 * LFS. 

Sålunda anser utredningen att det beslutande organet bör benämnas 

församlingsdelegerade och de enskilda förtroendevalda ledamöter. I likhet 

med förslaget beträffande antalet ledamöter i kyrkofullmäktige föresliir 



Prop. 1982/83:19 142 

utredningen vidare att antalet ledamöter i församlingsdclegerade skall 

bestämmas på grundval av antalet röstberättigade invanarc och till ett udda 

tal samt att minimiantal men inte maximiantal bör gföla även för försam

lingsdelegerade. 

Utredningen erinrar om att kommuner, församlingar och kyrkliga 

samfälligheter år 1969 fick möjlighet att bestämma att suppleanter för 

fullmäktige skall utses. Genom kommunallagsrcformen gjordes suppleant

systemet obligatoriskt för kommuner och landstingskommuner. Regler om 

suppleanter för församlingsdelegerade infördes inte vid 1969 års reform. 

Något behov av suppleanter ansågs nämligen inte föreligga. Det existerande 

suppleantsystemet i Stockholms kyrkliga samfällighet behölls emellertid. 

Enligt utredningen föreligger inte heller nu något påtagligt behov av att utse 

suppleanter för församlingsdelegerade i andra kyrkliga samfälligheter än den 

i Stockholm. Nägot förslag om att suppleanter skall utses i dessa samfällig

heter lägger utredningen därför inte fram. Regeln om att suppleanter skall 

utses för församlingsdelegerade i Stockholms kyrkliga samfällighet bör enligt 

utredningen behållas. 

Remissyttrandena 

Några remissinstanser föreslår ändringar av redaktionell natur i de båda 

paragraferna i utredningsförslaget. Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att 

bestämmelser bör införas om besvär över länsstyrelses beslut om det antal 

ledamöter i delegerade som varje församling skall utse. Domkapitlet i 

Göteborg vill av ekonomiska skäl maximera antalet ledamöter i delege

rade. 

Ö1·erviiga11de11 

Jag ansluter mig till vad utredningen i sak har föreslagit. Jag anser alltså att 

suppleanter liksom hittills skall utses endast för församlingsdelegcrade i 

Stockholms kyrkliga samfällighet. Bestämmelserna om maximigränser för 

antalet ledamöter i delegerade har i enlighet med utredningens förslag inte 

fätt någon motsvarighet i den nya lagen. Sådana gränser innebär en onödig 

detaljreglering av samfälligheternas verksamhet. 

Länsstyrelsens beslut om hur många ledamöter i delegerade som varje 

församling skall utse bör i likhet med motsvarande beslut· om antalet 

ledamöter i samfällighets fullmiiktige kunna överklagas hos valprövnings

nämnden. En bestämmelse härom har tagits in i fjärde stycket. 

3 § Ledamöter i församlingsdelcgerade samt i Stockholms kyrkliga samfäl
lighet även suppleanter för dessa väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostäm
man i varje församling. Om suppleanter inte väljs proportionellt. skall vid 
valet iiven bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till 
tjänstgöring. 
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I paragrafen, som motsvarar 40 * l mom. LFS. anges hur ledamöter och 

suppleanter i församlingsdelegeradc utses. Bestämmelserna har utan 

ändringar i sak förts över till den nya lagen. 

4 § T fraga om valbarhet till ledamot eller suppleant i församlingsdelegerade, 
verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestäm
melserna i 2 kap. 4 §om ledamot i kyrkofullmäktige. l Stockholms kyrkliga 
samfällighet skall dock valbarheten vara inskriinkt till församling. 

Paragrafen handlar om valbarhet till ledamot och suppleant i församlings

delegerade och om riitt till avsägelse från uppdraget. Den motsvarar 

40 § 2 mom. LFS. 

I fråga om församlingsdelegerade bör samma regler om valbarhet och 

avsägelse gälla som för kyrkofullmäktige. Detta uppnas genom hänvisningen 

i denna paragraf till 2 kap. 4 §. Bestämmelsen om Stockholms kyrkliga 

samfällighet har förts över fran LFS. 

5 § Ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade eller beredning har 
rätt till den ledighet fnln anställning som behövs för uppdraget. 

Denna paragraf. som saknar motsvarighet i LFS. ger ledamöter och 

suppleanter i delegerade eller beredning samma rätt till ledighet som 

ledamöter och suppleanter i kyrkofullmiiktige får enligt 2 kap. 5 §. Jag får 

hänvisa till vad jag har sagt i specialmotiveringen till denna paragraf. 

6 § Ledamöter och suppleanter i församlingsdclegerade väljs för tre år 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av 
kyrkofullmäktige har förrättats. När val som sker första gången inte äger rum 
under år då val i hela riket av fullmiiktige förrättas. skall valet dock inte avse 
längre tid än till utgången av det år dä sädana val av fullmäktige skall äga rum 
nästa gang. 

Om val till kyrkofullmiiktige. som har utsett ledamöter och suppleanter i 
församlingsdelegeradc, har upphiivts och omval har iigt rum eller om rättelse 
har vidtagits genom förnyad sammanriikning och mandatfördelningen 
mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för ledamöterna och 
suppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har 
avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslu
tats.skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för 
återstoden av tjänstgöringstidcn. 

Val av ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade förrättas före 
december månads utgång <het före det år dä tjänstgöringstiden börjar. Det är 
dä val i hela riket av kyrkofullmäktige har iigt rum förrättas valet i församling 
med fullmäktige av de nyvalda fullmäktige vid sammanträde som avses i 2 
kap. 9 § andra stycket. 

Om en ledamot i församlingsdelegerade avgi1r under tjiinstgöringstiden, 
förrättas fyllnadsval för återstoden av denna tid. I Stockholms kyrkliga 
samfällighet skall dock för en ledamot som har utsetts vid proportionellt val 
inkallas den suppleant som bör inträda enligt den för suppleanterna 
bestämda ordningen. Den suppleant som har inkallats skall tjänstgöra under 
den tid som Mersti1r för den som har avgått. 
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I denna paragraf behandlas mandattiden för ledamöter och suppleanter i 

församlingsdelegerade. omval av delegerade och utseende av efterträdare till 

ledamot som har avgått. Paragrafen motsvarar med undantag av andra 

stycket 40 § 3 mom. LFS. 

Första. tredje och fjärde styckena innehåller inga sakliga nyheter i 

förhållande till 40 § 3 mom. LFS. 

Bestämmelserna i andra stycket om nytt val av församlingsdelegerade i de· 

fall då omval av kyrkofullmäktige eller förnyad sammanräkning har ägt rum 

har tillkommit efter mönster i KL:s bestämmelser om omval av kommunala 

och landstingskommunala nämnder (3 kap. 5 § första stycket och 13 n 
Dessa bestiimmelser infördes i KL år 1981 (prop. 1980/81:4, KU 12, rskr 16. 

SFS 1981: 1105). Det ligger i sakens natur att de bör tillämpas även i fråga om 

församlingsdelegerade. Jag återkommer till dem i specialmotiveringen till 5 

kap. 8 §. 

7 § Beträffande församlingsdelegcrade tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 
8-30 §§ om kyrkofullmäktige i församling. Därvid skall följande gälla. 

1. Bestämmelserna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 
2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 

anslagstavla. 
3. När sammanträde med delegerade skall hållas första gången, utfärdas 

kungörelse om sammanträdet av den ordförande som anges i 2 kap. 
33 § 3. 

4. Rätt att delta i delegerades överläggningar men inte i besluten har, 
utöver de personer som avses i 2 kap. 14 § andra stycket, ordförande eller 
vice ordförande i församlings kyrkoråd vid handläggning av ärenden som 
angår församlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar i olika 
pastorat, tillkommer rätten för kyrkoherde att delta i överläggningarna den 
av församlingarnas kyrkoherdar som domkapitlet utser. I Stockholms 
kyrkliga samfällighet skall denna riitt tillkomma tvä av församlingarnas 
kyrkoherdar. 

5. Delegerade i Stockholms kyrkliga samfällighet får förvara protokoll och 
andra arkivhandlingar på annat sätt än i kyrkoarkiv. 

Paragrafen innehåller en hänvisning till bestämmelserna om kyrkofull

miiktige samt särskilda bestämmelser för församlingsdelegerade. Den 

motsvarar 41 § LFS. 

LFS 

Genom hänvisning i 41 § LFS hlir bestämmelserna i 14-31 §§ LFS om 

kyrkofullmäktige tillämpliga pä församlingsdelegerade. Till detta kommer 

specialbestämmelser för delegerade i 41 ~. I dessa anges att det som sägs om 

kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. Vidare skall kungörelser och 

tillkännagivanden anslås på samfällighetens anslagstavla. Niir fiirsamlings

delegerade skall sammanträda första gången utfärdas kungörelsen av den 

ordförande som anges i 33 d * LFS. Vid sammanträde med delegerade har. 
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förutom de personer som anges i 20 § andra stycket LFS, ordförande eller 

vice ordförande i församlingskyrkoråd närvaro- och yttranderätt vid 

behandling av frågor som angår församlingen särskilt, även om ha~ inte är 

delegerad. Öm samfälligheten omfattar församlingar som tillhör olika 

pastorat, har den av församlingarnas kyrkoherdar. som domkapitlet utser 

närvaro- och yttranderätt. I Stockholms kyrkliga samfällighet har två 

kyrkoherdar som domkapitlet utser sådan rätt. Slutligen anges i 41 § LFS att 

avskrift av församlingsdclegerades protokoll skall expedieras till det 

församlingskyrkoråd som ett ärende angår och att Stockholms kyrkliga 

samfällighets församlingsdelegerades protokoll och andra arkivhandlingar 

får förvaras på annat sätt än i kyrkoarkiv. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att 41 § LFS i huvudsak innehåller specialregler 

motsvarande dem som enligt 33 § LFS gäller för kyrkofullmäktige i total 

kyrklig samfällighet. Organen i en partiell kyrklig samfällighet har i princip 

samma ställning och är _uriderkastade samma regler som en församlings 

motsvarande organ. Denna konstruktion hör enligt utredningen behållas och 

överföras till den nya lagen. Utredningen föreslår att samma metod som 

tidigare används för att ange de regler om kyrkofullmäktige i församling som 

skall tillämpas med avseende på församlingsdelegerade i kyrklig samfällig

het. 

Överväganden 

Det ligger i sakens natur att de bestämmelser som reglerar arbetet i 

kyrkofullmäktige också skall tillämpas på församlingsdelegerade. I den mån 
avvikelser har skett från I .FS i de bestämmelser om kyrkofullmäktige till 

vilka det hänvisas i förevarande paragraf kommer de också att gälla 

församlingsdelegerade. De i paragrafen intagna särskilda bestämmelserna 

för församlingsdelegerade innehåller däremot ingen annan avvikelse i sak 

från nuvarande regl_er i LFS än att bestämmelsen om expediering av 

delegerades protokoll har utgått. Jag hänvisar till vad jag har sagt om sådana 

bestämmelser i specialmotiveringen till 2 kap. 27 §. 

5 kap. Kyrkorådet och övriga nämnder m. m. 

I detta kapitel anges grunderna för kyrkorådets och övriga nämnders 

organisation och verksamhetsformer. Kapitlet motsvarar femte kapitlet i 

LFS. Några av bestämmelserna i LFS har visat sig inte behöva föras över till 

den nya lagen. 

I 42 §i 1953 års kommunallag fanns bestämmelser som i fråga om ansvar 

och skadeståndsskyldighet för ledamöter i kommunstyrelsen hänvisade till 

JO Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /9 
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allmän lag. Enligt kommunallagspropositionen avsågs bl. a. bestämmelserna 

i 20 kap. brottsbalken om myndighetsmissbruk m. m. och i skadeståndslagen 

(1972:207). Hänvisningsreglcrna, som närmast hade informativt Ol:h peda

gogiskt syfte, fick inte någon motsvarighet i KL. Motsvarande regler finns för 

kyrkorådet i 55 § LFS, som är utformad med ledning av den borgerliga 

bestämmelsen. Av samma orsaker som angavs i förarbetena till KL har 

någon motsvarighet till 55 § LFS inte tagits in i den nya lagen om kyrkliga 

kommuner. 

Bestämmelserna i 56 § 1 mom. LFS om centraliserad mcdelsförvaltning 

har inte heller förts över till den nya lagen. Anledningen härtill behandlas 

närmare i specialmotiveringen till 5 kap. 2 §. 

Församling 

1 § Kyrkorådet är församlingens styrelse. 
Två eller flera församlingar fär ha ett gemensamt kyrkoråd eller, om de 

särskilda kyrkoråden behålls. utse ett gemensamt kyrkoråd för en eller flera 
angelägenheter. Även om församlingarna ingår i eller utgör en kyrklig 
samfällighet, får de utse ett gemensanit kyrkoråd för angelägenheter som 
handhas av församlingarna. 

Ingår en församling i en kyrklig samfällighet för alla ekonomiska 
församlingsangelägenhetcr. för regeringen besluta att kyrkoräd inte skall 
finnas i församlingen om församlingen begär det. 

Denna paragraf innehåller grundregler om kyrkoråd. Den motsvarar 42 § 
LFS. 

LFS 

T 42 § första stycket LFS anges att det i en församling skall finnas ett 

kyrkoråd som styrelse. Vidare föreskrivs i andra stycket att två eller flera 

församlingar för, även om de inte utgör en kyrklig samfällighet. ha 

gemensamt kyrkoråd eller, om de särskilda kyrkoråden behålls, utse 

gemensamt kyrkoråd för vård om viss eller Yissa angelägenheter. Om en 

församling ingår i en kyrklig samfällighet. som handhar alla ekonomiska 

församlingsangelägenheter, får regeringen enligt tredje stycket på framställ

ning av församlingen besluta att kyrkoråd inte skall finnas i församlingen. 

Utredningen 

Utredningen påpekar att det i 4 ~ LFS anges att förvaltning och 

verkställighet i en församling ankommer pi1 kyrkoräckt och övriga nämnder. 

Kyrkoråd skall alltsä finnas i en församling enligt huvudregeln. Regeln i 42 * 
första stycket LFS kan. anför utredningen. mot denna bakgrund synas 

obehövlig. Specialbestämmelserna i andra och tredje styckena bör enligt 
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utredningen flyttas över till· den nya lagen. Av systematiska skäl anser 

utredningen det befogat att behålla den allmänna regeln i 42 § första 

stycket. 

Bestämmelserna i 42 * andra stycket LFS är avsedda att täcka dels det fall 

att församlingar som tillsammans ingår i ett kyrkomusikerdistrikt skall ha ett 

gemensamt kyrkoråd, dels de övriga fall där ett gemensamt kyrkoråd är en 

praktisk ll\sning för samverkan mellan olika församlingar. Regeln är 

emellertid inte tillämplig om två eller flera församlingar, som tillsammans 

utgör en kyrklig samfällighet, önskar inrätta ett gemensamt kyrkoråd. Även i 

sådana fall k<ln, anför utredningen. praktiska skäl tala för att församlingarna 

bör kunna inrätta ett gemensamt kyrkoråd, som handhar en eller flera 

angelägenheter som inte ankommer på samfälligheten. Utredningen föror

dar diirför att möjligheterna att inrätta gemensamt kyrkoråd utvidgas i 

enlighet med det sagda. 

Remissrttrandena 

Kammarkollegiet hyser starka betänkligheter mot den föreslagna utvidg

ningen av möjligheten att inrätta gemensamt kyrkoråd. Kollegiet pekar på 

olika avigsidor med gemensamma kyrkoråd. Bl. a. framhålls att skilda 

beslutande organ står bakom ett sådant kyrkoråd. Vidare nämns att problem 

kan uppkomma i fråga om kostnadsfördelning. kungörelseförfarande och 

administration. Kollegiet anför att samverkan mellan församlingar, speciellt 

de små och ekonomiskt svaga. sjävfallct är viktig och bör underlättas. Sådan 

samverkan bör dock enligt kollegiet så långt möjligt ske inom ramen för en 

kyrklig samfällighet. Kollegiet framhåller också att det redan nu på sina håll 

anses betungande för kyrkoherden i ett flerförsamlingspastorat med 

ledamotskapet i flera kyrkoråd. Liknande synpunkter framförs av domka
pitlet i Skara, som anser att tillämpningen av regeln i 5 kap. 1 *om inrättande 

av gemensamt kyrkori\d för tv{1 eller flera församlingar bör inskränkas till det 

fall dä församlingar som tillsammans ingår i ett kyrkomusikerdistrikt skall ha 

gemensamt kyrkoråd. Behovet av samverkan i andra former än genom 

bildande av kyrklig samfällighet har enligt domkapitlet minskat. Även 

domkapitlet i Göteborg avstyrker förslaget. Domkapitlet motiverar detta 

med att inrättandet av ytterligare ett gemensamt kyrkoråd för församling

arna i en samfällighet utgör en onödig byråkratisering och ingen förbättring i 

sak. 

Domkapitlet i Visby anser att det alltid bör finnas ett kyrkoråd 

församlingen även om församlingen ingår i samfällighet. 

Ö1·erväganden 

Liksom utredningen anser jag att även den nya lagen bör innehålla en 

allmän regel om att kyrkorådet iir församlingens styrelse. 
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Utredningen har föreslagit att möjligheten att inrätta gemensamt kyrkoråd 

bör utvidgas till att omfatta även de fall d:i församlingarna ingår i en kyrklig 

samfällighet. Förslaget har kritiserats av några remissinstanser. Jag finner för 

min del att det kan finnas praktiska skäl som talar för att församlingarna i en 

samfällighet kan inrätta gemensamt kyrkoråd för en eller flera angelägen

heter som inte ankommer på samfälligheten. Paragrafen har utformats så att 

detta blir möjligt. Jag är dock medveten om att en sådan ordning kan 

innebära vissa olägenheter. Möjligheten att inrätta ett gemensamt kyrkoråd 

bör därför utnyttjas restriktivt och endast när det medför klara fördelar för 

församlingarna. Jag vill i detta sammanhang peka på möjligheten att lösa 

samarbetsfrågor genom avtal mellan församlingarna. Som bl. a .. domkapitlet 

i Skara framhållit torde behov av gemensamt kyrkoråd i enlighet med 

bestämmelserna i denna paragraf föreligga framför allt när det gäller 

församlingar som tillsammans utgör ett kyrkomusikerdistrikt. För de 

gemensamma kyrkoråden kommer enligt mitt förslag att finnas vissa 

särbcstämmelser i den nya lagen. I övrigt gäller de allmänna reglerna om 

kyrkoråd i tillämpliga delar. 

I likhet med utredningen anser jag att det även i fortsättningen bör finnas 

möjlighet för regeringen att på begäran av församling bestämma att kyrkoråd 

inte skall finnas. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt har paragrafen med vissa smärre 

språkliga justeringar utformats i enlighet med utredningens förslag. 

2 § Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och verka för dess 
utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenheter och ha 
inseende över övriga nämnders verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka pä församlingens ekonomiska ställning samt hos 
kyrkofullmäktige eller kyrkostämman och övriga nämnder liksom hos andra 
myndigheter göra de framställningar som rådet anser behövs. 

Kyrkorådet skall vidare 
I. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handliiggas av kyrkofullmäk

tige eller kyrkostämman, 
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta 

kyrkans och församlingens egendom i den mån sädan cgcndomsförvaltning 
inte har uppdragits åt annan nämnd eller annars ankommer på annan, 

3. ha hand om medelsförvaltningen i den man kyrkofullmäktige eller 
kyrkostämman inte har medgett annan nämnd att helt eller delvis ha hand om 
sin medelsförvaltning, 

4. verkställa kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans beslut i den mån 
verkställigheten inte har uppdragits ät annan, 

5. själv eller genom ombud föra församlingens talan i alla mål och ärenden 
i den mån detta inte på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kyrkofullmäktige eller kyrkostämman ankommer på annan, 

6. ha hand om församlingens informationsverksamhet i den mån kyrko
fullmäktige eller kyrkostämman inte har uppdragit denna åt annan 
nämnd, 

7. verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta 
enskildas kontakter med församlin_gcn samt 
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8. i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman 
har överlämnat till ·rådet. 

Kyrkorådet skall handliigga de iirenden som enligt särskilda författningar 
ankommer på rådet. 

Kyrkon'idet för infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder 
och från beredningar och tjänstemän i församlingen. när det behövs för att 
rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Paragrafen behandlar kyrkorådets uppgifter. Den motsvarar 43 § LFS. 

LFS 

Enligt 43 * LFS skall kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och verka 

för dess utveckling. leda förvaltningen av församlingens angelägenheter och 

ha inseende över övriga nämnders verksamhet. Rådet skall uppmärksamt 

följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning och 

göra de framställningar som är påkallade hos kyrkofullmäktige eller 

kyrkostämman. övriga nämnder och andra myndigheter. Kyrkorådet skall 

vidare bereda ärenden som skall behandlas av det beslutande organet, 

handha församlingens drätsel. förvalta församlingens egendom, verkställa 

kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans beslut. föra församlingens talan i 

mål och ärenden och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller 

stämman överlämnar till rådet. Vissa av dessa uppgifter fullgörs av 

kyrkorådet endast i den mån de inte ankommer på något annat organ. 

Kyrkorådet skall vidare handlägga ärenden som ankommer på rådet enligt 

särskilda författningar. Rådet har rätt att från övriga nämnder, beredningar 

och befattningshavare infordra de yttranden och upplysningar som behövs 

för att rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

KL 

I 3 kap. I § KL finns bestämmelser om kommunstyrelsens uppgifter. På 

några punkter avviker de från 43 § LFS. 

I 3 kap. I §KL finns e·n föreskrift om centraliserad medelsförvaltning. Som 

skäl för att införa denna bestämmelse anfördes i förarbetena till KL bl. a. att 

utvecklingen hade gått mot en centraliserad medelsförvaltning i kommun

erna (prop. 1975/76:187 s. 434. 437). Mot den bakgrunden borde huvudre

geln vara att medelsförvaltningen skall vara centraliserad och ankomma på 

kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att medge en 

annan nämnd att helt eller delvis sköta sin medelsförvaltning. 

Beträffande kommunernas informationsverksamhet framhölls i kommu

nallagspropositionen bl. a. att det finns möjlighet att ge informationsverk

samheten en central roll när det gäller att utveckla kontakterna mellan den 

kommunala förvaltningen och medborgarna samt när det gäller att under

lätta partiernas. det övriga fört:ningslivets och massmedii;:rnas verksamhet 



Prop. 1982/83:19 150 

(s. 287, 288). Det ansågs därför vara av stor vikt att frågor som rör 

prioriteringar av informationsinsatscr och uppläggning av kontaktverksam

heten kommer upp till diskussion i förtroendevalda organ. Vidare anfördes 

att informationen inte kan ses fristående fran de olika verksamheter som den 

gäller. Varje kommunalt organ har ett ansvar utåt för informationen om den 

egna verksamheten. Det ansågs emellertid nödvändigt med ett övergripande 

och samordnande informationsorgan i kommunerna. En allmän bestämmel

se om kommunstyrelsens ansvar för informationen togs därför in i Kl. 

KL har senare kompletterats med en bestiimmelse om att kommunstyrel

sen skall ha det övergripande ansvaret för att sådana förenklingsåtgärder 

vidtas som syftar till att underlätta de enskildas kontakter med de 

kommunala organen (prop. 1980/81:80, KU 1980/81:13. rskr 1980/81:149, 

SFS 1981:165). 

Utredningen 

Utredningen föreslår att bestämmelsen i 43 § första stycket LFS om att 

kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och verka för dess utveckling 

behålls. Bestämmelsen är speciell för de kyrkliga kommunerna och anger 

ramen för kyrkorådets verksamhet inom församlingsvården. Uttrycket 

"drätsel" bör enligt utredningen bytas ut mot "ekonomisk förvaltning". 

Utredningen påpekar att bestämmelser om centraliserad medelsförvalt

ning finns i 56 § 1 mom. LFS. Där sägs att det beslutande organet får 

bestämma att kyrkorådets medelsförvaltning och sådan medelsförvaltning 

som enligt särskilda författningar ankommer på andra nämnder skall 

sammanföras. Utredningen framhaller emellertid att denna bestämmelse 

f. n. inte har någon aktualitet, eftersom specialreglerade nämnder saknas på 

det kyrkokommunala omddet. Enligt utredningen bör samma huvudregel 

gälla för såväl borgerliga som kyrkliga kommuner i fråga om medelsförvalt-_ 

ningen. Regeln i 5 kap. 2 §andra stycket 3 i utredningens förslag har därför 

utformats med KL:s motsvarande regel som mönster. Det innebär att 

bestämmelsen i 56 § 1 mom. LFS blir överflödig. 

Det som sagts om informationsverksamheten i de borgerliga kommunerna 

torde enligt utredningen vara i huvudsak tillämpligt även i de kyrkliga 

kommunerna. Det är, anför utredningen, av stor betydelse att man aktivt 

verkar för att informationen om de kyrkliga frågorna förs ut i samhället. 

Utredningen föreslår därför att det bland kyrkorådets arbetsuppgifter anges 

att rådet svarar för församlingens informationsverksamhet. Liksom på den 

borgerliga sidan biir det. anser utredningen. dock vara möjligt för 

kyrkofullmäktige eller kyrkostämman att uppdra i'tt en annan nämnd att ha 

hand om informationsverksamheten om detta iir Himpligare. 
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Re111iss_1·ttra11dena 

Kammarrätten i Stockholm anser att en bestämmelse bör införas som 

motsvarar regeln i 3 kap. I § 7 KL om att styrelsen skall verka för sådana 

förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med 

kommunen eller landstingskommunen. 

Domkapitlet i Strängnäs anför att kyrkorådets befattning med församling

ens informationsverksamhet inte bör inskränka pastors rätt att i förkunnel

sen använda olika informationskanaler, t. ex. församlingsblad. Punkten om 

informationsverksamheten bör diirför enligt domkapitlet ha följande lydel

se: 

"6. att handha församli_ngens informationsverksamhet i den mån den inte 

åvilar pastor och kyrkofullmäktige eller kyrkostämman inte har uppdragit 

denna åt annan niimnd samt". 

Domkapitlet påpekar också att uttrycket ''tjänstemän i församlingen" i 

sista stycket kan komma att åberopas även när det gäller präster. Eftersom 

kyrkorådet inte kan infordra yttrande av en präst, bör enligt domkapitlet i 

klarhetens intresse i stället skrivas "församlingens tjänstemän'" vilket bör 

vara ett kongruent uttryck för "'dess befattningshavare". 

Öl'erviiganden 

Bestämmelserna om kyrkorådets uppgifter bör så långt möjligt utformas 

med KL:s regler om kommunstyrelsens uppgifter som mönster. 

Liksom utredningen anser jag att reglerna om medelsförvaltning bör vara 

desamma för borgerliga och kyrkliga kommuner. Till följd av detta blir 

bestämmelserna i 56 § I mom. LFS överflödiga och behöver inte föras över 

till den nya lagen. 

Liksom pi1 den borgerligt kommunala sidan bör det bland kyrkorådets 

arbetsuppgifter anges att rådet svarar för församlingens informationsverk-
- -

samhet. Jag anser det vara av stor betydelse att informationen om de kyrkliga 

frågorna förs ut i samhället. Bestämmelsens syfte är att klargöra att det skall 

finnas ett övergripande och samordnande informationsorgan i församlingen. 

Den niirmare utformningen av informationsuppgifterna måste givetvis 

avgöras lokalt i varje församling. Det bör också anges att det är möjligt för 

kyrkofullmäktige eller kyrkostämman att uppdra åt annan nämnd att ha hand 

om informationsverksamheten. 

Jag har i annat sammanhang betonat att jag fäster stor vikt vid arbetet inom 

den kommunala sektorn för att åstadkomma förenklingar och förbättringar 

för allmiinheten niir det giiller dess kontakter med myndigheterna (prop. 

1980/81:8!1 s. 60). Det iir enligt min mening angeliiget att ett sädant 

förcnklingsarbete bedrivs även inom det kyrkokommunala området. En 

bestiimmclse om att kyrkorådet har att verka för sådana förenklingar i 
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verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med församlingen bör 

därför införas i den nya lagen. 

Som framgår av specialmotiveringen till 2 kap. 4 *är församlingens präster 

inte att betrakta som "församlingens tjänstemän". Rätten för kyrkorådet 

enligt fjärde stycket att infordra yttranden och upplysningar omfattar således 

inte prästerna. Ordet ''drätsel" har bytts ut mot "ekonomisk förvaltning'·. 

Uttrycket "eller eljest ankommer på annan" i punkt 2 syftar, liksom 

motsvarande uttryck i 43 §andra stycket b) LFS. på att vissa myndigheter har 

rättigheter och skyldigheter rörande förvaltningen av kyrklig jord. 

3 § Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet. 
Kyrkoherden får förordna präst som tjänstgör i pastoratet att vara 

kyrkorådsledamot i annexförsamling i stället för kyrkoherden. Förordnandet 
skall avse den tid för vilken övriga kyrkorådsledamöter har valts. Kyrkoher
den skall underrätta kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans ordförande öm 
förordnandet. 

Om församlingar som tillhör olika pastorat har ett gemensamt kyrkoråd, 
förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrkoherdar att vara ledamot i 
rådet och en annan att vid hinder för honom eller henne vara ledamot i 
stället. 

Paragrafen behandlar kyrkoherdens ställning i kyrkorådet. Den motsvarar 

och stämmer i sak överens med 44 § 1 mom. LFS. 

Utredningen 

Utredningen erinrar om att under senare tid uttrycket "folkligt förankrad 

självstyrelse och prästerlig ämbetsförvaltning" har brukat användas för att 

beteckna den samverkan mellan präster och lekmän som är utmärkande för 

kyrkans struktur. Enligt 44 § 1 rnom. LFS är kyrkoherden självskriven 

ledamot i kyrkorådet. 

Utredningen anför att kyrkoherdens starka ställning i kyrkorådet kraftigt 

betonades i förarbetena till LFS. Endast i brådskande fall bör enligt nu 

gällande ordning sammanträde hållas utan kyrkoherdens medverkan. 

Utredningen påpekar att kyrkoherden har en rad uppgifter av exklusiv 

karaktär som gör honom eller henne till en självständig myndighet och ger 

honom eller henne ett självständigt ansvar. Att prästen i den i övrigt helt 

demokratiskt uppbyggda församlingsstyrelscn haft en särställning har en lång 

historisk tradition. Kyrkoherdens självskrivenhet i kyrkorådet är i våra dagar 

inte lika självklar. Som jämförelse nämner utredningen att självskrivenhet av 

detta slag på den borgerligt kommunala sidan numera helt saknas. Utred

ningen framhåller att svenska kyrkan dock fortfarande skiljer sig från de 

borgerliga kommunerna just genom inslaget av prästens ämbete. Enligt 

utredningens mening finns det anledning bchalla kyrkoherdens sjiilvskrivcn

het även i den nya lagen med i stort sett samma motiv. som tidigare har 

anförts. 
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Remissy11ra11de11a 

Domkapitlet i Skara och Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför

bund tillstyrker utredningens förslag att kyrkoherden skall var'a självskriven 

ledamot i kyrkorådet. Uinsstyrelsen i Malmöhus liin anser liksom utredning

en att kyrkoherdens självskrivenhet i dag inte är lika självklar som tidigare. 

Enligt länsstyrelsens mening hör det därför närmare övervägas om kyrko

herden även i fortsättningen skall inta samma administrativa särställning som 

nu. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att det bör klargöras om bestämmel

sen avser kyrkoherden personligen eller den som vid varje tillfälle 

upprätthåller dennes ämbete. 

Öven·iiganden 

I likhet med utredningen anser jag att kyrkoherden har en sådan ställning 

och sådana uppgifter i församlingen att det finns anledning att förmoda att 

kyrkorådets arbete inte skulle kunna bedrivas på ett tillfredsställande siitt 

utan kyrkoherdens deltagande. Jag förordar därför att kyrkoherden skall 

vara självskriven ledamot i kyrkoddet även i fortsättningen. 

Kyrkoherden är kyrkorådslcdamot i kraft av sitt ämbete. Han eller hon har 

rätt att förordna en i pastoratet tjänstgörande präst att vara kyrkorådsleda

mot i annexförsamling. Någon ersättare vid förfall för kyrkoherde eller präst 

som nu sagts finns inte. Däremot är det uppenbart att vikarien på en 

kyrkoherdetjänst har samma befogenhet som kyrkoherden. Med kyrkoher

den avses även den som förvaltar hans eller hennes ämbete. 

4 * Andra ledamöter än den som avses i 3 § samt suppleanter i kyrkorådet 
väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman till det antal som fullmäktige 
eller stämman bestämmer. I lcla antalet ledamöter får dock inte vara mindre 
än fem. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort som antalet valda 
ledamöter. 

Om suppleanter inte väljs proportionellt. skall vid valet även bestämmas 
den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring. 

I paragrafen finns bestämmelser om val av ledamöter och suppleanter i 

kyrkorådet. Paragrafen motsvarar 44 § 2 mom. LFS. 

LFS 

Andra ledamöter och suppleanter i kyrkorådet än kyrkoherden eller hans 

ställföreträdare viiljs enligt 44 * 2 mom. LFS av kyrkofullmiiktige eller 

kyrkostämman. Fullmäktige eller sWmman bestämmer själv antalet. Antalet 

ledamöter inräknat kyrkoherden eller hans ställföreträdare för inte vara 

mindre än fem. Om \'al av suppleanter inte sker proportionellt. skall iiven 

hestämmas den ordning i \'ilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgö

ring. 
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KL 

Ledamöter och suppleanter i kommunstyrelsen väljs enligt 3 kap. 2 ~ KL 

av fullmäktige till det antal fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter far 

dock intt: vara mindre än fem. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort 

som antalet ledamöter. Turordningen mellan suppleanterna skall bestämmas 

vid valet. 

Utredningen 

Utredningens förslag till bestämmelser om val av ledamöter och supple

anter i kyrkorådet stiimmer överens med motsvarande regler i 3 kap. 2 * 
KL. 

Remissyttrandena 

Domkapitlet i Karlstad anser att antalet suppleanter i kyrkorådet inte 

behöver vara minst lika stort som antalet valda ledamöter utan att det bör 

vara tillräckligt med hälften sa många suppleanter. 

Örgryte församling föiesl{1r att det i församlingsstyrclselagen öppnas 

möjlighet för direktval av ledamöter i kyrkoråd inom församling som ingår i 

kyrklig samfällighet. 

Öven·iigandcn 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utformats i överens

stämmelse med KL:s motsvarande regler. Detta innebär att jag också 

föreslär en bestiilnmelse om att antalet suppleanter hör vara minst lika stort 

som antalet valda ledamöter. 

En bestiimmebe som möjliggör direktval av ledamöter i kyrkoräd i 

församling som ingt1r i en kyrklig samfällighet skulle innebära ett avsteg fr;'m 

principen att kommunernas förvaltande och verkstiillande organ utses 

genom indirekta val av fullmäktige. Jag har inte funnit skiil att gå ifrån 

utredningens förslag pf1 denna punkt. 

5 ~ Antalet ledamöter i ett gemensamt kyrkorad och det antal ledamöter i 
rt1det som varje församling skall utse hestiims genom överenskommelse 
mellan församlingarna. Varje församling skall viilja minst en ledamot. Om 
församlingarna inte kan enas. bestiimmer Wnsstyrelsen antalet ledamöter i 
ri1det och det antal som skall utses av \'arje församling. 

P;uagrafcn inneht1\lcr best~immclser om antalet ledamöter i gemensamt 

kyrkllräLI. Den motsvarar 44 ~ .3 mom. LFS. 



Prop. 1982/83:19 155 

LFS 

Bestämmelsen i LFS innehiir i korthet att antalet ledamöter i gemensamt 

kyrkoråd och antalet ledamöter i ddct som varje församling skall utse 

hestäms genom överenskommelse mellan församlingarna. Varje församling 

skall välja minst en ledamot. Om församlingarna inte kan enas bestämmer 

länsstyre Isen. 

Utredningen 

Utredningen föresEtr att bcstiimmelserna i 44 * 3 mom. LfS förs över till 

den nya lagen utan saklig ändring. Därutöver föreslår utredningen en 

bestämmelse om att val till ett gemensamt kyrkor<'td skall göras om niir ett val 

till kyrkofullmäktige. som har.utsett ledamot i det gemensamma kyrkorädet. 

har upphävts och omval har ägt rum. 

Remissyttrandena 

Sveriges kyrkokamerala förening anser att det inte skall vara nödviindigt 

att varje församling väljer minst en ledamot i det gemensamma kyrkorå

det. 

Öl'en·äganden 

Bestämmelserna om antalet ledamöter i gemensamt kyrkoråd har i 

enlighet med utredningens förslag förts över till den nya lagen utan sakliga 

ändringar. Jag anser det vara av vikt att varje församling är företrädd i ett 

kyrkoråd som är gemensamt för två eller flera församlingar. 

Jag anser i likhet med utredningen att val till ett gemensamt kyrkorad bör 

göras om i det fall d{t ett val till kyrkofullmäktige. som har utsett ledamot i 

det gemensamma kyrkorådet. har upph:ivts och omval har ägt rum. Ett 

sådant val bör också göras om niir rättelse har vidtagits genom förnyad 

sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har 

ändrats. Den allmiinna bestämmelsen om omval av kyrkoråd. som enligt mitt 

förslag skall tas in i 8 * i detta kapitel. är emellertid tiWimplig även pii 

gemensamt kyrkoråd. I förevarande paragraf behövs därför ingen särregel 

för de gemensamma kyrkori"tden. 

6 * f fråga om valbarhet till kdamot eller suppleant i kyrkodtdct. verkan av 
att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tilliimpas be~tämmelserna i 2 
kap. 4 *om ledamot och suppleant i kyrkofullmiiktige. Den som har uppnMt 
18 års äldcr senast pit dagen för valet till kyrkorådet iir dock val har. UtiiYer de 
personer 'om avses i 2 kap. 4 * andra stycket får inte heller en tjiinstcman. 
Slllll förest;'ir niigon förvaltning ~om iir undcrstiilld r[tdet. viiljas till ledamot 
eller suppleant i dtdct. 
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Paragrafen behandlar frägan om valbarhet till kyrkorädet. Den motsvarar 

45 * LFS. 
I fri1ga om valbarhet till ledamot eller suppleant i kyrkortidet. verkan av att 

valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas enligt 45 * LFS bestäm

melserna i 10 *om fullmäktige. Förutom de personer som anges i 10 *andra 

stycket är vissa tjiinstcmän hos församlingen inte heller valbara. Det gäller 

tjänstcmiin som förestår förvaltningar. som iir underställda kyrkorådet. 

I frf1ga om valbarhet till ledamot och suppleant i kommunstyrelsen. verkan 

av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse gäller enligt 3 kap. 3 * KL 

bestiimmelserna om fullmäktige som huvudregel. Som ett undantag före

skrivs att den som senast den dag när valet förrättas har uppnått 18 ärs ålder 

iir valbar. Den som är 18 :lr när styrelsen utses är alltså valbar. även om han 

fyllt 18 {1r först efter valet till fullmäktige. Utöver de personer som inte är 

valbara till fullmäktige är chefer för verk som hör till styrelsens förvaltnings

områdc undantagna från valbarhet. 

1 enlighet med utredningens förslag har paragrafen utformats efter förebild 

av 3 kap. 3 * KL. 

7 * Valda ledamöter och suppleanter i kyrkorådet har rätt till den ledighet 
från anställning som behövs för uppdraget. 

Paragrafen saknar motsvarighet i LFS. 

Enligt 3 kap. 4 * KL har ledamot och suppleant i kommunstyrelsen rätt till 

den ledighet från anstiillning som behövs för uppdraget. 

Utredningen anser att en bestämmelse motsvarande 3 kap. 4 * KL bör 

finnas också pi1 det kyrkokommunala området. Utredningen hänvisar i fråga 

om motiveringen till förslaget till .2 kap. 5 *· Utredningen framhåller att 

kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet pa grund av sitt ämbete och inte pil 

grund av förtrocndcmannaskap. Sysslorna i kyrkorådet ing:'\r i hans eller 

hennes normala arbetsuppgifter. Rätten till ledighet hör enligt utredningen 

därför inte omfatta honom eller henne. 

I likhet med utredningen anser jag att en bestämmelse om rätt till den 

ledighet från anställning som behövs för uppdraget bör införas. Motiveringen 

är densamma som när det gäller ledamöter och suppleariter i kyrkofullmäk

tige. Bestämmelsen har utformats i enlighet med utredningens förslag. 

8 * Sådana ledamöter och suppleanter i kyrkorådet som avses i 4 * väljs för 
tre i1r. räknat fr. o. m. den I januari året efter det år då val i hela riket av 
kyrkofullmäktige har ägt rum. 

Om val till kyrkofullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om 
rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelning
en mellan partierna därvid har ändrats. upphör uppdragen för de valda 
ledamöterna och suppleanterna i kyrkorådet tvä månader efter det att 
omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den 
förnyade sammanriikningcn har avslutats. skall kyrkofullmäktige förrätta 
nvtt val av ledamöter och suppleanter för i1terstoden av tjänstgöringsti
den. 
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Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under 
tjiinstgöringstiden, inträder en suppleant, enligt den ordning mellan supple
anterna som har bestiimts vid valet. i ledamotens ställe för återstoden av 
tjänstgöringstidcn. Om en annan vald ledamot avgår, förrättas fyllnadsval 
för återstoden av tjänstgöringstiden. 

I denna paragraf finns bestämmelser om kyrkorådets mandatperiod. om 

efterträdare till ledamot som har avgått och om omval av kyrkoråd. 

Paragrafen motsvarar. delvis 46 § LFS. 

LfS 

Mandattiden för de _valda ledamöterna och suppleanterna i kyrkorådet är 

enligt 46 ~ LFS tre år, räknat fr. o. m. den 1 januari året efter det då 

allmänna kyrkofullmäktigval har ägt rum. Om en ledamot. som har utsetts 

vid proportionellt val. avgår under tjänstgöringstiden inkallas den suppleant 

som bör inträda enligt den för suppleanterna bestämda ordningen. Den som 

har kallats in skall tjänstgöra under den tid som återstod för den som har 

avgått. Om en annan ledamot avgår. skall fyllnadsval förrättas för återstoden 

av tiden. 

KL 

Enligt 3 kap. 5 § KL väljs ledamöter och suppleanter i kommunstyrelsen 

för tre år. räknat fr. o. m. den 1 januari året efter det år då val i hela riket av 

fullmäktige har ägt rum. 

I tredje stycket nämnda paragraf finns en ny bestämmelse som innebär att, 

om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse 

har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen 

mellan partierna har ändrats till följd av detta. uppdragen för ledamöterna 

och suppleanterna i styrelsen upphör två månader efter det att omvalet eller 

sammanräkningen har avslutats. Niir omvalet eller den förnyade samman

riikningen har avslutats. skall fullmäktige förriitta nytt val av ledamöter och 

suppleanter för i1tcrstoden av tjänstgöringstiden. Denna regel infördes i KL 

år 1981 (prop. 1981/82:4. KU 1981/82:12. rskr 1981/82: 16. SFS 1981:1105). 

Vidare finns i 3 kap. 5 § KL bestämmelser om vad som händer niir ledamot 

som utsetts vid proportionellt val resp. majoritetsbeslut avgår. 

Utredningen 

Utredningen anser att bestämmelserna om kyrkorådets mandatperiod och 

om efterträdare till ledamot som har avgått bör flyttas över till den nya lagen 

på samma sätt som skedde med motsvarande regler i 1953 års kommunallag 

vid kommunallagsreformen. 
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Utredningen tar ocks<'1 upp frtigan om omval av kyrkori\d. På grund av 

bestämmelserna i 52 * lagen om kyrkofullmiiktigval giiller heslut varigenom 

nf1gon har utsetts till kyrkofullmäktig eller till suppleant utan hinder av att 

besvär har anförts över beslutet. Detta innebär framh;iller utredningen att 

beslut som har fattats av kyrkofullmäktige, t. ex. om att utse ledamöter i 

kyrkoraclct och andra niimndcr giiller även om valet av kyrkofullmäktige 

upphävs. Det rent partipolitiska inslaget iir i allmiinhet inte så markerat i den 

kyrkokommunala verksamheten som i den horgerliga. Självfallet kan 

emellertid gruppskiljande ;'tsiktsriktningar av annan karaktiir förekomma 

inom kyrkokommunerna. Att en iindring i majoritetsförhi1llandena i den 

heslutamk församlingen f. n. inte kan få genomslag i kyrkorådet eller andra 

niimnder iir diirför enligt utredningen inte tillfredsstiillande. Utredningen 

anser på grund hiirav att omval av de kyrkokommunala nämnderna bör 

kunna iiga rum efter det att ett kyrkofullmiiktigval har gjorts om. 

R cn1 iss\ ·ttfl/ 11 den a 

Länsstyrelsen i Jönköpings liin anför att nytt val av ledamöter öeh 

suppleanter i kyrkorftd m. fl. bör ske inte bara om val till kyrkofullmiiktige 

upphävts och omval har ägt rum utan även niir rättelse har vidtagits genom 

förnyad sammanriikning som lett till ändring av mandatfördelningen mellan 

partierna. 

Ö1-er1•ägm11le11 

Bestiimmelserna om kyrkoritdets mandatperiod och om efterträdare till 

ledamot som har avgått hör. som utredningen föreslagit. flyttas över till den 

nya lagen. 

I likhet med utredningen anser jag att Lmwal av de kyrkokommunala 

nämnderna hör kunna äga rum efter det att kyrkofullmäktigval har gjorts 

om. Den närmare utformningen av bestämmelsen hör. som liinsstyrclsen i 

.Jönköpings län p:'ipekat. anknyta till motsvarande bestämmelser i 3 kap. 

5 * KL. Uppdragen för ledamöter och suppleanter i kyrkoritdet upphör 

följaktligen ocks{1 när rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning 

nch mandatfördelningen därvid har ändrats. 

9 * Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman viiljer för den tid som fullmäktige 
eller stämman bestiimmer bland kyrkor<'1dets ledamöter en ordförande och 
en eller tv{i vice ordförande. Gemensamt kyrkor~\d skall dock själv välja 
ordförande oeh en eller tv[t vice ordförande bland sina ledamöter. 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträde 
med kyrknr[1det. utser rädet en annan ledamot att för tillfället föra ordet. 

Om ordföranden pit grund av sjukdom eller annars för liingre tid är 
förhindrad att fullgiira sitt uppdrag. far kyrkorfadet utse en annan ledamot att 
som ersiittarc för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Paragrafen handlar om ordförande och vice ordförande i kyrkort1det och 

om ersättare för ordföranden. Den motsvarar 47 § LFS. 

LFS 

Kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman utser enligt 47 * LFS en ordföran

de och en vice ordförande hland kyrkorådets ledamöter. Mandattiden iir 

densamma som för de valda ledamöterna i radet, dvs. tre i1r. Ordförande och 

vice ordförande i ett gemensamt kyrkori1d utses av det gemensamma 

kyrkorådets ledamöter. Undcrriittelse nm de valdas namn och adress skall 

lämnas till länsstyrelsen och domkapitlet. Om håde ordförande och vice 

ordförande iir förhindrade att inställa sig vid kyrkori\dssammanträde, får 

rädct utse någon annan ledamot att föra ordet vid det tillfället. 

KL 

Genom KL (3 kap. 6 §) infördes möjligheten att utse en andre vice 

ordförande i alla nämnder. Skyldigheten att underriitta länsstyrelsen om val 

av ordförande togs hort. Kommunerna fick frihet att själva bestämma 

mandattiden för presidieposterna. En ersättare för ordföranden i styrelsen 

kan utses. om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är 

förhindrad att fullgöra sitt .uppdrag. 

Utredningen 

Utredningens förslag har utformats efter förebild i 3 kap. 6 * KL. Det 

innehär således hl. a. att underrättelseskyldigheten i frii.ga om ordförande

valen avskaffas. 

Re111issvttrandc11a 

Stiftsnämnden i Lund anser att skyldigheten att underriitta dlimkapitlet 

om val av ordförande och vice ordförande i kyrkoriid bör vara kvar, eftersom 

dessa uppgifter är till stor nytta också för stiftsnämndens arbete. Stiftsniimn

dcn framhtiller att, om skyldigheten att undcrriitta domkapitlet om utgängen · 

av dessa val slopas. stiftsniimnden hlir tvingad att på annat sätt skaffa fram 

uppgifterna. i\ ven domkapitlet i Giitehorg anser att underrättelseskyldighe

ten bör vara kvar. 

Ö1•erräga11dc11 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utformats p<I samma 

siitt som motsvarande hestiimmelser i KL. Detta inncbiir att kyrkofullmiik-
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tige eller kyrkostämman ges möjlighet att utse två vice ordförande och att 

bestämma mandattiden för presidieposterna samt att kyrkorådet kan utse 

ersättare för ordföranden vid sjukdom eller längre förfall. 

Jag delar utredningens uppfattning att skyldigheten att underrätta 

domkapitlet om utgången av val till ordförande och vice ordförande i 

kyrkorådet bör tas bort. Bestiimmelser om sådana underrättelser skall enligt 

2 kap. 30 § tas in i fullmäktiges arbetsordning. 

Bestämmelsen i första stycket om ordförandeval i gemensamma kyrkoråd 

har förts över från LFS. Någon särskild bestiimmelsc om underrättelse om 

ordförandevalen i dessa fall behövs inte. 

10 § Kyrkorådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Samman
träde skall även hållas, när minst en tredjedel av rådets ledamöter eller 
ledamot som avses i 3 § begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Kyrkorådet för kalla en ledamot eller en suppleant i kyrkofullmäktige, 
ordföranden eller en vice ordförande i kyrkostämman, en ledamot eller en 
suppleant i annan nämnd eller beredning, en tjänsteman hos församlingen 
eller en särskild sakkunnig att närvara vid sammantriide med radet. Den som 
har kallats till sammanträde får, om rådet beslutar det, delta i överläggning
arna men inte i besluten. 

l denna paragraf finns bestämmelser om tid och plats för kyrkorådets 

sammanträden och om niirvarorätt för utomstående. Paragrafen motsvarar 

delvis 48 § LFS. 

Enligt 48 § LFS sammanträder kyrkorådet på tid och plats som rådet själv 

bestämmer. Rätt att fa till stfmd sammanträde har ocksä rådets ordförande. 

Vidare kan kyrkoherden eller hans ställföreträdare eller minst hälften av 

rädets övriga kdamöter fä till stånd sammanträde mt:d kyrkorådet. I sådana 

fall krävs en siirskild framstiillning om sammanträde och att ändamålet för 

det uppges. 

Enligt 3 kap. 7 § KL bestiimmer kommunstyrelsen tid och plats för sina 

sammanträden. Dessutom kan en tredjedel av ledamöterna få till stånd 

sammanträde med styrelsen. Sammanträde skall också hållas när ordföran

den anser att det behövs. 

Genom kommunallagsreformen infördes en rätt för styrelsen att medge 

närvaro- och yttranderätt för förtroendevalda vid sammanträde med 

styrelsen. även om den förtroendevalde inte är ledamot eller suppleant där. 

Närvaroriittcn kan begriinsas till visst eller vissa ärenden. Styrelsen har även 

rätt att tillkalla tjiinstemän och särskilda sakkunniga. Beslut om att tillkalla 

en förtroendevald, tjiinstcman eller särskild sakkunnig fattas av styrelsen 

med enkel majoritet. 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag i huvudsak utformats 

med 3 kap. 7 ~ KL som förebild. Församlingar där beslutanderätten utövas 

på kyrkostiimrna saknar i stor ut>träckning förtroendevalda. De förtroende

valda som finns i det beslutande organet utgörs av ordförande och vice 

ordförande i kyrkostiimman. Kyrkorådets rätt att kalla fö~troendevald frän 
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det beslutande organet till sammanträde med rådet avser i dessa fall de nu 

niimnda personerna, dvs. ordförande och vice ordförande i kyrkostäm-

man. 

IJ § T fråga om suppleanternas tjänstgöring i kyrkoddct gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 2 kap. 11 § om suppieanternas tjänstgöring i 
kyrkofullmäktige. Detta gäller även ni-ir en ledamot, som inte har utsetts vid 
proportionellt val, har avgått och fyllnadsval ännu inte har ägt rum. 

Suppleanterna far närvara vid rådets sammanträden och skall underrättas 
om tid och plats för sammanträde. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om suppleants tjänstgöring i kyrko

rådet. Den motsvarar 49 § LFS. 

Enligt 49 § LFS bör suppleanterna i kyrkorådet inkallas till tjänstgöring i 

den ordning som har bestämts vid valet. om det fordras på grund av att 

ledamot är förhindrad. Suppleant skall även inkallas när det har uppstått 

vakans efter ledamot som inte har utsetts vid proportionellt val och 

fyllnadsval ännu inte har skett. Suppleanterna har även annars rätt att 

närvara vid rådets sammanträden och skall alltid underrättas om tiden för 

sammanträdena. 

I 3 kap. 8 §KL hänvisas i fråga om suppleanternas tjänstgöring i 

kommunstyrelsen till bestämmelserna i 2 kap. 11 § KL om suppleanter i 

fullmäktige. Det innebär att suppleant skall kallas in när ordinarie ledamot är 

förhindrad att inställa sig till sammanträde eller att vidare delta i samman

träde. Enligt en särskild föreskrift i 3 kap. 8 § skall samma regler ti!Himpas 

när vakans inte har hunnit fyllas efter ledamot som har utsetts vid 

majoritetsval. När en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår, 

träder enligt 3 kap. 5 § KL en suppleant omedelbart in som ledamot. Vid 

sammanträde skall suppleanterna träda in i den ordning som har bestämts vid 

valet. dvs. den ordning som har bestämts enligt 8 §lagen om proportionellt 
valsätt eller som kommunfullmäktige har bestämt enligt 3 kap. 2 § KL. 

I likhet med utredningen anser jag att principerna i KL om suppleanternas 

tjänstgöring i kommunstyrelsen bör tillämpas på motsvarande sätt beträf

fande suppleants tjänstgöring i kyrkorådet. Paragrafen har utformats med 3 

kap. 8 § KL som förebild. Den innehåller en hiinvisning som innebär att 

bestämmelserna om inkallande av suppleanter och deras tjänstgöririgsrätt i 

kyrkofullmäktige skall gälla i tillämpliga delar beträffande suppleanterna i 

kyrkorådet. 

Enligt andra stycket har suppleanterna rätt att närvara vid kyrkorådets 

sammanträden. Församlingarna för själva avgöra om suppleanterna skall ha 

yttranderätt och rätt att få särskild mening antecknad i protokollet även när 

de inte tjänstgör i en ledamots ställe. 

12 § Kyrkorådet för handliigga ärenden endast om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 

Ledamot i kyrkorådet och annan som har att handlägga ärenden hos rådet 

l l Riksdagen 198:!/83. J sam/. Nr 19 
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får inte delta i eller närvara vid handläggningen av ett ärende som 
personligen rör honom eller henne själv eller hans eller hennes make. 
föräldrar, barn eller syskon eller annan honom eller henne närstående. 

Paragrafen behandlar heslutförhet och jäv i kyrkorådet. Den motsvarar 

50 § LFS. 

Kyrkorådet får enligt 50 § LFS inte handlägga ärenden om inte fler än 

hälften av ledamöterna är närvarande. Beträffande jäv för ledamot i 

kyrkorådet och annan som handlägger ärenden hos rådet skall bestämmel

serna om jäv för kyrkofullmäktig i 19 §första stycket LFS tillämpas. Den som 

är jävig i ett ärende fär inte närvara när ärendet hehandlas. 

13 kap. 9 §KL föreskrivs att styrelsen får handlägga ärende hara om mer 

än hälften av ledamöterna är närvarande. Jävig är den som personligen 

berörs av ett ärende. Jäv föreligger också när make. föräldrar, barn eller 

syskon eller annan närstacnde berörs av ärendet. 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utformats så att den 

stämmer överens med J kap. 9 § KL. 

13 § När kyrkorådet väljer en sådan avdelning som avses i 16 §eller ett organ 
bestående av ledamöter eller suppleanter i rådet för beredning av ärenden 
som rådet skall handlägga. tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 23 § om 
proportionellt val. 

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut. förande av protokoll. 
protokollets innehåll, justering av protokoll. tillkännagivande om justering 
och reservation tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 22. 25 och 26 §§ om 
kyrkofullmäktige. Protokollet får dock justeras på det sätt som kyrkorådet 
bestämmer av ordföranden och minst en ytterligare ledamot. 

Denna paragraf, som motsvarar 51 och 52 §§ LFS. behandlar val av 

utskott och beredningar, förfarandet vid fattande av beslut, protokoll och 

reservation i kyrkorådet. 

LFS 

Enligt 51 * LFS skall förfarandet när kyrkofullmäktige fattar heslut 

tillämpas på motsvarande sätt i kyrkorådet. I 52 * LFS föreskrivs att 

bestämmelserna om kyrkofullmäktiges protokoll. protokollets innehåll och 

om reservation mot kyrkofullmäktiges beslut skall tillämpas i kyrkorådet. 

Kyrkorådets protokoll skall justeras senast tio dagar efter sammanträdet av 

ordföranden och minst ytterligare en ledamot. Rådet får också justera 

protokollet genast eller vid nästa sammanträde. Justeringen av kyrkoräds

protokollet skall tillkännages på samma sätt som justeringen av ett protokoll 

från kyrkofullmäktigsammanträde. Den som har tagit avskrift av kyrkoräds

protokoll har rätt att få avskriften bestyrkt utan kostnad. 
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KL 

I 3 kap. 10 § KL föreskrivs att bestämmelserna i 2 kap. 23 § KL om 

proportionellt val blir tillämpliga vid kommunstyrelsens val av avdelning som 

avses i 3 kap. 12 § KL och av organ för beredning av ärende inom styrelsen. 

Konstitutionsutskottet. på vars initiativ bestämmelsen tillkom. framhöll att 

det iir väsentligt från demokratisk synpunkt att möjlighet öppnas för en 

minoritet att få till stånd proportionellt val även till dessa organ (KU 

1976/77:25 s. 22). 

I paragrafen anges vidare beträffande beslutsförfarandet. protokollföring. 

protokollets innehåll. protokollsjustering. tillkännagivande om justering och 

reservation att bestämmelserna om fullmäktige skall ha motsvarande 

tillämpning. Utöver ordföranden behövs dock bara en justeringsman. Enligt 

uttrycklig föreskrift behöver tillkiinnagivande om justering inte införas i 

tidning. 

Protokollet skall justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. 

Dessutom finns en särskild bestämmelse om arkivvård. Paragrafen innehål

ler inte någon motsvarighet till de tidigare bestämmelserna om att 

protokollsutdrag skall bestyrkas avgiftsfritt. 

Utredningen 

Utredningen har utformat sitt förslag till bestämmelser om proportionellt 

val m. m. i kyrkorådet med förebild av 3 kap. 10 § KL. med undantag av 

bestämmelserna om arkivvård. Beträffande dessa bestämmelser· hänvisar 

utredningen till 5 kap. 20 §. 

Remissyttrandena 

Kammarrätten i Stockholm. Svenska kyrkans församlings- och pastorats

förbund och Sveriges kyrkokamerala förening anser att föreskriften om 

tillkännagivande av justering är överflödig. 

Svenska kommunförbundet anför att det i den praktiska tillämpningen är 

helt klart att bestämmelsen om protokollsjustering, som innebär att ett 

särskilt justeringssammanträde måste hållas. inte efterlevs: I många kom

muner skickar man protokollen per post eller på annat sätt till ordföranden 

och den utsedde justeringsmannen. För att justera ett nämndprotokoll 

behövs enligt förbundets mening inte ett särskilt justcringssammanträdc. 

Justeringen kan fylla sin funktion också om den tillgår på andra sätt. Mot 

bakgrunden av de erfarenheter som numera vunnits anser förbundet att tiden 

är mogen för att ändra bestämmelsen i KL om justeringen av nämndproto

koll på sådant sätt att justeringssammanträdc inte längre är nödvändigt. 

Liknande synpunkter anförs av Sveriges kyrkokamerala förening. 
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Överväganden 

I likhet med utredningen anser jag att bestämmelserna om förfarandet vid 

fattande av beslut bör anpassas till motsvarande bestämmelser i 3 kap. 10 * 
KL. 

Frågan om ändring av bestämmelserna i 3 kap. I 0 §andra stycket KL så att 

tidpunkten för justeringen av kommunala nämnders protokoll inte behöver 

tillkännages vid sammanträdena har tidigare behandlats av konstitutionsut

skottet. Utskottet avstyrkte en motion med detta innehåll. Utskottet ansåg 

att det inte fanns tillräckligt underlag för att då göra detaljändringar i KL 

(KU 1978/79:5). Det har emellertid visat sig att bestämmelsen medför 

praktiska problem vid tillämpningen. Jag föreslår därför att justering av 

kyrkorådets protokoll skall kunna ske utan särskilt justeringssammanträde. 

Bestämmelsen har utformats så att kyrkorådet bestämmer i vilken ordning 

protokollet skall justeras. Protokollet skall liksom hittills justeras av 

ordföranden och mins.t en ytterligare ledamot. 

I enlighet med utredningens förslag innehåller paragrafen ingen motsva

righet till den nuvarande bestämmelsen om att protokollsutdrag skall 

bestyrkas avgiftsfritt. Bestämmelsen i utredningens förslag om att tillkänna

givande om justering inte behöver införas i tidning är överflödig. 

14 § Kyrkorådet skall kungöra på lämpligt sätt var framställningar till rädet 
tas emot. 

Bestämmelserna i 7 § förvaltningslagen ( 1971 :290) om när handling anses 
har kommit in till myndighet tillämpas i ärenden hos kyrkori"idet. 

Delgirning med kyrkorådet sker med ordföranden eller den som enligt 
reglemente. instruktion eller särskilt beslut är behörig att ta emot delgiv
ning. 

Paragrafen. som motsvarar 53 § LFS, innehåller bestämmelser om var 

framställningar till kyrkorådet tas emot, om tidpunkten när en handling skall 

anses ha kommit in till kyrkor;lllet och om delgivning med radet. 

LFS 

Kyrkorådet skall enligt 53 § LFS kungöra var framställningar till rådet tas 

emot. Vidare skall bestämmelserna i 7 § förvaltningslagcn om tidpunkten när 

en handling anses ha kommit in till myndighet tillämpas hos kyrkorådet. 

Slutligen föreskrivs att kyrkorådets skriftväxling ombesörjs av ordföranden 

eller under hans ledning. 

Kl, 

I 3 kap. 11 ~ KL anges att bestämmelserna i 7 § förvaltningslagen om när 

handling anses ha kommit in till myndighet tillämpas på motsvarande siitt i 

ärende hos styrelsen. Vidare föreskrivs att delgivning mcd styrelsen skall ske 
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med ordföranden eller elen som enligt reglemente, instruktion eller särskilt 

beslut är behörig att ta emot delgivning. 

Utr('d11inge11 

Utredningen anför att man för de borgerliga kommunerna kan räkna med 

att kommunmedlemmarna med lätthet får information om styrelsens adress. 

Detta torde iivcn gälla i fråga om de flesta kyrkliga kommunerna. Emellertid 

har dessa oftast inte särskilda kanslihus eller kanslilokaler. Verksamhetens 

lokalisering kan iiven av andra orsaker var mindre känd. Det är därför enligt 

utredningen befogat att behålla regeln om att kyrkorådets adress skall 

kungöras. Detta gäller siirskilt som mottagandet kan tänkas ske på annat 

ställe än t. ex. pastorscxpeditionen. 

Öven·äganden 

1 likhet med utredningen anser jag att det finns skäl att behålla regeln att 

kyrkorådets adress skall kungöras. I övrigt har bestämmelserna i paragrafen 

anpassats till 3 kap. 11 § KL. 

15 § Kyrkorådet väljer kyrkvärdar hland ledamöterna och suppleanterna i 
rådet. Kyrkvärdarna utses för den tid de är valda till ledamöter eller 
suppleanter. 

Kyrkorådet utser för varje kalenderår en kassaförvaltare. om rådets 
medelsförvaltning inte har ordnats pä annat sätt. 

Det är dft val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum skall det nyvalda 
kyrkorådet före december månads utgång utse befattningshavare som avses i 
första och andra styckena. 

Denna paragraf innehalkr bestämmelser om kyrkvärdar och kassaförval

tare. Den motsvarar 54 * LFS. 

Första och andra styckena har utan iindringar i sak förts över fr{m LFS. I 

fnlga om valbarhet till kyrkviird hänvisar jag till vad jag har anfört i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 2.5). Bestämmelsen om kassaförvaltare har 

inte nägon motsvarighet i KL. De borgerliga kommunerna är numera så stora 

att en regel om kassaförvaltare inte längre behövs. För de kyrkliga 

kommunerna är förhållandena annorlunda. Antalet srnå kyrkliga kommuner 

är stort och verksamheten oftast av relativt begränsad omfattning. Pa grund 

härav föreslår utredningen att kyrkokommunerna skall ha kvar rätten att 

utse kassaförvalfare. Jag delar utredningens uppfattning på denna punkt. 

Enligt giillande rätt kan kyrkvärdar och kassaförvaltare inte utses förrän 

det nyvalda kyrkorådet sammantriider. dvs. i praktiken när en del av 

mandatperioden har förflutit. Fiir att undvika detta bör det åligga det 

nyvalda kyrkori1det att under {1r då val i hela riket av kyrkofullmäktige ha~ägt 

rum sammantriida före december månads utgång för att utse kyrkvärdar och 
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kassaförvaltare. En bestämmelse härom har i enlighet med utredningens 

förslag tagits in i trejde stycket. 

16 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får anta reglemente med närma
re bestämmelser om kyrkorådets verksamhet. 

Kyrkorådet får, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman beslutar det, 
uppdra åt en särskild avdelning. bestående av ledamöter eller suppleanter i 
rådet, åt en ledamot eller en suppleant eller åt en tjänsteman hos 
församlingen att på rådets vägnar besluta i vissa grupper av ärenden, vilkas 
beskaffenhet skall anges i reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller 
yttrande till fullmäktige eller stämman liksom yttrande med anledning av att 
rådets beslut har överklagats får dock beslutas endast av riidet samfällt. 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall 
anmälas till kyrkorådet, som bestämmer på vilket sätt detta skall ske. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om reglemente för kyrkorådet 

och delegation av beslutanderätt. Paragrafen motsvarar 56 * 2 mom. LFS. 

LFS 

Om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman beslutar det, får kyrkorådet 

enligt 56 § 2 mom. LFS uppdra åt en särskild avdelning, som består av 

ledamöter eller suppleanter i rådet, eller åt ledamot eller suppleant eller 

tjänsteman hos församlingen att fatta beslut på rådets vägnar i vissa grupper 

av ärenden. Ärendenas beskaffenhet skall anges i fullmäktiges eller 

stämmans beslut. Framställning eller yttrande till det beslutande organet 

skall rådet dock besluta om samfällt. Beslut som fattas med stöd av uppdrag 

skall anmälas vid nästa kyrkorådssammanträde. 

KL 

I 3 kap. 12 §KL finns en bestämmelse om reglemente för kommunstyrel

sen. Att anta sådant är inte obligatoriskt. Kommunerna får således själva 

avgöra hur beslut om styrelsens verksamhetsformer skall fattas. 

I 3 kap. 12 § finns också bestämmelser om delegation från kommun

styrelsen. 

Utredningen 

Enligt utredningens förslag får kyrkofullmäktige eller kyrkostämman anta 

reglemente med närmare bestämmelser om kyrkorådets verksamhet. 

Utredningen framhåller att förslaget inte innebär att det är obligatoriskt att 

anta reglemente för kyrkorådet. Församlingarna för själva avgöra i vilken 

form beslut om kyrkorådets verksamhetsformer skall fattas. Enligt utred

ningen torde denna lösnin~g vara lämpligast med hänsyn till att omfattningen 

av verksamheten i församlingarna är mycket olika. Ut~edningen understry-
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ker att ett reglemente för kyrkorådet självfallet inte kan omfatta några av de 

frågor som kyrkoherden handliigger exklusivt i sin iimhetsutövning. 

I fråga om delegation föreslår utredningen en anpassning till KL och 

hänvisar till det som sagts diirom i kommunallagspropositionen. 

Remissinstanserna 

Svenska kommunförbundet har tagit upp frågan om möjligheterna till 

delegation i brådskande ärenden. Det praktiska behovet av en sådan 

delegationsrätt har enligt förbundet visat sig bl. a. vid handläggningen av 

"katastrofärenden", t. ex. vid strömavbrott eller liknande störningar. 

Förbundet anser det principiellt sett liimpligare att lagstöd ges för möjlighet 

att delegera i brådskande ärenden än att niimnden tvingas tillgripa 

nödlösningar av olika slag. Reglerna bör kunna utformas på ett sådant sätt att 

niimndens normala beslutsfunktioner inte rubbas och utan att de kommu

naldemokratiska aspekterna på användningen av delegationen eftersätts. 

Den nu berörda frågan kan enligt förbundet emellertid kräva ytterligare 

belysning och förbundet liimnar därför öppet i vad mån en reform på denna 

punkt kan genomföras i samband med översynen av församlingsstyrelsela

gcn. 

Förbundet anser också att bestämmelsen om skyldighet att anmiila beslut 

som fattats med stöd av delegation bör mjukas upp. Bestämmelsen innebär 

att anmälan måste ske i varje ärende. Detta vållar enligt förbundet praktiska 

och administrativa problem. Anmälningsskyldigheten har primärt till 

funktion att ge nämnden möjlighet att kontrollera om delegaten utnyttjar sin 

delegationsrätt på avsett sätt. Enligt förbundet bör det emellertid vara 

niimndcns sak att under sedvanligt revisionsansvar själv avgöra vilket 

kontrollsystem som bör tilliimpas. 

Överväganden 

Liksom utredningen anser jag att en bestämmelse om rätt för kyrkofull

mäktige eller kyrkostämman att anta reglemente för kyrkorådet bör tas in i 

den nya lagen om de kyrkliga kommunerna. Bestämmelsen har utformats 

med 3 kap. 12 § KL som förebild. Reglerna om delegation i andra stycket i 

förevarande paragraf har också anpassats till KL. 

Svenska kommunförbundet har tagit upp frågan om delegation i bråd

skande ärenden. Jag anser liksom förbundet att det kan finnas ett praktiskt 

behov av delegation i sådana fall. Jag är emellertid inte beredd att nu föreslå 

någon iindring av bestämmelserna på denna punkt, eftersom jag anser att 

frägorna bör övervägas ytterligare. Detta gäller såviil de borgerliga som de 

kyrkliga kommunerna. 

De problem som kommunförbundet tar upp niir det gäller skyldigheten att 
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anmäla beslut som fattats med stöd av delegation torde i första hand gälla de 

allra största kommunerna och kyrkliga samfälligheterna. Jag är medveten 

om att anmälningsskyldigheten där kan vålla vissa praktiska svårigheter. 

Slopande eller uppmjukning av skyldigheten kan emellertid ske endast under 

förutsättning att det inte leder till oklarhet om när delcgationsbesluten vinner 

laga kraft. Jag föreslår därför inte heller på denna punkt nu någon 

ändring. 

17 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman tillsätter nämnder för förvalt
ning och verkställighet som enligt särskilda författningar ankommer på 
dessa. För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i dessa författning
ar. 

För förvaltning och verkstiillighet i övrigt får fullmäktige eller stämman 
tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd 
väljs av fullmäktige eller stämman till det antal som fullmäktige eller 
stämman bestämmer. Beträffande sådan nämnd tillämpas bestämmelserna 
om kyrkorådet i 4 § andra stycket. 6--7§§. 8 § andra och tredje styckena. 
9-14 §§, 15 §andra och tredje styckena samt 16 §. 

Paragrafen behandlar de kyrkokommunala nämnderna. Den motsvarar 

57 § LFS. 

LFS 

I 57 § I mom. LFS erinras om att regler rörande nämnder för specialreg

lerad förvaltning kan finnas i resp. specialförfattning. Enligt 57 § 2 mom. 

LFS får en församling tillsätta de övriga nämnder som behövs för 

förvaltnings- och vcrkstiillighctsuppgifter. I huvudsak gäller samma regler 

för dessas. k. fakultativa nämnder som för kyrkorådet. Bland de skillnader 

som bör nämnas iir att kyrkoherden inte är självskriven ledamot i en 

fakultativ nämnd. 

KL 

I 3 kap. 13 §KL finns bestämmelser om inrättande av facknämnder och om 

deras organisation och verksamhetsformer. För de specialreglerade nämn

derna finns bestämmelser i resp. specialförfattning. Beträffande de kommu

nallagsreglcradc (fakultativa) nämndernas organisation och verksamhetsfor

mer gäller genom hänvisning de flesta av reglerna för kommunstyrelsen. 

Genom lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna fick dessa 

möjlighet att inrätta lokala organ med förvaltnings- och verkställighctsupp

gifter inom det kornmunallagsreglcradc området. Lagen är av försökskarak

tär. Hösten 1979 ändrades den så att kommunerna kan bedriva försöksverk

samhet med lokala organ även inom det specialreglerade området (prop. 

1979/80:54. KU 1979/80:27. rskr 1979/80:96. SFS 1979: 1167). I 3 kap. 13 * 
KL finns en hänvisning till lagen om vissa lokala organ i kommunerna. 
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Kommunaldemokratiska kommitten (Kn 1977:07) har i uppdrag att utvär-

9era försöksverksamheten och överviiga fdtgan om en permanent lagstift

ning om lokala organ. 

Utredningen 

Utredningen framh<'tiler att specialreglerade nämnder f. n. saknas pa det 

kyrkokommunala området. En motsvarighet till 57 ~ 1 mom. LFS bör enligt 

utredningen iindä finnas i den nya lagen, eftersom bestämmelser om 

specialreglerade nämnder kan tillkomma under vissa förhållanden. 

Beträffande nämnder som regleras av LFS föreslår utredningen inte några 

ändringar vad giiller den grundläggande regleringen av deras organisation 

och verksamhetsformer. Bestiimmelserna om kyrkorådet blir därför i 

huvudsak tillämpliga i fråga om fakultativa nämnder. 

När det gäller lagstiftningen om lokala organ i kommunerna framhåller 

utredningen att denna är av provisorisk karaktär och att en mera definitiv 

lagstiftning kan komma att övervägas senare. På grund härav bör enligt 

utredningen den kyrkokommunala lagen f. n. inte anpassas till KL i fråga om 

lokala organ. 

Öven·äganden 

Paragrafen har i huvudsak utformats på det sätt som utredningen har 

föreslagit. Regleringen av nämndernas organisation och verksamhetsformer 

sker enligt samma system som hittills har tillämpats i LFS. I fråga om vilka 

bestämmelser som skall vara tillämpliga på de fakultativa nämnderna har jag 

i allt väsentligt samma uppfattning som utredningen. Det blir obligatoriskt 

att utse suppleanter. \.1inst en suppleant maste utses i varje nämnd. Jag håller 

också med utredningen om att det är för tidigt att nu öppna möjlighet för de 

kyrkliga kommunerna att inrätta lokala organ. I övrigt har paragrafen 

anpassats till bestämmelserna i 3 kap. 13 § KL om de borgerliga kommun

ernas nämnder. 

18 ~ Kyrkofullmäktige och kyrkostiimman får. i den mån annat inte är 
föreskrivet i lag eller annan författning, besluta att kyrkorådet eller annan 
nämnd skall 

1. ha hand om förvaltning och verkställighet i fräga om egendom som 
annars förvaltas av annan nämnd, 

2. handlägga frågor om anställning. ledighet, vikariat eller skiljande frän 
tjänst samt andra frågor beträffande personal som är underställd annan 
nämnd. 

Denna paragraf innehi'tller bestämmelser om gemensam personaladmini

stration och cgendomsförvaltning. Paragrafen saknar motsvarighet i LFS. 
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KL 

J 3 kap. 14 *KL finns bestämmelser om rätt för fullmäktige att besluta om 

gemensam personaladministration och egendomsförvaltning. I kommunal

lagspropositionen framhöll föredraganden att syftet med bestämmelsen var 

att förbättra möjligheterna för kommunerna och landstingskommunerna att 

organisera sin egendomsförvaltning och personaladministration på det sätt 

som de själva anser mest ändamålsenligt (prop. 1975/76: 187 s. 479). 

Paragrafen ger kommunfullmäktige resp. landstinget bemyndigande att 

bestämma vilket organ som skall handlägga personalfrågor och frågor om 

egendomsförvaltning. Föredraganden underströk att bestämmelsen inte 

skall uppfattas som en rekommendation om centraliserad personaladmini

stration och egendomsförvaltning. Bestämmelserna reglerar inte. alla detalj

frågor som uppkommer när en kommun beslutar hur egendomsförvaltning 

och personaladministration skall skötas. Fullmäktige bör enligt föredragan

den i dessa sammanhang se till att ansvars- och revisionsfrågorna klargörs och 

beakta vad reglerna om tystnadsplikt kan betyda för de valda lösningarna. 

Det är naturligtvis tänkbart att sådana faktorer eller praktiskt administrativa 

skäl i vissa fall lägger hinder i vägen för en överföring av en viss del av 

personaladministrationen eller egendomsförvaltningen från facknämnden 

till kommunstyrelsen eller en särskild nämnd. Beslut om överföring av 

personaladministration och egendomsförvaltning får enligt paragrafen fattas 

endast ~im annat inte är föreskrivet i lag eller annan författning. Möjligheten 

att uppdra egendomsförvaltningen åt kommunstyrelsen resp. förvaltnings

utskottet eller en särskild nämnd har ansetts kunna gälla över hela fältet. 

Utredningen 

Utredningen påpekar att sakomr{1dcna för de nämnder som regleras av 

LFS bestäms av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman enligt 57 § 2 mom. 

LFS. Inom sitt område har varje nämnd enligt 4 § LFS en egen kompetens i 

förvaltningsfrågor. Den närmare omfattningen av denna kompetens när det 

gäller personaladministration och egendomsförvaltning samt fullmäktiges 

eller stämmans befogenhet att föra över dessa uppgifter från en facknämnd. 

som regleras av LFS. till ett annat organ kan inte utläsas ur LFS. I fråga om 

egendomsförvaltning får man. framhåller utredningen. dock en viss ledning i 

några av bestämmelserna om kyrkorådet. 

I 43 § LFS föreskrivs att· kyrkoddet skall förvalta församlingens och 

kyrkans egendom. i den mån inte sådan förvaltning har uppdragits åt annan 

församlingens nämnd eller eljest tillkommer annan. Denna bestämmelse ger 

enligt utredningen fullmäktige eller stämman relativt fria händer att 

organisera förvaltningen av den egendom som är avsedd för de niimnder vars 

verksamhet regleras av LFS. Förvaltningsuppgiften kan ligga kvar hos 
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kyrkorådet. uppdras åt ett särskilt organ eller anförtros i1t den facknämnd i 

vars verksamhet egendomen anviinds. 

Utredningen framhåller att niimnder som regleras av bestämmelserna i 

LFS är fåtaliga. Förekommande fakultativa niimnder har i många fall frågor 

som rör kyrkogardar och begravningsplatser som sakområden. 

Enligt utredningen bör i likhet med vad som skedde genom KL en 

bestämmelse om rätt för kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman att besluta 

om gemensam personaladministration och egendomsförvaltning tas in i den 

nya lagen. 

Överväganden 

Liksom utredningen anser jag att bestämmelser om gemensam personal

administration och egendomsförvaltning bör tas in i den nya lagen. 

Paragrafen är utformad efter förebild av 3 kap. 14 § KL och har samma 

innebörd som bcstiimmelserna där. 

19 * Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman för besluta att en ledamot eller 
en suppleant i fullmäktige. kyrkorådet. annan nämnd eller beredning får 
närvara vid rådets eller annan nämnds sammanträde, även om han eller hon 
inte är ledamot eller suppleant i rädet eller nämnden. och delta i 
överläggningarna men inte i besluten samt fä sin mening antecknad i 
protokollet. 

I denna paragraf behandlas förtroendevaldas rätt att närvara och yttra sig 

vid sammanträde med nämnder i vilka de inte lir ledamöter eller suppleanter. 

Paragrafen saknar motsvarighet i LFS. 

KL 

Fullmäktige för enligt 3 kap. 15 ~KL besluta att ledamot eller suppleant i 

fullmäktige. styrelsen. annan nämnd eller beredning skall fä närvara och 

yttra sig vid sammanträde med nämnd, även om han inte är ledamot eller 

suppleant i nämnden. Därmed för kommunerna möjlighet att reglera 

närvarorätten för främst sådana heltidsengagcrade förtroendvalda med 

övergripande arbetsuppgifter som saknar ordförandeuppdrag, för minori

tctsföretriidare och för ordförande i kommunstyrelse som inte är hel tidsenga

gerad. Närvaro- och yttranderätten kan begränsas till att avse bara en viss 

nämnd och bara vissa ärenden eller grupper av ärenden. 

Utredningen 

Utredningen framh{1ller att bestämmelser som tar sikte pi1 heltidsengage

rade förtroendevaldas ställning och arbetsförutsättningar f. n. saknar 
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betydelse på det kyrkokommunala området. Utvecklingen mot större 

enheter, framför allt kyrkliga samfälligheter, samt behovet av en effektivare 

långtidsplanering i kyrkokommunerna med åtföljande övergripande arbets

uppgifter bör enligt utredningen dock föranleda att en motsvarighet till KL:s 

regel tas in i den nya församlingsstyrelselagen. 

Såsom bestämmelsen har utformats i utredningens förslag omfattar den 

även kyrkoherden i hans egenskap av självskriven ledamot i kyrkorådet. 

Utredningen framhåller dock att regeln foimst tar sikte på heltidsengagcrade 

förtroendevalda som har övergripande uppgifter och som saknar ordförande

uppdrag inom sitt ansvarsområde. 

Remissinstanscrna 

Domkapitlet i Göteborg avstyrker förslaget. Domkapitlet anför som motiv 

till detta dels att kyrkorädet självt äger denna befogenhet enligt 5 kap. 10 *i 

förslaget. dels att det inte bör ankomma på det beslutande organet att lämna 

medgivande till utomståendes närvarorätt vid kyrkorådets sammanträden. 

Detta kan enligt domkapitlet uppfattas som obehörig inblandning 

kyrkorådets angelägenheter. 

Överviixandcn 

Även om en bestämmelse om niirvarorätt som tar sikte på heltidsanställda 

förtroendevalda f. n. saknar aktualitet på det kyrkokommunala omrildct 

anser jag pli de av utredningen anförda skälen att en bestiimmelse 

motsvarande den i 3 kap. 17 §KL bör införas i den nya lagen om församlingar 

och kyrkliga samfälligheter. Jag kan inte dela uppfattningen att den rätt 

bestämmelsen ger fullmäktige skulle innebära en obehörig inblandning i 

kyrkorädets angelägenheter. Det bör framhällas att kyrkorådet. även om det 

intar en särstiillning i församlingen. iir fullmiiktiges beredande och verkstäl

lande organ. 

20 § Kyrkorådets och övriga nämnders protokoll och andra arkivhandlingar 
skall förvaras i kyrkoarkiv. Om kyrkoarkiv finns särskilda bestämmelser. 

Paragrafen motsvarar och stämmer i sak överens med 58 § LFS. Den har i 

enlighet med utredningens förslag flyttats över till den nya lagen. 

21 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman far besluta att det till valda 
ledam(;ter och suppleanter i kyrkorådet samt till ledamöter och suppleanter i 
annan niimnd skall i skälig omfattning utgi1 arvode samt ersättning för 
resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. Detsamma 
giiller annan kdamot i k yrknriid.:L om han eller hon har utsetts till 
ordförande. 

Paragrafen behandlar olika former av ersättningar till ledamöter och 

suppkanter i kyrkorädct och andra niimncler. Den motsvarar 59 * Lf"S. 



Prop. 1982/83:19 J73 

I fråga om tillåtna crsättningsformer stämmer bestämmelserna överens 

med dem ~om finns i 2 kap. 29 *om ersättning till fullmiiktige. Som jag har 

anfört i specialmotiwringen till denna paragraf har jag i motsats till 

utredningen inte ansett det lämpligt att öppna möjlighet att bevilja pension 

till de kyrkokommunalt förtroendevalda. 

Beträffande kyrkoherden i hans eller hennes egenskap av självskriven 

kyrkorfidsledamot innebär bestämmelserna inte n;lgon iindring i förhållande 

till vad som gäller i dag. Kyrkoherden har s{tlcdes endast om han eller hon 

väljs till ordförande i kyrkoradet rätt till ersiittning för utgifter samt 

arvode. 

Stockholms kyrkliga samfällighet 

22 * Kyrkor{1det i Stockholms kyrkliga samfällighet skall leda förvaltningen 
av samfällighetens angelägenheter och ha inseende över iivriga niimndcrs 
verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa de fr{tgor som kan inverka på 
samfällighetens ekonomiska stiillning samt hos församlingsddegerade och 
övriga nämnder liksoin hos andra myndigheter göra de framställningar som 
rädet anser behövs. Beträffande rådets uppgifter i övrigt tilliimpas bestäm
melserna i 2 ~ andra - fjärde styckena. Diirvid skall dock vad som siigs om 
församling och kyrkofullmiiktige i stället avse samfälligheten och försam
lingsdelegcrade. 

Samfällighetens kyrkoräd skall vidare förvalta egendom som avses i l kap. 
5 *andra stycket 2 i den mån sådan egcndomsförvaltning inte har uppdragits 
åt annan nämnd eller annars ankommer pä" annan. 

Denna paragraf anger uppgifterna för kyrkori!det i Stockholms kyrkliga 

samfällighet. Paragrafen motsvarar och stiimmcr i huvudsak överens med 

60 * LFS. Den har i cnlighd med utredningens förslag förts över till den nya 

lagen. Genom hänvisningen till 2 * blir de nya reglerna om ansvar för 

informationsverksamhet och förcnklingsarbcte tillämpliga även pt1 kyrknrti

clet i Stockholms kyrkliga samfällighet. 

23 § Församlingsdelegerades ordförande och vice ordförande iir orclfi\rancle 
och vice ordförande i samfällighetens kyrkoråd. 

Övriga ledamöter och suppleanter i rådet väljs för varje kalendcrtir av 
delegerade till det antal som delegerade bestämmer. Hela antalet ledamöter 
för dock inte vara mindre iin 11. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort 
som antalet ledamöter. Valet skall förrättas vid det sammanträde då 
delegerades ordförande utses. 

Om suppleanter inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas 
elen ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring. 

24 § Ordförande eller vice ordförande i församlings kyrkoråd fttr närvara vid 
sammanträde med samfällighetens kyrkori1cl. även om han eller hon inte är 
ledamot i ri1det. och delta i i\verläggningarna men inte i besluten vid 
handläggning a\' fdtgor som rör fiirsamlingcn. 

25 * Samfällighetens kyrkod1d ft1r. om församlingsdelegcracle beslutar det. 
uppdra i1t kyrkon\dct eller annan niimnd i församling att i stiillct för 
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samfällighetens kyrkoråd förvalta fast egendom som avses i I kap. 5 * andra 
stycket 2. 

I 23-25 ** behandlas hur ledamöterna i kyrkoradet i Stockholms kyrkliga 

· samfällighet utses, närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden och 

uppdrag att förvalta fast egendom i rådets ställe. Bestämmelserna, som 

motsvarar 61 § LFS, har i enlighet med utredningens förslag flyttats över till 

den nya lagen. Kravet att ledamöter och suppleanter i kyrkorådet skall väljas 

bland delegerade har tagits bort. Liksom i fråga om kyrkoråd i församling (5 

kap. 3 §) har en bestämmelse tagits in om att antalet suppleanter bör vara 

minst lika stort som antalet ledamöter. I övrigt stämmer bestämmelserna 

överens med dem som gäller i dag. 

26 § Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga nämnder tillämpas 
bestämmelserna i fr-7 §§. 8 §andra och tredje styckena, 9 §andra och tredje 
styckena 10-14 §*. 15 *andra och tredje styckena och 16--21 §§. Oiirvid skall 
följande gälla. 

I. Bestämmelserna om församling och kyrkofullmäktige skall avse 
samfälligheten och församlingsdelegerade. 

2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås p{1 samfällighetens 
anslagstavla. 

3. Samfällighetens kyrkoråd skall underrätta församlingarna om frågor av 
större ekonomisk betydelse. Rådet får infordra yttranden och upplysningar 
från församlingarnas kyrkodid. när det behövs för att rtidet skall kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

4. Församlingsdckgerade får ge samfällighetens kyrkoråd en annan 
benämning än kyrkoråd. 

5. Protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på annat siitt än i 
kyrkoarkiv. 

I denna paragraf. som motsvarar 62 § LFS. finns bestämmelser om 

organisation och vcrksamhetsformer beträffande kyrkorådet och övriga 

nämnder i Stockholms kyrkliga samfällighet. Bestämmelserna har såsom 

utredningen föreslagit förts över fdn LFS till den nya lagen. Genom 

hänvisningarna till reglerna om kyrkorådet i församling kommer de nyheter 

som dessa innebär att gälla även för kyrkorådet och övriga nämnder i 

Stockholms kyrkliga samfällighet. 

Annan kyrklig samfällighet 

27 § Kyrkorådet i annan kyrklig samfällighet iin den i Stockholm skall leda 
förvaltningen av samfällighetens angelägenheter och ha inseende över övriga 
nämnders verksamhet. Ri1det skall uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på samfällighetens ekonomiska ställning samt hos samfällighetens 
fullmäktige eller församlingsdelcgerade och övriga niimnder liksom hos 
andra myndigheter göra de framställningar som rådet anser behövs. 
Beträffande kyrkori1dets uppgifter i övrigt tillämpas bestämmelserna i 2 * 
andra - fjiirde styckena. Diirvid skall dock vad som siigs om församling och 
kyrkofullmäktige i stiillet avse samfälligheten och dess fullmiiktige eller 
församlingsde legerade. 
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I paragrafen. som motsvarar 63 § 1 mnm. LFS. anges uppgifterna för 

kyrkorådet i andra kyrkliga samfiilligheter än den i Stockholm. Paragrafen 

har utformats i enlighet med utredningens förslag. Den har inte undergått 

n{1gon direkt förändring i sak jämfört med 63 § I mom. LFS. Genom 

hänvisningen till 2 § blir de ändringar som denna paragraf innchtiller i fr{1ga 

om uppgifterna för församlings kyrkoråd tilliimpliga pa kyrkoråden i de 

kyrkliga samfälligheterna. 

28 § Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga niimnder tillämpas 
hestämmclserna i 3-21 ~§. Därvid skall följande gälla. 

1. Bestämmelserna om församling och kyrkofullmiiktigc skall avse 
samfälligheten och dess fullmiiktigc dler församlingsdelegerade. 

2. I Götehorgs kyrkliga samfällighet skall samtliga ledamöter i samfällig
hetens kyrkodtd utses genom val. 

3. Om annan samfällighet än den i Göteborg utgörs av församlingar som 
tillhör olika pastorat. förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrko
herdar att vara ledamot i samfällighetens kyrkoråd och en annan att vid 
förhinder för honom eller henne vara ledamot i stället. 

4. Vid val av kyrkoråd i samfälligheten bör om möjligt varje församling bli 
företrädd i r{idet genom minst en ledamot eller suppleant. 

5. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens 
anslagstavla. 

6. Samfällighetens kyrkoråd skall underrätta församlingarna om frågor av 
större ekonomisk hetydelse. Rådet får infordra yttranden och upplysningar 
från församlingarnas kyrkoråd. när det behövs för att rådet skall kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

7. Samfällighetens kyrkoråd far. om inte samfällighetens fullmäktige 
beslutar annat. uppdra ät kyrkorådet eller annan nämnd i en församling att 
verkställa beslut av samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade 
eller att förvalta anslag som enligt faststiilld budget eller särskilt beslut blivit 
anvisat åt församlingen. 

8. Samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelcgerade får ge samfäl
lighetens kyrkoråd en annan beniimning iin kyrkoråd. 

9. Protokoll och andra arkivhandlingar fär förvaras pi1 annat siitt än i 
kyrkoarkiv, om regeringen hcslutar det. 

I denna paragraf finns hcstiimmelser om organisation och verksamhets

formcr beträffande kvrkorådct och övriga nämnder i andra kyrkliga 

samfälligheter iin den i Stockholm. Paragrafen motsvarar 63 § 2 mom. 

LFS. 

Utredningen 

Utredningen föresl[tr att bestämmelserna i 63 § 2 mom. LFS flyttas över 

till den nya lagen. 
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Remissvttrandena 

Svenska kyrkans centralrad för evangelisation och församlingsarbete anför 

att bestämmdserna i 5 kap. 28 * jiimfört med 18 *samma kapitel skulle göra 

det möjligt för samfällighetens kyrkoråd att efter beslut i samfällighetens 

kyrkofullmiiktige överta personaladministrationen för församlingarna i 

samfälligheten. Detta skulle enligt centralrådet innebära ett viisentligt 

inträng i församlingarnas hävdvunna sjiilvstiindighet. På grund hiirav föreslar 

centralrådet att bestämmelsen i 5 kap. 18 * skall gälla enbart församlingar 

och inte samfälligheter. 

Sveriges kyrkokamerala förening anser att 28 * 2 om siittet för utseende av 

kyrkorådsledamöter i Göteborgs kyrkliga samfällighet bör utgå och ersättas 

med en föreskrift om att ledamöter i samfällighets kyrkoråd skall utses 

genom val. I konsekvens härmed bör enligt föreningen även punkt 3 utgå. 

Föreningen anför att ordningen med val av samtliga ledamöter har tillämpats 

i Göteborg och Stockholm och bör kunna gälla även för andra samfällighe

ter. 

Sveriges kommunaljuridiska förening framhåller att uppgiftsöverföring 

från samfällighetens kyrkoråd enligt förslaget till 28 ~ 7 förutsätter medgi

vande av regeringen. Enligt föreningens mening bör det vara möjligt med en 

sådan uppgiftsöverföring även utan medgivande av regeringen. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund anser att samfällighe

tens kyrkoråd bör ha ett i lag fastslaget namn och att detta bör vara 

"samfällda kyrkorådet ... Örgryte församling anser att beteckningen kyrko

nämnd bör användas på kyrkoråd i kyrklig samfällighet. 

Ö1·en-ägmule11 

Genom hiinvisningen i första stycket till 18 ~ blir bestämmelsen om 

gemensam personaladministration tillämplig p[1 samfällighetens kyrkoråd. 

Detta innebär att kyrkoriidet efter beslut av samfällighetens fullmäktige kan 

överta personaladministrationen beträffande samfällighetens personal. 

Bestämmelsen tar således inte sikte pä personalen hos de församlingar som 

ingår i samfälligheten och för inte de konsekvenser som en remissinstans har 

befarat. 

En remissinstans har föreslagit att bestämmelsen i punkt 2 om val av 

ledamöter i Göteborgs kyrkliga samfällighet görs tillämplig på samtliga 

samfälligheter. En sadan ändring skulle innebära ett avsteg fr{m vad som f. n. 

gäller. Eftersom denna fräga inte omfattas av utredningen. är jag inte beredd 

att nu föreslå någon föriindring på denna punkt. 

T likhet med Sveriges kummunaljuridiska förening anser jag att uppgifts

i\verföringen fdn samfällighl'lens kyrkor{td till kyrkoriidet eller annan 

niimnd i församling enligt punkt 7 bör kunna ske utan regeringens 

medgivande. Regeringen har regelmässigt vid samfällighetshildningar läm-
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nat sådant medgivande. Något behov av statskontroll på denna punkt torde 

inte föreligga. Sådan uppgiftsöverföring bör dock inte kunna ske om 

samfällighetens fullmäktige beslutar något annat. Bestämmelsen i punkt 7 

har utformats i enlighet med vad jag nu har sagt. 

Förslag har framförts av några remissinstanser om att samfällighetens 

kyrkoråd bör ha ett särskilt namn som slås fast i lagen. Jag anser dock att 

samfälligheterna på denna punkt bör lämnas frihet på samma sätt som 

hittills. 

Med undantag av vad jag nyss nämnt i friiga om punkt 7 samt en mindre 

ändring i punkt 4 har paragrafen utformats i enlighet med utredningens 

förslag. Detta innebär att de ändringar beträffande kyrkorådet i församling 

som jag har redovisat i det föregående görs tillämpliga på kyrkorådet och 

övriga nämnder i kyrkliga samfälligheter. 

6 kap. Ekonomisk förvaltning 

I detta kapitel finns bestämmelser om förmögenhetsskydd. täckning av 

medelsbehov, budget. budgetfrister, medelsanvisning. fonder, lån och 

borgen samt räkenskaper och bokslut i de kyrkliga kommunerna. Kapitlet 

motsvarar den del av sjätte kapitlet. Om drätsel. i LFS som handlar om annat 

än revision. 

Bestämmelserna i 75 § LFS om hur pengar och viirdehandlingar skall 

förvaras har i enlighet med utredningens förslag inte fått någon motsvarighet 

i den nya lagen. Paragrafen innehåller förbud mot sammanblandning av 

medel som församlingen förvaltar med andra medel. Motsvarande bestäm

melser i 1953 års kommunallag fördes inte över till KL eftersom de ansågs ge 

uttryck åt allmänna principer som inte behöver lagfästas. 

Utredningen framhåller att utvecklingen på det ekonomiska förvaltnings
området har gått mycket snabbt i kommunerna. Detta gäller äveilde kyrkliga 

kommunerna, i varje fall de större. De nuvaran'de reglerna i LFS om den 

ekonomiska förvaltningen har inte anpassats efter denna utveckling. Genom 

kommunallagsreformen skedde för de borgerliga kommunernas del en sådan 

anpassning mot bakgrund av ett omfattande utredningsmaterial. Utredning

en har i sitt betänkande tämligen utförligt redovisat motsvarande bakgrunds

material på det kyrkokommunala området (s. 151-161 ). Jag hänvisar till vad 

utredningen har anfört. 

I § Fast eller lös egendom som tillhör en församling bör förvaltas så att 
förmögenheten inte minskas. 

LFS 

Enligt 65 § LFS bör en församlings fasta och lösa egendom förvaltas så att 

förmögenheten inte minskas. Vidare anges att de medel som en församling 

erhåller som vederlag för anläggningstillgång eller på grund av försäkring för 

12 Riksdagen 1982183. 1 samt. Nr 19 
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sådan tillgång endast för tas i anspräk för att återbetala ltm. som har tagits upp 

för förvärv av tillgängen, eller anskaffning av annan siidän tillg<lng: 

Anhiggningstillgång definieras som fast egendom ·och lös egendom. som är 

avsedd för stadigvarande bruk i rörelsen. 

KL 

Enligt 4 kap. I * KL bör fast eller lös egendom som tillhör kommun eller 

landstingskommun förvaltas sti. att förmögenheten inte minskas. 

Utredningen 

Utredningen konstaterar att samma princip om skydd för den kommunala 

förmögenheten gäller både för borgerliga och kyrkliga kommuner. I 

kyrkokommunerna sätts fortfarande förmögenhetsskyddet främst, även om 

inflytandet av modernare redovisningsmetoder har medfört att skyddet för 

den .kyrkokommunala förmögenheten i vissa kommuner inte betonas lika 

starkt som tidigare. Utredningen påpekar att kyrkokommunernas investe

ringar skattefinansieras i avsevärt högre grad iin de borgerliga kommuner

nas. Fiirmögenhetsskyddct blir därigenom effektivt. 

Principen att den kyrkokommunala förmögenheten bör skyddas mot 

minskning är således. framhaller utredningen. av central betydelse för den 

ekonomiska förvaltningen i de kyrkliga kommunerna. Denna grundrcgel biir · 

enligt utredningen finnas även i. den nya lagen om församlingsstyrelse. 

Regeln torde inte utgöra någon begränsning av de kyrkliga kommunernas 

självstyrelse. I stiillct bör den medföra en viss stadga och fasthet i den 

ekonomiska förvaltningen, särskilt i de kyrkokommuner som inte tilliimpar 

något utvecklat budg~t- och redovisningssystem. 

Utredningen erinrar qm att det i kommunallagspropositionen i fråga om 

vederlag för anläggningstillgång och fiirsäkringsersättning för. sådan tillgång . 

framhölls att det fanns anledning att räkna med att det nästan undantagslöst. 

är mest förenligt med en _god ekonomisk förvaltning att låta hela vederlaget. 

eller försäkringssumman gå till kapitalbildande ändamål. Föredraganden 

uttalade att det för moderna redovisningsprinciper är främmande att 

exempelvis en låneåterbetalning skall behöva avse just de lån som kan 

hänföras till den särskilda anläggningstillgången. Förmögenhctsskyddct kan 

likaväl tillgodoses genom att lån som avser andra anläggningstillgångar 

minskas. Redan av den allmänna regeln om förmögenhetsskyddet följer 

enligt föredraganden att ifrågavarande medel i princip biir anviindas för 

kapitalhildandc ändamä\. Bestämmelserna i 1953 års kommunallag om hur 

en kommun för använda vederlag för en anläggningstillgång eller försäk

ringsersiittning för sådan tillgång fö~des därför inte över till KL (prop. 

1975/76: 187 s. 496). 

När det gäller de kyrkliga kommunerna hänvisar utredningen till vad som 
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nyss sagts om de borgerliga kommunerna. Eftersom begreppet anläggnings

tillgi\ng inte anviinds i den nya lagen. har utred1iingen inte fört över 

definitionen i 65 * I .FS dit. 

Ö!'erl'äganden 

I paragrafen föreskrivs i enlighet med utredningens förslag och nuvarande 

regler i 65 .§ LFS samt i likhet med vad som stadgas i 4 kap. I § KL att 

församlings fasta och lösa egendom bör förvaltas så att förmögenheten inte 

minskas. De nuvarande reglerna om användningen av vederlag för en 

anli"iggningstillgfmg eller försiikringsersättning för en stidan tillgång har 

diiremot inte fatt någon motsvarighet i den nya lagen. 

I likhet med utredningen anser jag alltså att man biir behålla den sedan 

liinge lagfästa regeln att en kyrklig kommuns förmögenhet hör förvaltas stl att 

den inte minskas. Regeln för anses på ett lämpligt sätt ge uttryck för en av de 

principer som hör vara vägledande för en sund förmögenhetsförvaltning. Det 

är också angelägct att förmögenhetstillgångarna används på ett effcktivt sätt. 

Dctaljhestiimmclser om hur förmögenheten bör användas är emellertid 

enligt min mening onödiga. 

2 ~ En församlings mcdelshehov skall, i dm mån det inte fylls på annat siitt, 
tiickas med skatt. 

Paragrafen, som motsvarar 66 § LFS. har i enlighet med utredningens 

förslag anpassats efter bestiimmelsen 4 kap. 2 § KL om täckning av 

kommunernas medelsbehov. 

3 § En församling skall årligen upprätta budget för niista kalenderår. 
Budgeten skall, med utgtmgspunkt i ställningen enligt de avslutade 

räkenskaperna för {iret före det år då budgeten upprättas, innehålla en plan 
för ekonomin under budgetf1ret. I planen skall redovisas de anslag som skall 
anvisas och täckningen av medelsbehovet med angivande av skattesatsen. 

I denna paragraf finns bestämmelser om budgetens innehåll. Den 

motsvarar 68 § LFS. 

LFS 

Enligt 68 § LFS skall en för~amling varje är upprätta en utgifts- och 

inkomststat för det följande kalendcr<lret. På statens utgiftssida skall upptas 

föreg[knJe ilrs underskott enligt de avslutade riikenskaperna. Vidare skall 

där upptas dels de anslag som fordras för att täcka tidigare beslutade utgifter 

för det följande året, dels de belopp som anslås härutöver i samband med att 

staten fastställs. I dessa senare belopp skall ingå ett anslag för oförutsedda 

behov. Statens inkomstsida skall .uppta dels det föregående årets överskott 

enligt de avslutade räkenskaperna, dels de inkomster som i övrigt kan 

påräknas under det följande aret. Om ytterligare belopp fordras skall det tas 
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upp. Därvid skall anges hur medelsbehovet skall täckas. Om ett särskilt 

anslag inte förbrukas under det år för vilket det har beviljats, får 

församlingen besluta att anslaget får användas för avsett ändarna! under ckt 

följande året. Det som återstår av anslaget vid detta års utgi1ng får 

församlingen reservera för samma ändamål för ytterligare ett år. Därefter får 

församlingen fatta ett sådant beslut för ett år i sänder. 

KL 

Enligt 4 kap. 3 § skall en kommun årligen upprätta budget för nästa 

kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin under budget

året. I planen skall redovisas de anslag som skall utgå och täckningen av 

medclsbehovct med angivande av skattesatsen. 

Utredningen 

Efter förebild i KL föreslår utredninr,en att uttrycket "utgifts- och 

inkomststat" byts ut mot uttrycket "budget". 

Utredningen framhåller att församlingsbudgeten har flera viktiga funktio

ner. Den bestämmer sa!unda definitivt det skatteuttag som skall balansera 

utgifter och inkomster under kommande kalenderår. Som finansplan är eller 

bör budgeten vara ett led i en långsiktig rullande ekonomisk planering där 

angelägenhetsgraden hos olika verksamheter och investeringsobjekt ständigt 

prövas om. Tillsammans med bokföring och bokslut utgör budgeten slutligen 

ett medel för kyrkorådet. revisorerna och skattebetalarna att följa och 
kontrollera förvaltningen och förrnögenhetsskyddets effektivitet. Utred

ningen e'rinrar om den utredning om ett lämpligt budget- och redovisnings

system för kyrkokommunerna som presenterades år 1967 av Svenska 

pastoratens riksförbund m. fl. och vars rekommendationer i huvudsak 

fortfarande är tillämpliga för den ekonomiska planeringen i de kyrkliga 

kommunerna. Utredningen anger som ett särskilt problem att utvecklade 

budgetsystem saknas i ungefär hälften av församlingarna. För dessa 

församlingar är de nuvarande föreskrifterna i 68 § LFS till viss nytta som 

hjälpmedel i budgetarbetet. Särskilt gäller detta i små församlingar med liten 

omslutning. Behovet av ett utvecklat budgetsystem torde enligt utredningen 

dock öka med tiden i de flesta församlingar. Vidare är det budgetsystem som 

har utarbetats för kyrkokommunerna avsett för både små och stora enheter. 

Utredningen finner därför inte någon anledning att överväga några särskilda 

regler för vissa av församlingarna. 

Utredningen erinrar om att det kyrkokommunala budgetsystemet har 

utvecklats i nära samband med det borgerligt kommunala. Även i de kyrkliga 

kommunerna förekommer en uppdelning i kapitalbudget och driftbudget. 

Utredningen framhåller att ett avsevärt antal kyrkokommuner dock inte 

tillämpar något utvecklat budgetsystern med uppdelning i kapitalbudget och 



Prop. 1982/83: 19 181 

driftbudget och att det skulle kunna vara lämpligt att tvinga fram en sådan 

tillämpning i dessa kyrkokommuner. Utredningen anför att hestämmelser 

om uppdelning i kapitalbudget och driftbudget inte ansågs nödvändiga i KL. 

Det huvudsakliga skälet var att man inte ville binda utvecklingen, om 

kommunerna i framtiden skulle vilja närma sitt budgetsystem till det system 

som utvecklats för de statliga myndigheterna. Utredningen anser att samma 

skäl hör vara avgörande på det kyrkokommunala området Och föreslår därför 

inte bestämmelser om uppdelning av budgeten i kapitalbudget och driftbud

get. 

Utredningen påpekar att betydelsen av ekonomisk långtidsplanering ökat 

inom kyrkokommunerna. bl. a. på grund av att kostnaderna för större 

investeringar kommit att bli alltmer betungande. Enligt utredningen har ett 

ökat antal kyrkokommuner under senare tid satt igång arhete med 

långtidsplanering. 1 de flesta ·av kyrkokommunerna förekommer dock inte 

någon nämnvärd långtidsplanering. Även om hestämmelser om långtidspla

nering enligt utredningen inte kan anses obefogade har den avstått från att 

lägga fram något förslag i denna fråga, eftersom den inte ansett det vara dess 

uppgift. 

Öven·ägandcn 

Paragrafen har utformats i enlighet med utredningens förslag. I sak 

innebär den inte någon ändring i förhållande till de nuvarande bestämmel

serna. Paragrafen har anpassats till motsvarande paragraf i KL 

I andra stycket kommer de viktigare kraven på en budget till uttryck. Jag 

kan inte finna anledning att reglera innehållet i den kyrkokommunala 

budgeten närmare än innehållet i den borgerliga kommunens budget. 

Som utredningen påpekar har betydelsen av ekonomisk långtidsplanering i 
de kyrkliga kommunerna ökat. Även om de flesta kyrkokommunerna f. n. 

inte har någon nämnviird långtidsplanering har allt fler av dem dock insett 

vikten härav och börjat arbeta med sädan planering. Jag anser det därför 

op{lkallat att nu reglera eller omnämna flerårsbudgeteringen i paragrafen. 

Bestiimmelserna i 68 § fjärde stycket LFS om reservationsanslag har inte 

fr'Ht n{1gon motsvarighet i den nya lagen. 

4 § Förslag till budget skall göras upp av kyrkorådet före oktober månads 
utgång. Om siirskilda förhållanden påkallar det, får budgetförslaget göras 
upp i november månad. I sådant fall skall kyrkorådet före oktober månads 
utgång göra upp förslag till skattesats för den församlingsskatt som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under det följande året. Kyrkorådet bestämmer 
när övriga niimnder senast skall lämna sina särskilda budgetförslag till 
radet. 

Kyrkorådet skall samräda med kommunstyrelsen innan budgetförslaget 
görs upp. 

Budgden faststiills av kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman före novem
ber månads utgång. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden inte kan 
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faststiillas före november månads utg(111g. skall kyrkofullmäktige eller 
kyrkostämman ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall 
därefter fastställas före december mi'tnads utgång. Därvid för fullmäktige 
eller stämman, om det finns särskilda skäl till det. faststiilla annan skattesats 
än som har bestämts tidigare. 

Kyrkorådets förslag till budget skall från och med kungörandet av det 
sammanträde med kyrkofullmäktige eller den kyrkostämma d{1 budgeten 
skall fastställas vara tillgängligt för allmlinheten på plats som tillkännages i 
kungörelsen. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser. om budgetprocessen. Den 

motsvarar 69 § LFS. 

l.FS 

I 69 § LFS föreskrivs att kyrkorådet skall göra upp förslag till utgifts- och 

inkomststat före den 15 oktober. Kyrkorådet bestämmer när övriga nämnder 

skall lämna sina särskilda statförslag till rådet. Innan förslaget till utgifts- och 

inkomststat görs upp. skall kyrkorådet samråda med kommunstyrelsen. 

Statförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten fr. o. m. den dag då 

sammanträdet för fastställande av staten kungörs. I kungörelsen skall anges 

var statförslaget finns tillgängligt. 

Vid sammanträde, som enligt 16 § 2 mom. LFS skall äga rum i oktober 

månad. skall budgeten granskas och fastställas. De anslag till utgifter som 

kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman · inte tidigare beslutat om skall 

behandlas på sammanträdet. 

KL 

T KL är samtliga bestämmelser om budgetprocessen samlade i en paragraf 

(4 kap. 4 §). En viktig nyhet i denna var att de nyvalda fullmäktige skall 

fastställa budgeten det år då ordinarie val till fullmäktige har ägt rum. Regeln 

hiinger samman med det snahhare valgenomslaget. 

Bestämmelsen i 54 *i 1953 års kommunallag om särskild överliiggning och 

särskilt beslut i fråga om anslag till utgifter som kommunfullmäktige inte 

tidigare har beslutat om fick inte nagon motsvarighet i KL. Ingen ny 

verksamhet för beslutas utan att fullmäktige har tagit ställning till den. 

Budgetförslaget bör utformas så att ledamöterna i fullmäktige och kommun

medlemmarna kan fä nödvändig information om bl. a. anslagshöjningar och 

anslag för nya ändamål. Hur den informationen skall vara utformad går inte· 

att ange generellt och den fr:'igan reglerades diirför inte i KL. 

Utredningen 

Budgetfristerna är f. n. kortare på den kyrkliga sidan än p{1 den borgerliga. 

Utredningen har under hand fått besked fr{tn riksskatteverkc:t att skattead-
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ministrativa skäl inte Hingrc hindrar att de kyrkliga och de borgerliga 

kommunerna tillämpar lika långa budgetfrister. Utredningen föreslår en 

anpassning av hestiimmclserna om de kyrkliga kommunernas budgetprocess 

till motsvarande bestämmelser i KL. Det innebär att kyrkorådet skall göra 

upp förslag till budget före oktober miinads utgång. Om särskilda förh<'illan

den påkallar det, får budgetförslaget göras upp i november manad. I sådant 

fall skall kyrkoddct före oktober månads utgång göra upp förslag till 

skattesats. Kyrkodtdet hestiimmer när övriga niimnder senast skall lämna 

sina särskilda budgetförslag till ri1det. 

Budgeten skall fastställas av kyrkofullmiiktige e!ler kyrkostämman. före 

november mänads utgång. Om hudgeten till följd av särskilda förhållanden 

inte kan faststiillas före denna tidpunkt. skall skattesatsen fastställas i 

november månad. I sådant fall skall budgeten fastställas i december måiiad. 

Vid detta tillfälle får kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman fastställa annan 

skattesats än den som har bcstiimts tidigare, oin det föreligger särskilda skiil 

till det. 

Utredningens förslag innebär att budgeten även under valår skall 

fastställas av de "gamla" kyrkofullmäktige och inte av de nyvalda. I denna 

del föreslår utredningen således ingen appassning till KL. 

Bestämmelsen i 69 * tredje stycket LFS om särskild överläggning och 

särskilt beslut om anslag som fullmäktige eller stämman inte tidigare har 

beslutat om för enligt utredningens förslag inte nägon motsvarighet i den nya 

lagen. Utredningen hiinvisar till att motsvarande regel i 1953 års kommu

nallag inte fördes över till KL. 

Överväganden 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utformats. så att den 

omfattar alla bestämmelser om kyrkokommunernas budgetprocess och i 

stort stämmer överens med motsvarande regler i. 4 kap. 4 * KL. Med hiinsyn · 

till vad jag tidigare an.fört om ett snabbare valgenomslag pä den kyrkokom

munala sidan har dock bestämmelsen i KL om att de nyvalda fullmäktige 

under valår skall fastställa hudgctcn inte fått någon motsvarighet i 

paragrafen. 

5 * Beslut om anslag skall iivcn innefatta anvisning av medel för att tiicka 
anslaget. Kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman kan besluta att ett särskilt 
anslag. som inte förbrukas under det ?1r för vilket det har beviljats. får 
användas för samma ändamäl under det följande året. Sädant hcslut for 
därefter fattas för ett {ir i sänder. 

Paragrafen innehiiller bestämmelser om mcdclsanvisning. Den motsvarar 

delvis 67 och 6~ g LFS. 

Enligt 67 ~ LFS skall ett beslut om anslag av medel innehålla en anvisning 

av medel fiir att tiicka anslaget. Om ett anslag skall tiickas genom 

utdebitering under mer iin fem {1r. skall beslutet prövas av länsstyrelsen. I 
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68 § fjärde stycket LFS finns en bestämmelse om att kyrkofullmäktige får 

bevilja reservationsanslag som kan användas även aret efter budgetåret. Vad 

som därefter återstår av anslaget får reserveras för samma ändamål för 

ytterligare ett är i sänder. 

I 4 kap. 5 § KL finns bestämmelser om anvisning av medel för att täcka 

anslag och om beviljande av reservationsanslag. 

Paragrafen har enligt utredningens förslag utformats så att den helt 

stämmer överens med 4 kap. 5 § KL. 

I likhet med utredningen anser jag att den nuvarande regeln att beslut om 

anslag skall innehålla anvisning av medel för anslaget bör behållas i den nya 

lagen. Regeln ger uttryck för den viktiga principen att fullmäktige eller 

stämman inte bör besluta om en utgift utan att göra klart för sig själva och för 

verkställighetsorganen hur utgiften skall finansieras. Föreskriften hindrar 

inte att fullmäktige eller stämman undantagsvis anvisar '"tillgängliga medel", 

om det är helt klart att sådana medel verkligen finns. 

Bestämmelserna i 67 § LFS om underställningsskyldighet i fråga om anslag 

som enligt anslagsbeslutet skall täckas genom utdebitering under mer än fem 

år har till syfte att åstadkomma en kontroll över anslagsbeslut som binder den 

kyrkliga kommunen för längre tid. De är också uttryck för tanken att varje 

generation bör bära sina egna ekonomiska bördor. Underställningsskyldig

heten innebär inte någon effektiv tillsyn över att en kyrklig kommun inte på 

längre sikt skjuter kostnader . framför sig. Den skapar visserligen en 

benägenhet hos de kyrkliga kommunerna att för varje anslag fatta ett 

täckningsbeslut som innebär att anslaget skall täckas under de närmaste fem 

åren men detta behöver inte betyda att belastningen med anslagsförskott 

totalt sett minskar. Finansieringen av nya utgifter kan skjutas upp genom nya 

anslagsförskott. Jag är sålunda ense med utredningen om att underställnings

kontrollen över de s. k. flerårsanslagen bör slopas på det kyrkokommunala 

området på samma sätt som skedde för de borgerliga kommunernas del 

genom kommunallagsreformen. 

6 § En församling får avsiitta medel till kapitalfonder och driftfonder. 
Fondmedel får tas i anspräk för annat ändamål iin det som fonden avser 
endast genom beslut i samband med att budgeten fastställs. 

Om församlings skyldighet att avsätta medel till fond i vissa fall finns 
särskilda bestämmelser. 

Paragrafen, som handlar om fondbildning, .motsvarar 70-72 §§ LFS. 

LFS 

Enligt 70 § 1 mom. LFS får en församling utan särskilt medgivande avsätta 

medel till pensionsfond, kassaförlagsfond, allmän investeringsfond och 

särskild investeringsfond. J 70 § 2 mom. LFS föreskrivs att en församling får 

avsätta medel till skatteregleringsfond eller ta i anspråk medel ur en sådan 

fond. Beslut att sätta av medel till skatteregleringsfond får fattas endast i 
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samband med att budgeten fastställs. Detsamma gäller beslut att ta i anspråk 

medel· ur skatteregleringsfond. Ett sådant beslut får inte avse mer än en 

tredjedel av det högsta belopp som fonden beräknas uppgå till vid utgången 

av det år då beslutet fattas eller som fonden har uppgatt till vid utgången av 

något av de två närmast föregående åren. 

Om regeringen medger det, får en församling enligt 71 § LFS sätta av 

medel till fond för något annat särskilt behov än som anges i 70 § 1 mom. 

LFS. En församling för vidare med regeringens medgivande ta i anspråk 

medel ur en fond för annat ändamål än det för vilket fonden är avsedd. 

Beträffande skatteregleringsfond får medgivandet att ta medel i anspråk avse 

en större det av fonden än som anges i 70 § 2 mom. LFS. 

I 72 § LFS finns regler om vissa obligatoriska fonderingar. Enligt första 

stycket skall vederlag för anläggningstillgång och belopp som har erhållits på 

grund av försäkring av sådan tillgång avsättas till allmän investeringsfond. 

om medlen inte under året används för att anskaffa annan anläggningstill

gång eller för att återbetala lån för förvärv av tillgången. Enligt andra stycket 

skall överskott på lån som har tagits upp med regeringens medgivande också 

avsättas till allmän investeringsfond. om något annat inte har föreskrivits då 

tillståndet beviljades. Slutligen finns i tredje stycket en erinran om att en 

församling kan vara skyldig att avsätta medel till fonder på grund av särskilda 

bestämmelser. 

KL 

Enligt 4 kap. 6 § KL får kommuner avsätta medel till kapitalfonder och 

driftfonder. Fondmedel får tas i anspråk för annat ändamål än det som 

fonden avser endast genom beslut i samband med att budgeten fastställs. 

Kommunallagsreformen innebar att bestämmelserna om fondbildning i 
kommunerna moderniserades och förenklades. Motsvarande bestämmelser i 

1953 års kommunallag var i stort sett desamma som de som finns i 

7G-72 §§ LFS. I 4 kap. 6 §KL fanns ursprungligen en bestämmelse om att 

medel ur kapitalfond får tas i ansprak för driftiindamål endast om regeringen 

medger det. Denna bestämmelse togs bort år 1981 (prop. 1980/81:80, KU 

1980/81:13. rskr 1980/81:149). Till grund för detta beslut låg förslag av 

statskontrollkommitten i betänkandet ( SOU 1980: 10) Ökad kommunal 

självstyrelse. 

Utredningen 

Utredningen erinrar om att samma regler om fonder gällde för de 

borgerliga och kyrkliga kommunermi fram till kommunallagsrcformen år 

1977. 

Församlingarna har enligt utredningen redan nu i praktiken en mycket stor 

fonderingsfrihet. Det finns därför inte skäl att bchälla den statliga kontrollen 
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över fonderingar. Utredningen anser det vara tillräckligt att. liksom p:'1 det 

borgerligt kommunala omrtidet. föreskriva att en församling får avsätta 

medel till kapitalfonder och driftfonder. 

Utredningen delar i princip statskontrnllkommittcns uppfattning att 

regeringens kontnill över beslut om att ta medel ur kapitalfond i anspråk för 

driftiindam:ll kan slopas. Eftersom statskontrollkommittens förslag inte hade 

föranlett nägon lagiindring p:'t det borgerligt kommunala området när 

utredningen lade fram sitt betänkande. ville utredningen emellertid inte 

föreslå n{1gon motsvarande reform för kyrkokommunernas del. 

Utredningen framhäller att hestänimelserna i 56 *i 1953 års kommunallag · 

om regeringens medgivande till vissa fonderingar och 57 * samma lag om 

vissa obligatoriska fonderingar inte ansägs ha n;1gon större praktisk betyddse 

på det borgerligt kommunala området. Bestämmelserna fick inte någon 

motsvarighet i KL. Förht1llandena torde vara likartade för kyrkokommuner

nas del. Motsvarande föreskrifter i 71 *och 72 * första och andra styckena 

LFS hör därför enligt utredningen inte fö nt1gon motsvarighet i den nya 

lagen. 

Hänvisningen i 72 * sista stycket LFS till särskilda bestämmelser om 

fonderingsskyldighet har däremot särskild betydelse för kyrkokommunerna. 

Sådana bestiimmelser finns t. ex. i lagen ( 1970:939) om förvaltning av kyrklig 

jord. Utredningen förcsl:'tr diirfiir att hestiimmelscn beh{dls. 

Rem issyttra11d<'11a 

1 Hovrätten för Västra Sverige. liinsstyrelscn i Malmöhus liin. domkapitlet i 

Skara. stiftsniimnden i Skara. Svenska kyrkans församlings- och pastorats

förbund. Svenska kommunförbundet. Sveriges kommunaljuridiska förening 

och Sveriges kyrkokamerala förening har samtliga tillstyrkt att regeringens 

kontroll över beslut om att ta medel ur kapitalfond i anspråk för driftändam;"\l 

skall slopas. 

Övervägmlden 

Paragrafen har utformats enligt utredningens förslag med den avvikelsen 

att den inte inm:håller någon bestiimmelse om att medel ur kapitalfond får tas 

i ansprftk för driftiindam{1l endast om regeringen medger detta. 

Enligt min mening finns det inte skäl att bchMla den statliga kontrollen 

över församlingarnas avsiittning av medel till fonder. Jag anser att det iir 

tillriick.ligt att. som utredningen föresl{1r. i paragrafen ange att en församling 

för avsiitta medel till kapitalfonder rn:h driftfonder.. 

Även kravet pi1 reµeringens medgivande för att ft.lndmedel skall fri tas i · 

<111spr{1k för nya iindam{d har dtcr hand förlorat i betvdclse. Jag anser att 

understiillningsknntrollcn över användningen av fondmedel iir av s{1 begriin

sat viirde att den. som utredningen fiiresli1r. kan avskaffas. Aegriinsningarna i 
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fr:\ga om den takt i vilken en kyrklig kommun rnr ta skatteregleringsfondens

medel i :frispråk framsulr ocksi1 som onödiga. 

I likhet med utredningen anser jag att beslut om att t<d anspr<'1k fondmedel 

för nytt ändamål bör fa fattas endast i samband med att budgeten faststiills. 

Dit har fullmäktige den samlade överblicken över resurser och meddsbe

hov. 

Bestämmelserna i 6 kap .. 1 * om fiirmögenhetsskydd utgör enligt min 

uppfattning en tillräcklig reglering iiven av fondanvändningen. Principen om 

förmögenhetsskyddct innebiir bl. a. att medel ur kapitalfond normalt inte får 

tas i anspråk för driftiindam:'il. Endast d{i alldeles siirskikla omstiindigheter 

föreligger torde det kunna motiveras att medel ur kapitalfond används för 

driftiindamM. Enligt min hediimning har den föreslagna bestiimmelsen om 

att medel ur kapitalfond fär tas i anspråk för driftiindamitl endast om 

regeringen medger det i praktiken ingen betydelse. Jag förordar därför att · 

bestämmelsen inte tas in i den nya lagen. Första stycket i förevarande 

paragraf kommer härigenom att stiimma överens med 4 kap. 6 S KL. 

Andra stycket innehäller i enlighet med utredningens förslag en hänvisning 

till de särskilda bestiimmclser om skyldighet att avsätta medel till fond som 

finns bl. a. i lagen om förvaltning av kyrklig jord. 

7 * En församling för ta upp lån och ingä borgen. 
En fiirsamling får inte uppliHa pantriitt i sin egendom till siikerhet för 

fordran. Vid förviirv av egendom för en församling överta betalningsansvaret 
för 1{111 som tidigare har tagits upp mot siikerhet av panträtt i egendomen. 

Paragrafen. som innehä.ller bestiimmelscr om l:'m. borgen och panträtt. 

motsvarar 73 och 74 ** LFS. 

Enligt 73 § l mom. LFS for en församling ta upp l{m intill ett sammanlagt 

belopp som motsvarar en utdebitering av en krona för nifje skattekrona som 

enligt förcgöende års taxning belöper pä -försa~1lingen. Om en församling 

behöver låna ytterligare medel kan regeringen medge att församlingen för ta 

upp ltlr1 som motsvarar en högre utdebitering än en krona. Tillst:'\ndct kan 

avse högst tio t1r iit gtmgen. 

Lånen skall i'1terhetalas inom fem fa. Om l{metidcn iir mer iin ett ~1r skall 

avbetalning ske årligen. En församling som förviirvar intecknad egendom får 

överta betalningsansvaret för intcckningsltm. även om lånetiden är längre än 

fem ar och lånen skall återbetalas i iuman ordning iin som annars gäller. En 

församling får också ta upp !;in som enligt ett uttryckligt beslut skall användas 

för att betala äldre l{m och som skall {1terbetalas inom den tid SlJm giilkr för 

det iildre Itmct. Bestiimmelserna i 73 * l mom. LJ."S giiller iivcn om 

borgen. 

I 73 * 2 mom. LFS föreskrivs ati en försa1i1ling iivcn for ta upp län av 

statsmedel. som regeringen bcYiljat. samt lim a,· statsmedcl och kyrkofonds-
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medel, som statlig myndighet beviljat. Regeringen bestämmer omfattningen 

av och villkoren för denna utlåning. 

Enligt 74 § LFS får en församling. om regeringen medger det. ta upp lån 

och ingå borgen även i andra fall än som avses i 73 *· 

KL 

Enligt 4 kap. 7 * KL får kommuner ta upp lån och ingå borgen. De får 

däremot inte upplåta panträtt i den kommunala egendomen till säkerhet för 

fordran. Vid förvärv av egendom får kommuner överta betalningsansvarct 

för lån som tidigare har tagits upp mot panträtt i egendomen. I 1953 års 

kommunallag fanns bestämmelser om statlig kontroll av kommunernas 

upplåning av samma slag som de regler som fortfarande finns i LFS. 

Bestämmelserna i den äldre kommunallagen fördes i förenklat och något 

uppmjukat skick över till KL Efter förslag av statskontrollkommittcn 

avskaffades underställningsskyldigheten i fråga om kommunernas lån och 

borgensåtaganden år 1979 (prop. 1978/79:53, KU 1978179:26, rskr 1978/ 

79:220). Samtidigt lagfästes principen att kommuner inte får upplåta panträtt 

i sin egendom. 

Utrednin~en 

Utredningen påpekar att bestämmelserna om lån och borgen i 73 och 

74 ~~ LFS har tillkommit med 1953 års kommunallags motsvarande regler 

som förebild. Verksamheten i de borgerliga kommunerna har expanderat 
mycket kraftigt under senare· {1r. Kyrkokommunernas uppläning iir liten 

jämfört med de borgerliga kommunernas. Tillståndsgivningen för lån och 

borgen är avsevärt mindre för de kyrkliga kommunerna iin för de 

borgerliga. 

För de större kyrkliga kommunerna med utvecklade budget- och 

redovisningssystem gäller beträffande låne- och borgenskontrolkn i huvud

sak detsamma som för de borgerliga kommunerna. För dessa kyrkliga 

kommuner bör därför enligt utredningen den statliga kontrollen över lån och 

borgensåtaganden kunna slopas. 

Utredningen framhåller att ungefär h~lften av de kyrkliga kommunerna 

saknar utvecklade budget- och redovisningssystem. I dessa kommuner kan 

tillämpningsproblem uppsta om kontrollen slopas, t. ex. i fråga om skyddet 

för den kyrkokommunala förmögenheten eller kompctensenligheten i fråga 

om besluten att ta upp län. Det för emellertid förutsättas att annan kontroll 

sker i dessa fall bl. a. genom att frågorna debatteras eller genom att 

kommunalbesviir anförs samt genom att verksamheten granskas av reviso

rer. Med hiinsyn hiirtill och till elen relativt begriinsade omfattning som 

tillståndsgivningen för liin och borgen har bör enligt utredningen den statliga 

kontrollen kunna slopas även för de kyrkliga kommuner som det här iir fråga 
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om. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna om lån och borgen 

utformas med 4 kap. 7 *KL som förebild. 

Remissyttrandena 

Domkapitlet och stiftsniimnden i Skara ställer sig tveksamma till att 

underställningskontrollen vid upptagande av lån slopas. Bada pekar pi\ att de 

små kyrkokommunerna saknar utvecklade budget- och redovisningssystem. 

Domkapitlet ifrågasätter om andra former av kontroll kan ersiitta under

ställningskontrollen, som är en förhandskontroll medan kommunalbesvär 

och revision utgör en kontroll i efterhand. Domkapitlet anser dock inte att 

särbestämmclser iir befogade för de mindre kyrkokommunerna. Viktigt är 

dock enligt domkapitlet att de kyrkokommunala förtroendemännen har 

tillräckliga insikter i bl. a. ekonomiska frågor. 

Domkapitlet i Göteborg och stiftsrådet i Linköpings stift hälsar med 

tillfredsstiillelse att underställningsförfarandet slopas. Detta medför enligt 

domkapitlet i Göteborg bl. a. en minskad byråkrati. 

Överväganden 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utformats så att den 

stämmer överens .med 4 kap. 7 * KL. 

Mitt förslag innebär att de kyrkliga kommunerna för ta upp lån och teckna 

borgen utan regeringens medgivande. Bestämmelserna i 6 kap. 1 § om 

skyddet för den kyrkokommunala förmögenheten utgör enligt min mening 

en tillräcklig reglering av kyrkokommunens beslut på detta område. I likhet 

med vad som gäller på det borgerligt kommunala området är det inte 

förenligt med denna bcstiimmelse att tiicka driftskostnader med lån. Något 

hinder att ta upp tillfälliga lån för att erhålla rörelsemedel finns naturligtvis 

inte. Om underställningen slopas, skulle det inte innebära några ändringar i 

dessa avseenden. Lånekontrollen fyller knappast någon funktion när det 

gäller statsmakternas intresse av överblick och samordning på det ekono

miska området. För att främja en ökad kommunal självstyrelse iiven på det 

kyrkokommunala området och minska byråkratin anser jag det sålunda 

naturligt att de kyrkliga kommunerna. liksom redan de borgerliga kommun

erna, i högre grad än tidigare själva får ta ansvaret för sina beslut att ta upp 

lån eller teckna borgen. Frågan om besluten är kompetensenliga kan efter 

kommunalbesvär prövas pa samma siitt som gäller för andra beslut som de 

kyrkliga kommunerna fattar. Vidare är det fråga om ärenden som behandlas 

av fullmiiktige och stämma. Detta utgör en garanti för att kyrkokommunens 

ekonomiska åtaganden sker under allmän insyn och debatt. ~kd hänsyn till 

det sagda finner jag överviigande skäl tala för att slopa underställningspröv

ningen av den kyrkokommunala uppläningen. 

Liksom när det gäller de borgerliga kommunerna bör man inte överge 
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principen att kyrkliga kommuner inte far upplåta pantriitt i sin fasta egendom 

till siikerhct för l{m som de har tagit upp. Den verkliga siikcrhetcn för 

kyrkokommunala hin utgörs dels av all den fasta och lösa egendom som 

kyrkokommunen iiger. dels av kyrkokommunens hela skattekraft. För 

tilltron till kyrkliga kommuner som ltmtagarc iir det väsentligt alt liingivarna 

kan utgti fdn att krediten kan baseras på dessa bada .faktorer. Även om i 

enstaka fall nägon kyrklig kommun skulle kunna skaffa.· sig hin på häl tre 

villkor genom att uppl<'tta pantriitt i fastighet, kan dock möjligheterna att 

erh<llla kredit i bngden hli lidande om bngivarna börjar riikna med 

möjligheten att vissa ltmgivare tillgodoses genom att anvisas siirskild 

siikerhet. Det förh@andet att kyrkliga kommuner liksom borgerliga 

kommuner inlt' för upplföa pantriitt i fastighet till siikerhet för l~1n kan alltså 

antas bidra till att längivarnas förtroende för de kyrkliga kommunerna som 

limtagarc uppriitth[tlls. 

Med hiinsyn till principen att de kyrkliga kommunerna svarar för sina 

förbindelser med all sin egendom och hela· sin skattekraft omfattar förbudet 

mot pantsiittning ocks[1 lös egendom. 

8 * Kyrkonldet skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som det 
förvaltar. 

Annan niimnd som förvaltar medel skall föra riikenskaper i enlighet med 
anvisningar av kyrkor:\dct och iirligen. inom den tid som kyrkodtdet 
bestämmer. till rii.det avlämna redovisning för sin medelsförvaltning under 
förcg{1cnde kalendedr. 

När sådan redo\'isning har lämnats. skall kyrkod1det inom den tid som 
kyrkofullmäktige eller kyrkostämman bestämmer sammanfatta och avsluta 
räkenskaperna. 

Gemensamt kyrkndd skall årligen avlämna redovisning till de församling
ar för vilka riiclet är gemensamt. Sådan redovisning skall liimnas senast den 31 
mars. 

I denna paragraf. som motsvarar 76 * LFS. finns bestiimmelser om 

riikenskaper och bokslut. 

I 76 * l morn. LFS föreskrivs att kyrkoriidct skall föra fortliipande 

räkenskaper över de mcdd som rftdet har hand om. Annan nämnd som har 

hand om medel skall föra räkenskaper _enligt rådets anvisningar och lämna 

redovisning för förvaltningen till radct varje {tr före den I mars, om rådet inte 

har bestämt n[1gon annan tid. Sedan denna redovisning har skett. skall 

kyrkoddet senast den I april avsluta församlingens riikenskaper. 

Enligt 76 * 2 mom. LFS skall ett gemensamt kyrkoråd årligen lämna 

redovisning till de församli!lgar f6:r vilka rådet iir gemensamt. Redovisningen 

skall liimnas före den I mars äret efter det år redovisningen avser. Om en 

församling inte har nagot eget kyrkoråd skall redovisningen liimnas före den 

l april. 

Jag anser i likhet med utredningen att första - tredje styckena hör utformas 

~{1 att de stämmer överens med motsvarande bestämmelsn i_ 4 kap. 9 -~ KL. 
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Detta innebär den avvikelsen fdm bestiimmelserna i LFS att församlingarna 

'själva för bestiimma niir räkenskaperna skall viirn avslutade. 

Bestämmelserna i fjiirde stycket om gemensamt kyrkor;\d har med en 

mindre iindring förts över fr~in LFS. 

9 § Siirskilda bestiimmclser finns om 
I. vard om och förvaltning av kyrka och kyrkoegendom. 
2. förvaltning av medel som myndighet har siirskilt inseende över. samt 
3. kollektmedel. 

Paragrafen motsvarar 6-1 * LFS. I Jänvisningen i detta lagrum till bestiim

mdser om särskild revision av kyrkans räkenskaper torde vara iiverflödig och 

har inte fött någon motsvarighet i den nya lagen. 

JO§ Betriiffande kyrklig samfällighet 'tilltimpas hestiimmelserna i 1-9 **· 
Diirvid skall följande giilla. 

I. Bestämmelserna om församlingens kyrkofullmiiktige samt nm dess 
kyrkoråd och övriga niimnder skall i stället avse samfällighetens fullmiiktigc 
eller församlingsdclcgcrade samt dess kyrkor<'id och övriga niimnder. 

2. Församlingarnas kyrkodd skall liimna sina siirskilda förslag om anslag 
för det följande {iret till samfällighetens kyrkodd. Detta bestiimmer niir 
förslagen skall_ avlämnas. 

Paragrafen motsvarar och stiimmer i sak överens med 81 * LFS med 

undantag av bestämmelsen i 81 *cl om församlingskyrkorfals redovisning av 

medelsförvaltningen till samfällighetens kyrkoriid som ocksii förts över till 

den nya lagen men placerats i 7 kap. 8 *· 

7 kap. Revision 

Detta kapitel innehaller. liksom de nuvarande bestiimmelserna i 77-80 ** 
I.FS. föreskrifter om revisorer. revisorernas uppgifter och befogenheter. 

revisionsberiittelse och ansvarsfrihet. Dessutom föreslås nya bestämmelser 

om förvaltning: som har samband med revisionsuppdrag:et och om befogenhet 

för kyrkofullmiiktige alt meddela niirmare föreskrifter om revisionen. I 

enlighet med utredningens förslag har hestiimmelserna om revision placerats 

i ett siirskilt kapitel i den nya lagen. I liirigenom markeras p:i samma sätt som i 

KL revisorernas oberoende stillning och självstiindighet i förhållande till 

förvaltningsorganen. 

1 * Nyvalda kyrkofullmiiktige eller kyrkostiimman viiljcr under :h di1 val i 
hela riket av kyrkofullmiiktigc har iigt rum tre eller flera revisorer samt minst. 
lika mtmga revisorssuppleanter för granskning av de tre följande :'irens 
wrksamhet. Fullmiiktige eller stämman för diirvid viilja revisorer och 
suppleanter för granskning av viss eller vissa niininders verksamhet. Antalet 
revisorer. liksom antalet suppleanter. för varje niimnd eller grupp av 
niimnder skall dock vara minst tre. Om val till kyrkofullmäktige har upphävts 
och omval har iigt rum eller om riittelse har v1tltag1ts g1:·mirn fi.irnyad 
sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna diirvid har 
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ändrats, upphör uppdragen för revisorerna och suppleanterna två m{111adcr 
efter det att omvalet ellersammanräkningen har avslutats. Niir omvalet eller 
den förnyade sammanräkningen har avslutats. skall fullmiiktige förriitta nytt 
val av revisorer och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden. 

I fråga om valbarhet till revisor och revisorssuppleant. verkan av att 
valbarheten upphör och rätt till avsiigelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 § 
om ledamot i kyrkofullmäktige tillämpas. Den som inte är kyrkobokförd i 
församlingen är dock valbar. Detsamma gäller den som har uppnått arton års 
ålder senast på dagen för valet till revisor eller suppleant. 

Om en revisor som inte har utsetts vid proportionellt val avgår under 
tjänstgöringstiden, får fullmäktige eller stämman förriitta fyllnadsval för 
återstoden av denna tid. 

Revisorer och rcvisorssuppleanter har riitt till den ledighet från anställning 
som behövs för uppdraget. 

Fullmäktige eller stämman får besluta att det till revisorer och revisors
suppleanter skall i skälig omfattning utga arvode samt ersättning för 
resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. 

I denna paragraf finns bestiimmelser om antalet revisorer. mandattid. 

omval, valbarhet, rätt till ledighet och ersättning. Paragrafen motsvarar 

delvis 77 § LFS. 

LFS 

Enligt 77 § LFS skall kyrkofullmäktige eller kyrkostämman varje är utse 

tre eller flera revisorer och lika manga suppleanter för granskning av det 

följande årets förvaltning. Revisorerna har rätt att niir som helst inventera de 

penningmedel och värdehandlingar som kyrkorådet eller annan nämnd har 

hand om. Revisorerna har också rätt att ta del av räkenskaper och andra 

handlingar som berör förvaltningen. Bestämmelserna i 55 § LFS om ansvar 

och skadeståndsskyldighet för kyrkorådsledamot gäller iiven för revisor. 

Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman kan besluta att revisor skall få 

ersättning som avses i~ I § 1 och 2 mom. LFS. I 77 §andra stycket LFS finns 

bestämmelser om revisorsjäv. 

KL 

Enligt 5 kap. 1 § KL väljer nyvalda fullmäktige under valår tre eller flera 

revisorer och minst lika många revisorssuppleanter för granskning av de tre 

följande årens verksamhet. Vidare anges att fullmäktige får välja revisorer 

och suppleanter för granskning av viss eller vissa nämnders verksamhet, s. k. 

delad revision. l 5 kap. 1 § KL finns också bestämmelser om omval av 

revisorer med samma innehåll som dem som gäller för kommunstyrelsen och 

de andra nämnderna. I fd1ga om valbarhet. verkan av att valbarheten upphör 

och rätt till avsägelse giiller för revisorerna i princip samma regler som för 

ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder. Om en revisor som inte 



Prop. I 982/83: I 9 193 

har utsetts vid proportionellt val avgitr under tjänstgöringstiden, får 

ful!miiktige förriitta fyllnadsval för återstoden av denna tid. Revisorerna och 

suppleanterna har riitt till den ledighet från anställning som hehövs för 

uppdraget. rullmäktige för hesluta att ersättning skall utgå till revisorerna 

och suppleanterna i samma former som till övriga förtroendevalda. 

Utredningen 

Utredningens förslag stämmer i stort överens med 5 kap. I * KL. 

I friiga om nytt val av revisorer och rcvisorssuppleantcr när ett val till 

kyrkofullmiiktige har upphävts och omval har ägt rum anser utredningen att 

samma regler bör gälla betriiffande revisorer och revisorssuppleantcr som för 

ledamöter och suppleanter i kyrkorådet. 

Mandatperioden för de kyrkokommunala revisorerna föreslås bli tre 

kalenderftr. \fandatperioden börjar den l januari året efter det år då val i 

hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum. Detta gäller även i församlingar 

diir beslutanderätten utövas på kyrkostämma. Reglerna blir således. 

framhitller utredningen, enhetliga för aila församlingar och revisorernas 

mandatperiod hlir lika lång som kyrkor{idsledamöternas. 

För de förtroendevalda revisorerna hör enligt utredningen i princip gälla 

samma valbarhetsvillkor som för andra förtroendeuppdrag. I vissa försam

lingar kan det dock uppstå svårigheter att få fram revisorer som är 

kyrkobokförda inom församlingen, särskilt om man vill utse auktoriserade 

revisorer. Detta gäller i synnerhet beträffande de mycket små församlingar

na. Av denna anledning bör det enligt utredningen inte krävas att revisorer 

och revisorssuppleanter är kyrkobokförda inom församlingen. Liksom på 

elen borgerliga sidan bör den som har uppnått 18 års ålder senast på dagen för 

valet till revisor eller suppleant vara valbar. 
Utredningen anför att det f. n. inte torde finnas något uttalat behov av att 

kunna bevilja pension åt revisorer och revisorssuppleanter. Utvecklingen har 

dock på det kyrkokommunala området, särskilt beträffande samfällighets

bildningen, på senare tid gått mot allt större enheter. Detta kan i framtiden 

medföra att revisorsuppdragen blir så omfattande att det ter sig motiverat att 

i vissa fall bevilja pension. Utredningen föreslår diirför att revisorer och 

revisorssuppleanter även bör kunna beviljas pension. 

Remiss1·ttrandena 

Kammarriitten i Stockholm och Svenska kyrkans centralrådför evangeli

sation och församlingsarbete avstyrker förslaget om möjlighet att bevilja 

pension till revisorer. Domkapitlet i Växjö föreslår att församlingarna skall 

vara skyldiga att underrätta domkapitlet om bl. a. val av revisorer. 

13 Riksdagm 1982/83. I sam/. lVr 19 
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Öwrvägande11 

Paragrafen stämmer i stort överens med utredningens förslag och med 

motsvarande hestämmc\ser i KL. Till skillnad från utredningen föreslår jag 

dock inte att pension skall kunna utgå till revisorer. Skiilcn härtill har jag 

närmare redovisat i specialmotiveringen till 2 kap. 29 ~. 

I första stycket har tagits in hestiimmelscr om val av revisorer och 

revisorssuppleanter och om deras mandatperiod. Liksom utredningen har 

jag funnit det lämpligt att införa en treiirig mandatperiod för rcvisort:r och 

revisorssupplcanter i likhet med vad som gäller i kommuner och landstings

kommuner. Oavsett vilken mandatperiod som gäller för styrelsen och övriga 

nämnder är det fördelaktigt för revisionsarhetet att revisorerna v:iljs för en 

följd av år. I paragrafen anges uttryckligen att valet skall förriittas av de 

nyvalda fullmäktige. Jag vill för tydlighets skull erinra om att revisorernas 

uppdrag är slutfört först sedan de under fjärde året efter valet har granskat 

det tredje årets verksamhet. 

Att s. k. delad revision är tillåten anges uttryckligen i första stycket. Även 

val av revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa nämnders 

verksamhet skall ske vart tredje år. Genom regeln att revisorerna och 

revisorssuppleantcrna skall vara minst tre även vid delad revision skapas 

garantier för att minoritetsintressena kan göra sig gällande i revisionsarhe

tet. 

Beträffande bestämmelserna om omval av revisorer och suppleanter 

hänvisar jag till vad jag har anfört i specialmotiveringen till 5 kap. 8 * i fråga 

om motsvarande bestämmelser om ledamöter och suppleanter i kyrkor~ld. I 

likhet med utredningen har jag inte funnit skiil att införa andra siirbestiim

mclser i fråga om va\harhetsvil\koren.för revisorer än att dessa inte hehöver 

vara kyrkohokförda inom församlingen. Härigenom blir det liittare för smä 

församlingar att kunna utse liimpliga personer. Liksom vid val av kyrkor[1dct 

och andra niimnder skall den som har uppnntt 18 års ålder vid valtillfället vara 

valbar. 

2 * Den som är ledamot eller suppleant i kyrkoddet eller annars är 
redovisningsskyldig till församlingen får inte vara revisor eller revisorssupp
leant för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldighe
ten och inte heller delta i val av revisor eller revisorssuppleant för granskning 
av sådan verksamhet eller i handläggningen av ärende om ansvarsfrihet för 
verksamheten. Detsamma giiller make. föriildrar. barn eller syskon eller 
annan närstäende till den reclovisningsskylclige. Ordförande och vice 
ordförande i kyrkorådet eller annan niimnd vars verksamhet granskningen 
gäller får. utan hinder av vad som nu har sagts och även om de inte är 
ledamöter i kyrkofullmäktige, delta i fullmäktiges eller stämmans övcrliigg
ning. när revisionsheriittelscn som avser granskningen behandlas. 

Denna paragraf innehfiller särskilda hestämmclscr om jäv för revisorer. 

Paragrafen motsvarar 77 * andra stycket LFS. 
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/IS 

Den som i egenskap av ledamot eller suppleant i kyrkorädet eller annars är 

redovisningsskyldig till församlingen eller sådan niirst{1ende till den redovis

ningsskyldige som avses i 4 kap. 13 S 2 riitteg<'mgsbalkcn om jäv mot domare 

för enligt 77 Sandra stycket LFS inte vara revisor eller revisorssupplcant för 

granskning av förvaltning som omfattas av rcdovisningsskyldighetcn. Han 

eller hon far inte heller delta i val av revisor eller rcvisnrssuppleant för 

granskning av s[1da11 förvaltning dler i beslut med anledning av granskning

en. Han eller hon är däremot. till skillnad från vad som gäller enligt den 

allmänna jävsregeln, oförhindrad att delta i den överläggning som kan föregå 

beslutet. 

KL 

Enligt 5 kap. 2 * KL far ledamot eller suppleant i styrelsen eller den som 

annars iir redovisningsskyldig till kommunen eller lanclstingskommunen inte 

vara revisor eller revisorssuppleant för granskning av verksamhet som 

omfattas av redovisningsskyldigheten och inte heller delta i val av revisor 

eller revisorssupplcant för granskning av s~1dan verksamhet eller i handlägg

ningen av iirende om ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller 

make, föräldrar. barn eller syskon eller annan närstående till elen redovis

ningsskyldige. Vidare föreskrivs att motsvarande jiiv föreligger vid hand

läggningen av ärende om ansvarsfrihet för verksamheten men att ordföran

den och vice ordförande i styrelsen eller annan nämnd, vars verksamhet 

granskningen gäller. iindä får delta i överläggningen. Ledamot i fullmäktige 

som fär delta i överliiggningen med stöd av dessa bestämmelser är dock att 

anse som jävig och får inte delta i beslutet i fritgan om ansvarsfrihet. 

l!tredningen 

Utredningen har utformat sitt förslag till bestämmelser om revisors jäv med 

5 kap. 2 * KL som förebild. 

Överväganden 

Paragrafen har utformats i enlighet med utredningens förslag. Reglerna 

om jiiv för revisorer i kyrkliga kommuner kommer härigenom att bli 

desamma som gäller för borgerliga kommuner. 

Bestiimmclsen om riitt för ordföranden och vice ordförande i kyrkoddet 

eller annan ntimnd att delta i överliiggningen har utformats sil att det klargl'>rs 

att den avser si1viil ledamot i fullmiiktige som den som inte iir ledamL1l. I de 

fall dt1 niimndordförandcn iir ledamot i fullmiiktige skall suppleant kallas in 

för honom eller henne redan under överläggningen. 

0 
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3 § Revisorerna granskar kyrkorådets och övriga nämnders verksamhet. De 
prövar om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som har utövats inom nämnderna är tillräcklig. 

En revisor har rätt att av en nämnd få de uppgifter och upplysningar som 
behövs för revisionsarbetet. En revisor får när som helst inventera de 
penningmedel och värdehandlingar som en nämnd förvaltar samt ta del av 
räkenskaper och andra handlingar som herör nämndens verksamhet. 

Vad som har sagts om nämnd gäller i tillämpliga delar även heredning. 

I denna paragraf finns hestämmelser om revisorernas uppgifter och 

befogenheter. Paragrafen motsvarar delvis 77 § LFS. 

LFS 

I 77 § LFS siigs att revisorerna skall granska nästföljande firs förvaltning. 

Vidare stadgas att revisorerna har rätt att niir som helst inventera de 

penningmedel och viirdehandlingar som kyrkor{idet eller annan niimnd har 

hand om och att ta del av räkenskaper och andra handlingar som berör 

förvaltningen. 

KL 

Enligt 5 kap. 3 ~ KL skall revisorerna granska kommunstyrelsens och 

övriga niimnders verksamhet. De prövar om verksamheten har utövats på ett 

iindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfrcdsstiillande siitt. om 

räkenskaperna iir riittvisandc och om den kontroll som hm utövats inom 

nämnderna är tillriicklig. Vidare finns i 5 kap. 3 * KL bestiimmelscr om 

revisorernas rätt att fä de uppgifter och upplysningar som behövs för 

revisionsarbetet. att inventera pengar och värdehandlingar och att ta del av 

räkenskaper. Bestämmelserna om revisorernas uppgifter är avsedda att ge en 

beskrivning av revisorernas arbetsuppgifter som utan detaljföreskrifter 

förmedlar en föreställning om den betydelse som man numera tillmäter 

förvaltningsrcvisionen vid sidan av den mera traditionella kontrollen av 

räkenskaper och medclsförvaltning. 

Utredningen 

Utredningen anför att revisorerna ursprungligen utsågs i efterhand för att 

granska förvaltningen under ett gånget kalenderär. Deras viktigaste uppgif

ter var di\ att bevaka att inga oegentligheter hade begåtts. Sedan revisorsvalct 

flyttats och tvngdpunkten i granskningen flyttats till förvaltningen under 

löpande kalenderår har granskningen av förvaltningsiHgiirdernas liimplighet 

och effektivitet, den s. k. sakrevi~ionen, pii de flesta häll blivit en lika viktig 

uppgift som räkenskapskontrollen. 

Utvecklingen på revisionsomri1det har. frarnht1ller utredningen. varit 
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likartad inom borgerliga och kyrkliga kommuner. Bestämmelserna i 5 kap. 

3 * KL iir inte avsedda att ge en fullständig beskrivning av rcvisionsuppdra

gct. De anger de viktigaste delarna av rcvisiorernas arbete. Detta synes enligt 

utredningen van1 tillräckligt även för de kyrkliga kommunernas del. 

Utredningens förslag till 3 * har därför utformats med ledning av KL:s 

regler. 

Överl'äganden 

Paragrafen stämmer överens med utredningens förslag. 

I första stycket angcs revisorernas uppgifter. Revisorernas granskning 

omfattar kyrkor[1dets och övriga nämnders verksamhet. I enlighet med 

utredningens förslag anges att rcvisorerna prövar om verksamheten har 

utövats på ett siitt som iir tillfredsstiillandc från ekonomisk synpunkt och om 

den kontroll som har utövats inom nämnderna är tillräcklig. I likhet med vad 

som giiller enligt KL föreskrivs vidare att revisorerna skall pröva om 

verksamheten har utövats pä ett iindam;\lscnligt siitt och om räkenskaperna 

iir riittvisande. 

Förvaltningsrevisionen har kommit att inta en alltmera framskjuten roll i 

rcvisionsarbetet. Jag anser att denna utveckling bör främjas och att 

paragrafen diirför i likhet med vad som gäller pa det borgerligt kommunala 

omdtdet hör ge en beskrivning av revisorernas arbetsuppgifter som utan 

dctaljbestiimmelser markerar den betydelse som förvaltningsrcvisionen 

numera har vid sidan av den mera traditionella kontrollen av räkenskaper 

och medelsförvaltning. Lagtexten beskriver de viktigaste delarna av reviso

rernas arbete. Prövningen av att nämndernas verksamhet har utövats p{1 ett 

iindamtilsenligt siitt avser bl. a. frågan om verksamheten är inriktad på de 

mäl som enligt lag. annan författning eller fullmäktiges beslut gäller för 

verksamheten. Till prövningen av om verksamheten har utövats pi1 ett sätt 

som är tillfredsstiillandc fdm ekonomisk synpunkt hör frågan huruvida 

resultatet av niimndens verksamhet står i rimligt förhällande till medelsför

brukningen. 

Revisionsberiittelsen är det huvudsakliga medlet för revisorernas kom

munikation med kyrkofullmäktige och övriga organ i församlingen. Men det 

utesluter inte att revisorerna under hand gör pt1pekanden och erinringar hos 

nämnderna. Revisorerna bör enligt min mening. medan granskningsarbetet 

ptigår. påpeka fel och brister i förvaltningen när omedelbar rättelse är 

nödviindig för att skada eller allvarlig olägenhet för församlingen skall kunna 

undvikas eller hcgriinsas. Revisorerna för själva från fall till fall bedöma om 

nägon st1dan åtgiird bör vidtas. 

Andra sty~ket innehMler i likhet med 77 * LFS och 5 kap. 3 * KL 

föreskrifter om re\'isnrernas riitt att inventera penningmedel och värdchand

lingar och att ta del av riikenskapn 111. m. Vidare anges att revisor har riitt att 
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f{I de uppgifter och upplysningar av nämnderna som behövs för revisionsar

bctet. 

4 * Revisorerna utövar, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman inte 
bestämmer annat, själva den förvaltning som har samband med revisions
uppdraget. Beslut som revisorerna fattar angående förvaltningen skall 
upptas i protokoll. I fråga om justering av protokoll och tillkännagivande om 
justeringen tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 13 *· 

Denna paragraf. som innehåller bestämmelser om revisorernas förvalt

ningsuppgifter. har ingen motsvarighet i LFS. 

KL 

Enligt 5 kap.· 4 * KL utövar de kommunala revisorerna. om inte 

fullmäktige bestämmer något annat, sjiilva den förvaltning som har samband 

med revisionsuppdraget. Beslut som revisorerna fattar angiit~nde förvalt

ningen skall tas in i protokoll. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att den kyrkokommunala verksamheten är av 

långt mindre omfattning än den borgerligt kommunala och att även 

revisionsverksamheten är av förhållandevis bcgriinsad omfattning ·pii det 

kyrkliga området. Särskilda bestämmelser om förvaltning i samband med 

revision torde enligt utredningen därför f. IL behövas endast för de större 

kyrkokommunala enheterna. Organisationen av förvaltningen i samband 

med revision bör kunna anpassas till det som lokalt bedöms liimpligt. KL:s 

bestämmelser ger också möjlighet till det. Utredningen föreslår att en 

paragraf med regler av samma innebörd som 5 kap. 4 § KL tas in i den nya 

lagen om de kyrkliga kommunerna. Den föreslagna paragrafen hör enligt 

utredningen såsom rambestämmelse giilla för hela det kyrkokommunala 

omri1det. 

Överväga11de11 

Man bör skilja mellan de göromål som kan hänföras till det egentliga 

revisionsarbetet och den förvaltning som har samband med revisionsuppdra

get. Paragrafen har utformats i enlighet med utredningens förslag så att 

kyrkokommunerna liksom de borgerliga kommunerna för frihet att anordna 

förvaltningen på det sätt som lokalt framstår som mest lämpligt. I paragrafen 

föreskrivs att revisorerna själva utövar den förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget. om inte fullmiiktigc hestiimmer annat. Huvudregeln 

enligt paragrafen iir att re\'isorcrna utövar förvaltningen samfällt. Fullmiik

tige kan emellertid också inriitta en siirskild nämnd för de administrativa 

uppgifterna eller bestiimma att dessa skall ombesörjas av nagon redan 
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inrättad nämnd. Ett ytterligare alternativ. som är möjligt enligt paragrafen. 

är att fullmäktige bestämmer att dessa up1'igifter skall handhas av ett särskilt 

förvaltningsorgan. som består av revisorerna eller vissa av dem och som inte 

bar karaktiir av nämnd. 

5 § Revisorerna skall i1rligen till kyrkofullmäktige eller kyrkostämman avge 
bcriittelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser 
verksamheten under det föregående aret. Av bcriittelsen skall framgå om 
anmärkning betriiffande den granskade verksamheten föreligger eller inte. 
Om anmärkning: framställs, skall anledningen till denna anges i berättelsen. 
Revisionsberättelsen skall innehiilla ett särskilt uttalande i frågan huruvida 
ansvarsfrihet tillstyrks eller inte. 

I denna paragraf finns föreskrifter om innehållet i revisionsberättelsen. 

Paragrafen motsvarar 78 § LFS och stämmer i huvudsak överens med 

bestämmelserna där. Den knyter emellertid. på samma sätt som dess förebild 

i 5 kap. 5 § KL. an till elen kombination av räkenskapsgranskning och 

förvaltningsrevision som har blivit allt vanligare och som har kommit till 

uttryck i bestiimmelserna om revisorernas uppgifter i 3 §. Paragrafen anger 

endast minimiinnch;lllet i ·revisionshcriittelscn. Föreskriften att berättelsen 

skall innehålla en redogörelse för resultatet av revisionen innebär inte att alla 

iakttagelser som bar gjorts under rcvisionsarbetet måste återges och 

kommenteras. 

6 § Sedan förklaringar bar inhämtats över de anmärkningar som har 
framställts i revisionsberättelsen. skall kyrkofullmäktige eller kyrkostämman 
vid sammanträde före utgangen av året efter det {ir so~ revisionen avser 
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller åtgärd för att bevara församling
ens rätt skall vidtas. Om talan inte väcks inom ett år från det att 
revisionsberättelsen lades fram på sammanträde med fullmäktige eller 
stiimman. anses ansvarsfrihet beviljad. Trots att ansvarsfrihet har beviljats 
får talan dock föras beträffande skada på grund av brottslig handling, om inte 
ansvarsfriheten uppenbarligen avs1!g iive:~n den .skadan. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om prövningen av frågan om 

ansvarsfrihet för förvaltningen. Den motsvarar 79 och 80 *~ LFS. 

/JS 

Enligt 79 § LFS skall revisionsberiittelsen avlämnas senast den 1 maj till 

kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans ordförande. BerMtelscn om de 

förklaringar iiver framstiillda anmiirkningar som ordföranden infordrar skall 

framläggas till granskning och avgörande hos fullmiiktige eller stämman före 

utgtmgcn av juni m~inad. Om fullmäktige eller stämman beslutar det. kan 

ärendet tas upp p<i sammanträde senare under äret. 

Av 80 * LFS framg{1r att kyrkofullmäktige eller kyrkostämman skall 

b1:sluta huruvida framstiilld anmärkning skall förfalla och ansvarsfrihet för 

förvaltningen meddelas eller om <1tgärd för att bevara församlingens rätt skall 

vidtas. Om talan beträffande den förvaltning revisionsberättelsen avser inte 
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v~icks inom ett år från det berättelsen framlades på fullmäktigsammanträde 

eller stämma. skall det anses att ansvarsfrihet har blivit beviljad. Även om 

ansvarsfrihet har beviljats. får talan föras pit grund av brottslig handling om 

inte ansvarsfriheten uppenbarligen avsett även den handlingen. 

Kl, 

Kommunfullmäktige skall enligt 5 kap. 6 § KL före utgången av året efter 

det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller inte. 

Om talan inte väcks inom ett år anses ansvarsfrihet beviljad. I fråga om talan 

på grund av brottslig handling finns en särskild regel. 

Utredningen 

Paragrafen har utformats med 5 kap. 6 § KL som förebild. Detta innebär 

bl. a. att kyrkofullmäktige eller kyrkostämman skall besluta i frågan om 

ansvarsfrihet vid sammanträde före utgången av året efter det år som 

revisionen avser. 

Remissinstanserna 

Svenska kommunförbundet anför att bestiimmelserna om ansvarsfrihet i 

KL enligt sin ordalydelse förutsätter ett samband med en efterföljande 

skadeståndstalan. Till följd av tjänstefelets avskaffande är det emellertid 

enligt förbundet i dag oklart vilka möjligheter som står till buds härvidlag och 

hur bestämmelserna om ansvarsfrihet bör bedömas i det nya läget. 

Förbundet anser att det vore värdefullt med ett niirmare klarläggande av 

ansvarsfrihetsreglernas faktiska innebörd i dag. Denna fråga torde emeller

tid kräva mer ingående analyser än vad som är möjligt att åstadkomma i 

samband med den lagtekniska översynen av församlingsstyrelseregeln. 

Öven'äganden 

Paragrafen har utformats i enlighet med förslaget och stämmer sålunda 

överens med motsvarande bestämmelser för de borgerliga kommunerna i 5 

kap. 6 * KL I 5 ~anges att revisionsberättelsen skall lämnas till fullmäktige 

eller stämman. Av denna föreskrift sammanstiilld med vad som föreskrivs i 

6 * följer att det ankommer på fullmäktige resp. stämman och inte på 

revisorerna att inhämta förklaringar över de anmärkningar som har 

framställts. Något hinder finns inte mot att revisionsberättelsen underkastas 

en mera omfattande remissbehandling än vad som krävs enligt paragrafen. 

Jag har emellertid inte funnit det lämpligt att ta in en ovillkorlig föreskrift om 

att förklaringar skall inhiimtas även över andra påpekanden iin anmiirkning

ar. En s{1dan föreskrift skulle kunna leda till gränsdragningssvärigheter och 

till ett onödigt omfattande rcmissförfarande. 
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~;ir det gäller tidpunkten för beslutet i fr~1gan om ansvarsfrihet har jag 

funnit att utredningens förslag nm utstr;ickt tid för behandlingen av 

revisionsberiittelsen iir viil avvägt. 

Svenska kommunförbundet har i sitt remissyttrande aktualiserat frägan 

om ansvarsfrihetsrcglernas faktiska innebiird. 

KL och LFS har aldrig innehållit bestiimmelser om skadesttmdsansvar för 

kommunernas förtroendevald;1. Tjiinstefrl kunde tidigare utgöra grund för 

skadeståndskrav i fall av försumlighet. Nt1got egentligt behov av siirskilda 

skadeståndsregler för förtroendevalda förelåg siiledes inte sii länge försum

lighet i fullgörandet av förvaltningsuppgifter var straffsanktionerad. Detta 

kan förklara varför man i förarbetena till skadest{mdslagen ( 1972:207. 

omtryckt 1975:404) utan särskild analys förbigår fr{tgan om förtroendeupp

drag skall anses förenat ocks~1 med ett skadeständsansvar som iir frikopplat 

friin straffet. 

Sedan tjänstefelet avskaffats som brott. råder oklarhet om kommunalt 

förtroendevalda inom verksamhetsområden där myndighetsutövning inte 

förekommer över huvud taget har något skadeståndsansvar för s. k. ren 

förmögenhetsskada som de åsamkar kommunen under fullgörande av sitt 

förtroendeuppdrag. Det får dock anses tveksamt om ett sådant ansvar 

föreligger. Att här falla tillbaka på handclsbalkens regler om sysslomän för 

att få en grund för ansvar skulle uppfattas som friimmande för det nuvarande 

kommunala förtroendemannasystemet och är diirför inte realistiskt. 

Jag är emellertid inte nu beredd att ta ställning till det eventuella behovet 

av ett utvidgat skadeståndsansvar för de förtroendevalda i kommunerna. 

7 * Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får meddela niirmare föreskrifter 
om revisionen. 

Denna paragraf saknar motsvarighet i LFS. Enligt 5 kap. 7 ~ KL kan 

kommunfullmäktige meddela niirmare föreskrifter om revisionen. 

Förevarande paragraf har i enlighet med utredningens förslag utformats 

med 5 kap. 7 *KL som förebild. Bestämmelsen har sin betydelse för de större 

kyrkokommunala enheterna. diir fullmiiktige kan behöva meddela föreskrif

ter om t. ex. organisationen för revisionsarbctet. den förvaltning som har 

samband med revisionen och revisionsberiittelsens innehhll. Sildana före

skrifter kan tas in i reglemente eller meddelas pi1 annat siitt. 

8 * Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestiimmelserna i 1-7 *~· 
Därvid skall följande gälla. 

I. Bestämmelserna om församlingens kyrkofullmäktige samt om dess 
kyrkoråd och övriga niimnder skall i smilet avse samfällighetens fullmiiktige 
eller församlingsdelegerade samt dess kyrkori1d och iivriga niimnder. 

2. Församlingskyrkoriid som fön·altar medel for samfällighetens riikning 
skall ~irligen avge redo\'isning: för sin förvaltning under· det föregi1ende 
kalendniiret. Redovisningen skall liimnas till samfiilliglll·tens kyrkor~!d. som 
bes~iimmer niir detta skall ske. 
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Paragrafen motsvarar ddvis t\ 1 * LFS. lkstiimrm:lserna har med redak

tionella och spräkliga ändringar fiirts ÖH'r fri\n LFS. ~<igon saklig ändring är 

inte avsedd. 

8 kap. Församlingsskatt 

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att erhigga skatt till 

församling. skattesats. underrättelse om skattesats. utbetalning och redovis

ning av församlingsskatt samt särskilda bestämmelser om kyrkliga samfäl

ligheter. Kapitlet motsvarar sjunde kapitlet i LFS. Vissa av bestämmelserna i 

detta kapitel är av rent teknisk natur och berör inte den kyrkokommunala 

verksamheten som sådan. Jag anser i likhet med utredningen att sådana 

bestämmelser inte bör tas in i den nya lagen om församlingar och kyrkliga 

samfälligheter utan i stället placeras i lagen (1965:269) med särskilda 

bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. 

m. m. En sädan fördelning av bestämmelserna om skatt till församlingar och 

kyrkliga samfälligheter stiimmcr överens med vad som giiller i fråga om 

reglerna om skatt till de borgerliga kommunerna. 

1 * Om skyldighet att erlägga församlingsskatt finns bestämmelser i 
kommunalskattelagen ( 1928:370). 

Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling är inte skyldig att 
erliigga försarnlingsskatt till den territoriella församling där han eller hon är 
mantalsskriven. 

Om lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan 
finns särskilda bcstiimrnels.:r. 

Denna paragraf. som innehåller bestiimmelser om skyldighet att erlägga 

församlingsskatt. motsvarar 82 * LFS. 

us 

Enligt 82 s LFS skall församlingsskatt utgt1 som allmiin kommunalskatt. 

om inte nt1got annat är föreskrivet i lag eller annan författning. Den som är 

kyrkoskriven i en icke-territoriell församling iir dock inte skyldig att erUigga 

församlingsskatt till den territoriella församling inom vilken han är mantals

skriven. Slutligen anges i paragrafen att det finns särskilda bestämmelser om 

lindring i skattskyldighctcn för den som inte tillhör svenska kyrkan. 

KL 

I fi kap. 1 *KL giirs i fr;1ga om skyldigheten att .::rlägga kommunalskatt en 

hiinvisning till kommunalskattelagen. Vidare anges att den som iir skattskyl

dig till kommun inom landstingskommun ocks;i iir skyldig att erUgga 

landstingsskatt. 
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U1rcdninge11 

Utredningen anför att förbch<illet i 82 § LFS om att församlingsskatt skall 

utgä som allmän kommunalskatt om inte nilgot annat är föreskrivet i lag eller 

förfa.ttning har övertagits oföriindrat fr{111 1862 ius kyrkostämmoförordning 

och 1930 års församlingsstyrelselag. N{1gra undantagsfall nämns inte i 

motiven. Ursprungligen torde hiir ha asyftats vissa privilcgieskydclade men 

numera praktiskt betydelselösa skattcHittnader för präst samt avgifter som 

förr endast belastade mantalssatt jord eller annan fastighet. Möjligen har 

förbehi11let behållits som en reservregel. 

Enligt utredningen råder ännu en viss tveksamhet huruvida fiirbch<'tllet i 

82 * första stycket LFS har någon betydelse. Friimst beror detta pil att vissa 

av priisterskapets privilegier ännu formellt gäller iiven om de numera saknar 

direkt praktisk betydelse. Av denna anledning föreslar utredningen att 

förbehfölet i 82 § första stycket LFS förs över till den ny1 lagen. 

Remissinstansema 

Kammarkollegiet anser att förbehållet "om annat inte är särskilt stadgat" 

bör kunna utgå ur den reviderade lagen. eftersom privilegierna i vart fall till 

den del de kunde tänkas ha någon betydelse i detta sammanhang har upphört 

att gälla. Kollegiet hänvisar ocks<I till J 979 års kyrkomötcskommittes förslag 

att privilegierna skall upphävas. 

I fräga om lindringen i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska 

kyrkan menar domkapitlet i Visby att det bör klart framgå att kvarvarande 

30 0: av församlingsskatten avser kyrkans service i fråga om folkbokföring 

och begravningsväscncle. 

Överväganden 

I paragrafens första stycke har i enlighet med utredningens förslag tagits in 

en hänvisning till kommunalskattelagen (1928:370). Det särskilda förbehål

let som syftar på bl. a vissa privilegieskyddadc skattelättnader för präst har 

enligt min mening inte längre någon praktisk betydelse och bör inte tas in i 

den nya lagen. Jag har nyligen i propositionen ( 1981182:77) om formerna för 

den kyrkliga lagstiftningen m. m. förordat bl. a. att föreskriften i punkt 9 

övergångsbestämmelserna till regeringsformen om prästerskapets privilegier 

m. m. skall upphävas. Riksdagen har som vilande antagit de i propositionen 

framlagda förslagen till ändring i RF (KU 1981182:36. rskr 1981/82:263). 

Vidare har jag nyligen i propositionen ( 1981182: 192) om ett reformerat 

kyrkomöte m. m. föreslagit att det forna prästeståndets privilegier, förmå~ 

ner. rättigheter och friheter skall upphävas genom en särskild lag. 

Andra och tredje styckena i paragrafen har i enlighet med utredningens 

förslag utan iindring i sak förts över fran LFS. Jag kan inte dela domkapitlets i 
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Vishy uppfattning att det är nödviindigt att i denna lag precisera vilka 

kostnader den s. k. dissenti:rskattcn skall täcka. 

2 * Skattesatsen för fi"\rsamlingsskatt hestiims enligt de grunder som anges i 
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan 
menighets utdebitering av skatt. m. m. 

Den skattesats som har hestiimts för ett visst år skall tillämpas vid 
fastställandet av dels s:'1dan församlingsskatt som ingår i preliminär skatt för 
inkomst under detta t1r. dels sädan församlingsskatt som ingår i slutlig skatt 
pit grund av det följande :hets taxering. 

Om enligt 6 kap. 4 *tredje stycket annan skattesats slutligt har fastställts 
iin den som har bestämts tidigare. skall den församlingsskatt som ingår i den 
preliminiira skatten för inkomst under det följande äret utg[1 efter den 
tidigare bestämda skattesatsen. Den församlingsskatt som ingår i slutlig skatt 
pa grund av det diirniist följande årets taxering skall utg~t efter den skattesats 
som har bestämts i samband med att budgeten fastställdes. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i LFS. innehliller bestämmelser om 

utdebiteringsgrund. 

KL 

1 6 kap. 2 *första stycket Kl. anges att skattesatsen för kommunalskatt och 

landstingsskatt bestäms enligt de grunder som anges i lagen ( 1965:269) med 

siirskilda hestiimmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av 

skatt. m. m. Enligt andra stycket skall den skattesats som kommunen har 

bestämt tillämpas h~ide niir preliminär skatt fastställs och när slutlig skatt 

fastställs. I tredje stycket finns en undantagsregcl för de fall då fullmäktige i 

december har faststiillt en annan skattesats än den som har bestämts 

tidigare. 

Utredningen 

Fr{m systematisk synpunkt är det enligt utredningen liimpligt att det i en ny 

lag om fiirsamlingsstyrelse finns en regel om bestiimmande av skattesats. 

Denna regel bör. liksom pa den borgerliga sidan. utformas som en hänvisning 

till lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets 

. utdebitering av skatt. m. m. Utredningen erinrar om dess förslag om att 

församlingarna skall ha lika hlnga budgetfrister som de borgerliga kommun-· 

erna och att församlingarna fär iindra den skattesats som först fastställts. 0111 

det föreligger siirskilda skiil till det (6 kap. 4 ~tredje stycket). Dessa förslag 

föranleder enligt utredningen att förevarande paragraf bör innehi'llla 

bestämmelser som iir anpassade till de nya budgetreglerna. 
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Ö1·erviiganden 

fog delar utredningens uppfattning att det bör finnas regler om bestäm

mande och tillämpande av skattesats i den nya lagen. Paragrafen har i 

enlighet med utredningens förslag utformats med 6 kap. 2 ~ KL som 

förebild. 

3 § '.'Jiir budgeten har faststiillts. skall kyrkort1det genast underriitta den 
kommun där församlingen är hcliigen om den skattesats som har bestiimts för 
det följande <iret. I kommunalli1gen ( 1977: 179) finns föreskrifter om 
skyldighet för kommunstyrelsen att underrätta den lokala skattemyndighe
ten och statistiska centralbyrän om denna skattesats. 

Om skattesatsen inte har faststiillts före oktober m;lnads utgång. skall 
kyrlwri1det genast unclerriitta kommunen om r{1det~ förslag till skattesat~. 
Har annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall nhlet genast 
underrätta kommunen om den fastställda skattesatsen. Orh budgeten inte 
har faststiillts före november mtmads utg<'mg skall, s{1 snart skattesatsen har 
fasbliillts. kommunen underiittas om denna. 

Paragrafen. som delvis motsvarar 83 * LFS. innehiiller bestämmelser om 

skyldighet för kyrkorådet att lämna underrättelse om den skattesats som har 

bestiimts. 

L/-S 

l 83 * LFS föreskrivs att kyrkorådet, sedan budgeten fastställts, skall 

undcrriitta den kommun diir församlingen är beliigen om beslutet. Vidare 

hänvisas till bestämmelserna i KL om kommunstyrelsens skyldighet att 

lämna unclcrriittelse om skattesatsen. 

KL 

Enligt 6 kap. 3 * KL skall kommunstyrelsen, niir budgeten faststiillts, 

genast undcrriitta den lokala skattemyndigheten och statistiska centralbydn 

nm Jen skattesats som har bestiimts för det följande <'iret. Om skattesatsen 

inte har fastsrnllts före oktober månads utgiing skall styrelsen genast 

undcrriitta den lokala skattemyndigheten och statistiska ccntralbyrim om 

styrelsens förslag till skattesats. För den hiindelsc annan skattesats ;in den 

föreslagna har fastställts. skall styrelsen genast unclerriitta dessa myndigheter 

och riksskatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har 

foststiillts före november månads utgång skall. så snart skattesatsen för den 

preliminiira ·skatten har faststiillts. den lokala skattemyndigheten och 

statistiska centralbyr[1n underrättas om skattesatsen. Vidare skall i andra 

kommuner iin Stockholms kommun styrelsen ocksf1 underriitta den lokala 

skattemyndigheten och statistiska centralbyri'ln om den skattesats som 

församling eller kyrklig samfällighet inom kommunen har beslutat för det 

följande aret. 
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Utredningen 

Paragrafens första st);cke i utredningens förslag motsvarar 83 * LFS. Det 

andra stycket har utformats med ledning av 6 kap. 3 * andra stycket KL. 

Församlingarna far s{1ledes enligt utredningens förslag skyldighet att lämna 

underrättelse om skattesatsen till den borgerliga kommunen, som sedan 

vidarebefordrar beskedet till den lokala skattemyndigheten och statistiska 

centralbyran. 

Utredningen framhåller att en borgerlig kommun numera omfattar flera 

kyrkliga kommuner. Den nuvarande ordningen för underrättelser medför 

siilunda att det kan ske en uppsamling av uppgifter om skattesatser hos de 

borgerliga kommunerna innan besked lämnas till den lokala skattemyndig

heten och statistiska centralbyran. Erfarenheterna av det nuvarande 

systemet visar inte nagra nackdelar av allvarligare art. I stället torde den 

samordnande mil som de borgerliga kommunerna har innebära en inte 

oväsentlig arbetsbesparing för de slutliga mottagarna av underrättelserna. 

Utredningen anser cbrför att dennuvarande ordningen bör behållas. Vidare 

päpekar utredningen att skyldigheten för kyrkorcldet att sarndida med 

kommunstyrelSL'n innan budgetfiirslaget giirs upp föresläs bli överförd till 

den nya lagen. 

Rem issi ns ta nsc r11a 

Uinsstyrelscn i Skaraborgs Hin tillstyrker förslaget att de borgerliga 

kommunerna även i fortsiittningen skall vara uppsamlingsmyndigheter för de 

kyrkliga kPrnmunernas uppgifter om skattesatser. Uinsstyrelsen pekar pii att 

denna ordning har fungerat tillfrcdsstiillande och att praktiska skatteadmi

nistrativa skäl talar för att den behålls. 

Öi·en·äganden 

Paragrafen har med några språkliga ändringar utformats i enlighet med 

utredningens förslag och s;'\lunda med bestämmelserna på det borgerligt 

kommunala området som mönster. Eftersom jag delar uppfattningen att de 

borgerliga kommunerna av praktiska skäl även i fortsättningen bör samla in 

uppgifterna om de kyrkliga kommunernas skattesatser. föreslås inte någon 

ändring i vad som gäller f. n. på denna punkt. Ett ytterligare skäl som talar 

för detta är skyldigheten enligt 6 kap. 4 ~ andra stycket för kyrkorädet att 

samråda med kommunstyrelsen innan budgetförslaget görs upp. 

I 7 9 finns särregler för församlingarna i Stockholms kyrkliga samfällighet 

och för samfälligheten beträffande underrättelse om skattesatsen. 
I 

4 * Om utbetalning av församlingsskatt finns best;imrnelser i lagen 
( 1965:261.J) med siirskilda bestiimmelser om kommuns och annan menighL'ts 
utdebitering a\" skatt, m. 111. 
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LFS 

I 84 ~I .FS regleras hur statens utbetalning av skatt till församlingarna skall 

ske. BesUimmelserna är av teknisk natur. 

En församling har rätt att under ett i1r erht1lla församlingsskatt av staten. 

Beloppet skall motsvara vad som skulle utga p{1 grundval av antalet 

skattekronor och skatteören i församlingen vid det föreg:knde årets 

(taxeringsiirel) taxering, beriiknat efter den skattesats som har bestiimts för 

aret före taxeringsärct. Om en skattskyldig har Httt lindring i skattskyldig

heren till församlingen p{1 grund av att han eller hon inte tillhör svenska 

kyrkan. skall det belopp som församlingen har riitt att fö fr<ln staten nedsiittas 

i motsvarande mån. 

En församling har vidare riitt att under ett visst är fö förskott frim staten. 

Förskottet skall motsvara produkten av den skattesats som har beslutats för 

[1rct och det antal skattekronor och skatteören som enligt taxeringsniimnds 

beslut beträffande det föreg{iende årets taxering till kommunal inkomstskatt 

har p<iförts de skattskyldiga. Förskottet ingt1r i församlingens fordran hos 

staten vid ingtmgcn av året efter det ftr cl<I beslutet fattades. Förskottet skall 

avriiknas mot den församlingsskatt som församlingen har riitt att crhälla frän 

staten på grundval ;1v taxeringen undn <lret efter det da förskottet 

utbetalas. 

Det belopp som vid ingången a\' ett {1r utgör en församlings fordran hos 

staten skall länsstyrelsen betala ut under samma itr till den kommun diir 

församlingen är belägen. Utbetalning skall ske med en tolftcckl den 18 i varje 

kalcndcrmiinad. Om församlingens fordran inte iir uträknad vid utbctal

ningstillfällena i m{rnadcrna januari och februari skall vid dessa tillfällen 

utbetalas samma belopp som utbetalades i december mfinad föregående i1r. 

Länsstyrelsen far dock betala ut ett annat belopp om det finns s:irskilda skiil 

till det. Om nägon av utbetalningarna i januari och kbruari mfmader inte 

motsvarar en tolftedel av församlingens fordran, skall jämkning ske vid 

utbetalningen i mars miinad. Kommunen skall därefter betala ut medlen till 

kyrkorådet. Det som nu sagts beträffande församlingar gäller också enligt 

85 ~ LFS för kyrkliga samfälligheter. För församling i Stockholm och 

Stockholms kyrkliga s<1mfällighet gäller dock enligt 86 ~ LFS att skattemedel 

skall betalas ut direkt till församlingen eller samfälligheten. 

KL 

I 6 kap. 4 * KL finns en hiinvisning till bestämmelserna om utbetalning av 

kommunalskatt i lagen (I %5:269) med särskilda bestiimmclser om kommuns 

och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. lkstiimmelscrna fördes 

iiver dit frän 1953 ;'trs kommunallag i samband med kornmunallagsrcformen 

(KU 1976177:2.'i). 
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U1red11i11ge11 

Utredningen framhåller att bestämmelserna i 84 *första-tredje styckena 

LFS om skatteutbetalning är av teknisk natur. De stämmer i huvudsak 

överens med motsvarande regler för de borgerliga kommunerna. Utredning

en föreslår därför att reglerna. på samma sätt som skedde vid kommunal

lagsreformen, flyttas över till 1965 års lag med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m. I den nya 

församlingsstyrelselagen behövs därefter endast en hänvisning till bestäm

melserna om utbetalning av församlingsskatt i 1965 års lag. 

Ö1·en•äga11den 

Paragrafen har utformats i enlighet med utredningens förslag. Jag förordar 

alltså att reglerna om utbetalning av församlingsskatt. liksom motsvarande 

regler om kommunalskatt. placeras i lagen med särskilda bestämmelser om 

kommuns o~h annans menighets utdebitering av skatt, m. m. Jag återkom

mer till den närmare utformningen av dessa regler i specialmotiveringen till 

lagen om ändring i 1965 års lag. 

5 * Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till kyrkor<ldet överlämna 
redovisning för det föregående året över skatt som tillkommer församlingen 
och som har utanordnats till denna. 

Denna paragraf motsvarar 84 * fjärde stycket LFS·. Den st:immer i sak 

överens med den nyss nämnda bestämmelsen i LFS och med motsvarande 

regel för de borgerliga kommunerna i 6 kap. 5 * KL. Bcstiimmelsen i 84 ~ 

femte stycket LFS om meddelande av närmare förskrifter om redovisningen 

har inte fätt någon motsvarighet i den nya lagen, eftersom regeringen med 

stöd av 8 kap. L' § RF kan meddela verkställighetsföreskriftcr. 

6 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 2-5 §§ om 
församling 

Paragrafen motsvarar 85 ~ LFS. Reglerna om skyldighet att liimna 

underrättelse om skattesats. utbetalning av församlingsskatt och liinsstyrcl

sens redovisning av skatt till församling bör även i fortsättningen vara 

tilliimpliga pil kyrkliga samfälligheter. Vidare bör den nya bestämmelsen i 2 * 
om utdebiteringsgrund även gälla för dessa. 

7 ~ För församling i Stockholms kyrkliga samfällighet och för samfälligheten 
giillcr att varje församlings kyrkorf1cl och samfällighetens kyrkoriid skall. 

. sedan budgeten har faststiillts. genast underrätta den lokala skattemyndig
heten pch statistiska centralbyrän om den skattesats som har bestiimts för det 
följande ~i.ret. 

Om skattesatsen inte har faststiillts före oktohL·r miinads utg~ing. skall 
kyrlwr{idet genast underriitta elen lokala skattemyndigheten och statistiska 
centralbyrän nm r<lclets förslag till skattesats. Har annan skattesats än den 
föreslagna faststiillts. skall nidet genast underriitta dessa myndigheter och 
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riksskattevcrkct om den fastställda skattesatsen. Om hudgeten inte har 
fastställts före novcmhcr milnads utgång skall, så snart skattesatsen har 
faststiillts, den lokala skattemyndigheten och statistiska centralhyrån under
riittas om denna. 

Paragrafen innehäller specialregler för församlingarna i Stockholms 

kyrkliga samfällighet och för samfälligheten beträffande underrättelse om 

skattesatsen. Paragrafen motsyarar delvis 86 * LFS. 

Enligt 86 § LFS giilkr siirskilt för församling i Stockholm och Stockholms 

kyrkliga samfällighet att varje församlings kyrkor{1d och samfällighetens 

kyrkoråd skall. sedan budgeten har faststiillts. genast underrätta den lokala 

skattemyndigheten och statistiska centralbydn om den skattesats som har 

hestämts för det följande ;\ret. 

För församling i Stockholm och Stockholms kyrkliga samfällighet gäller 

således att resp. kyrkoräd sjiilv underrättar den lokala skattemyndigheten 

och statistiska centralbyrån om elen beslutade skattesatsen. Jag anser i likhet 

med utredningen att denna ordning hör bestä. Reglerna om underrättelse 

bör dock kompletteras på grund av förslaget om ändrade budgetfrister m. m. 

Andra stycket har diirför avfattats med ledning av 6 kap. 3 § KL. 

Vidare sägs i 86 § b) LFS att belopp som avses i 84 § tredje stycket LFS 

skall hetalas ut direkt till församlingen eller samfälligheten. I lagen om 

iindring i lagen ( 1965:269) med särskilda hestämmclscr om kommuns och 

annan menighets utdebitering av skatt. m. m. föreslås att skattemedlen i 

fortsiittningen skall betalas ut direkt till varje församling eller samfällighet. 

Föreskriften i 86 § b) LFS behövs då inte liingre. Den har därför inte fått 

någon motsvarighet i den nya lagen. 

9 kap. Kommunalbesvär 

I detta kapitel. som motsvarar 8 kap. LFS. finns regler om hesvär över 

kyrkofullmäktiges. kyrkostämmans. kyrkort1clets och annan nämnds heslut. 

Kapitlet innehåller också en siirskilcl hcstämmelse om kyrkliga samfällighe

ter. 

I 87 * LFS hänvisas till bcstiimmclserna i 71 och 74 ** LFS om skyldighet 

att underställa regeringen vissa fondbeslut samt beslut att ta upp lån och ingå 

borgen. Enligt 87 * andra stycket skall sådana beslut insändas till länsstyrel

sen. som skall överlämna handlingarna med eget yttrande till regeringen. I 

88 * LFS finns en hänvisning till 67 * LFS, som innehåller en hcstämmclse om 

skyldighet att underställa länsstyrelsen heslut om anslag som skall täckas 

genom utdebitering under mer än fem ar. 188 ~sägs vidare att ett underställt 

beslut skall antingen fastställas oförändrat eller ogillas. Om fastställelse 

viigras skall skiilen för det uppges. Församlingen får överklaga beslut att 

viigra faststiillelse hos regeringen. 11953 års kommunallag fanns bestämmel

ser som motsvarade 87 och 88 ** LFS. Dessa bestämmelser fördes inte över 
till KL. 

14 Riksdagrn 1982183. i sam/. Nr 19 
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Vad jag har anfört i specialmotiveringen till 6 kap. 5. 6 och 7 §§ innebiir att 

underställningsskyldigheten i fråga om de s. k. flerårsanslagen. fondbesluten 

samt besluten om lån och borgen slopas. Bestiimmelserna i 87 och 88 s§ LFS 

har därför inte fått nagon motsvarighet i den nya lagen om församlingar och 

kyrkliga samfälligheter. 

8 kap. LFS har som rubrik Om underställning och besvär. Överklagande 

av kyrkokommunala beslut med stöd av bestämmelserna i 8 kap. LFS räknas 

som kommunalbesvär. Detsamma gäller besvär som kommer att anföras 

enligt besvärsreglerna i den nya lagen. Kommunalbesvär är en särskild typ av 

besvär. som i flera viktiga avseenden skiljer sig frt1n de s. k. förvaltningsbe

svären. I KL har det kapitel som innehaller bestämmelserna om besvär 

rubriken Kommunalbesvär. Denna beteckning bör användas även i lagen om 

församlingar och kyrkliga samfälligheter. Detta kapitel har diirför enligt 

utredningens förslag fått rubriken Kommunalbesvär. 

Kapitlets bestämmelser om kommunalbesviir innebär att den gällande 

regleringen i stort sett behålls. Flera av besvärsreglerna i LFS fick sin 

nuvarande utformning i samband med den reform av instansordningen i 

kommunalbesvärsmål som genomfördes år 1981. Bestämmelserna i 6 § i 

detta kapitel om rättelse av verkställighet av upphävda beslut saknar 

motsvarighet i LFS. Kapitlet innebär iiven i vissa andra hänseenden en 

ytterligare anpassning till KL. 

Borgerlig kommun och landstingskommun får enligt 7 kap. 3 § KL utse en 

särskild nämnd (besvärsnämnd) med uppgift att pröva besvär över styrel

sens. annan nämnds, partssammansatt organs eller revisorernas beslut om 

framför allt tillsättning av tjänster. De kyrkliga kommunerna har inte 

möjlighet att inrätta st1dana hesviirsnämnder. Frågan om besviirsniimnder 

diskuterades i förarbetena till LFS. Enighet rådde om att nägot praktiskt 

behov av bevärsnämnder inte förelåg inom det kyrkokommunala omrildet. 

Någon bestämmelse om möjlighet att inrätta besviirsnämnd togs diirför inte 

in i lagen. Utredningen anför att utvecklingen på det kyrkokommunala 

området under senare tid inte heller har visat att det nu finns behov av 

besvärsnämndcr. Utredningen för~slår därför inga regler om sådana 

nämnder. Jag delar utredningens uppfattning i denna fråga. 

I övrigt stämmer kapitlets bestämmelser i stort överens med reglerna om 

kommunalbesvär i 7 kap. KL. Kommunalbesvärskommittcn (Kn 1977:05) 

, har nyligen avslutat en översyn av kommunalbesvärsprocessen och avgett 

betänkandet (SOU 1982:41) Överklagande av kommunala beslut. 

1 § Kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans beslut fär. om annat inte är 
särskilt föreskrivet. överklagas genom besvär hos kammarrätten. Besvären 
får grundas endast på omständigheter som innebär att beslutet 

1. inte har tillkommit i laga ordning. 
2. står i strid mot lag eller annan författning. 
3. på annat sätt överskrider kyrkofullmiiktiges eller kyrkosWmmans 

befogenhet. 
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4. kränker klagandens enskilda rätt eller 
5. annars vilar på orättvis grund. 
Besvärshandlingen skall:ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor 

från den dag då justeringen av det över beslutet förda protokollet 
tillkännagavs på församlingens anslagstavla. Om besvärshandlingen före 
besvärstidcns utgång har kommit in till församlingen, skall besvären ändå tas 
upp till prövning. 

I bcsvärshandlingcn skall anges det beslut som överklagas och de 
omständigheter på vilka besvären grundas. Klaganden får inte anföra någon 
ny omständighet till grund för besvären efter besvärstidens utgång. 

2 * I fråga om besvär över beslut av kyrkorådet eller annan nämnd skall 
bestämmelserna i 1 *om besvär över kyrkofullmäktiges beslut tillämpas, om 
annat inte är särskilt föreskrivet. Besvär får inte anföras över beslut av rent 
förberedande eller rent verkställande art. 

Bestämmelserna i första stycket gäller även beslut som har fattats med stöd 
av uppdrag enligt 5 kap. 16 *· I fråga om beslut som inte har protokollförts 
särskilt räknas besvärstiden från den dag då justeringen av det protokoll, som 
fördes vid det sammanträde med kyrkorådet eller nämnden då beslutet 
anmäldes, tillkännagavs på anslagstavlan. 

Bcstiimmelserna i första stycket giiller ocks:'\ i fråga om hesvär över sådant 
beslut av revisorerna som avses i 7 kap. 4 §. 

Dessa paragrafer motsvarar i huvudsak 89 § 1 och 2 mom. LFS. 

Bestämmelserna i 89 § I mom. LFS fick sin nuvarande lydelse i samhand 

med att den nya instansordningen för kommunalbesvärsmål infördes år 1981. 

Denna reform. vars främsta syfte var att så långt möjligt förkorta 

handläggningstidcrna i kommunalbesvärsmålen, innebar att kammarrätter

na ersatte länsstyrelserna som första besvärsinstans i dessa mål och att rätten 

att fullfölja kommunalbesvär till regeringsrätten begränsades genom krav på 

prövningstillstånd. 

Rdcirmeringen av instansordningen föranledde ändringar i bl. a. 7 kap. I § 

KL. Motsvarande ändringar gjordes i 89 * 1 mom. LFS. Dessa innebar att 
89 * 1 mom., bortsett från besvärsriittsfrågan, helt har anpassats till de regler 

som gäller för de borgerliga kommunerna. Bestämmelserna i 89 § I mom. har 

därför i enlighet med utredningens förslag förts över till den nya lagen. 

Bestiimmclserna i 2 * första stycket om besvär över kyrkorådets eller 

annan niimnds beslut har med vissa språkliga ändringar förts över från 89 § 2 
mnm. LFS. Deras motsvarighet i KL finns i 7 kap. 2 § första stycket. 

Bestämmelser i 2 ~ andra stycket om besvär över beslut som har fattats 

med stöd av delegation saknar motsvarighet i LFS. Den har sin förebild i 7 

kap. 2 §andra stycket KL. Avsikten med bestämmelsen är endast att i lagen 

skall anges vad som tidigare gällde enligt fast praxis. 

Bestämmelsen i 2 ~ tredje stycket om besviir över revisorers beslut har 

också hämtats från KL (7 kap. 2 ~ tredje stycket). Bestämmelsen avser 

revisorernas beslut angäende den förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget. 
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3 § Besviir enligt 1 och 2 §§ får anföras av den som är kyrkobokförd i 
församlingen och av <len som utan att vara kyrkobokförd i församlingen 
enligt taxering till kommunal inkomstskatt skall erlägga församlingsskatt till 
församlingen. 

Denna paragraf stämmer i sak överens med 89 § 3 mom. LFS. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att hesvärsrätten enligt KL är knuten till 

medlemskapet i kommunen. Medlem av kommun är den som är kyrkobok

förd i kommunen, äger fast egendom där eller är. taxerad till kommunalskatt 

där. Utredningen påpekar att någon regel om medlemskap i församling inte 

finns i LFS. I fråga om rätten att anföra besvär föreligger således en skillnad 

mellan de borgerliga och de kyrkliga kommunerna. Enligt utredningen torde 

det inte finnas skäl att ändra reglerna om rätt att anföra hesviir över 

kyrkokommunala heslut. Utredningen anser att anledning diirför saknas att i 

detta sammanhang anpassa LFS till KL 

Remissyt1ran<lena 

Stiftsrådet i Västeräs stift anser att paragrafen är ofullständigt utformad. 

Besvärsrätt för den som har utträtt ur svenska kyrkan hör enligt stiftsrådet 

endast gälla hegravningsväsendet och folkbokföringen. 

Sveriges kommunaljuridiska förening delar utredningens mening att 

anledning saknas att i fråga om hesvärsrätten anpassa församlingsstyrelsela

gen till KL. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län ptipckar att ordet "'kyrkoskriven'" hör 

bytas ut mot ordet '"kyrkobokförd". 

Överväganden 

I likhet med utredningen har jag inte funnit skäl att föreslå någon ändring i 

vad som gäller f. n. i fråga om besvärsrätt. Så länge som lagen om de kyrkliga 

kommunerna inte innehåller något särskilt medlemshegrepp för dessa, hlir 

en anpassning till KL:s hesvärsrättsregel inte möjlig. I sak innebär detta dock 

inte någon annan avvikelse frän KL än att enbart fastighetsinnehav inte ger 

besvärsrätt. Jag kan således inte ansluta mig till stiftsddets i Västcr<is stift 

åsikt att paragrafen hör utformas så att besvärsrätt för den som har utträtt ur 

svenska kyrkan endast gäller beslut rörande begravningsviisendet och 

folkbokföringen. 

Ordet "'kyrkoskriven" utredningens förslag har hytts ut mot ordet 

"'kyrkobokförd". 
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4 ~ Kammarrätten skall inhämta domkapitlets yttrande över besviiren. om 
det inte iir obehövligt. 

Vid tillämpning av förvaltningsproeesslagen ( 1971 :291) anses församling~ 
en som part. 

Ett förelitggande enligt 5 * förvaltningsprocesslagen får inte gälla sådan 
brist i besvärshandlingcn som består i att denna inte anger den eller de 
omständigheter på vilka besvären grundas. Bestämmelsen i 29 § förvalt
ningsproccsslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild 
tillämpas inte. 

Denna paragraf motsvarar 90 * LFS, som fick sin nuvarande lydelse i 

samband med 1980 års reform av instansordningen i kommunalbesvärs

mål. 

Enligt 90 § första stycket LFS skall kammarrätten inhämta domkapitlets 

yttrande över besvären, om det inte är uppenbart obehövligt. Utredningen 

har föreslagit att bestämmelsen i den nya lagen skall ha samma innehåll. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund ifrågasätter om domka

pitlets yttrande behövs i kommunalbesvärsm[1l. Domkapitlet i Göteborg och 

Sveriges kyrkokamerala förening anser att kravet pä remiss till domkapitlet, 

om det inte är uppenbart obehövligt. är alltför kategoriskt. Jag delar 

uppfattningen att rcmisskravet enligt utredningens förslag är alltför strängt. 

Att slopa det helt och h[illet är att gå för limgt. De bör dock enligt min mening 

mjukas upp så att det räcker att inhämta yttrande från domkapitlet i de fall då 

det inte är obehövligt. Ordet '"uppenbart'" har således tagits bort ur 

lagtexten. Därigenom blir det möjligt för kammarrätterna att i större 

utsträckning än f. n. underl~lta remiss till domkapitlet i mål där den påstådda 

bristen i det överklagade beslutet ligger på det rent formella planet. 

Andra och tredje styckena infördes i LFS i samband med reformeringen av 

instansordningen i kornmunalbesvärsmalen är 1980. De har i enlighet med 

utredningens förslag förts över oförändrade från 90 § LFS till den nya lagen. I 

sak stiimmer de överens med 7 kap. 4 § KL. 

5 § Besvär över ett beslut av kammarrätten vilket har gittt klaganden emot 
far anföras endast av denne. Hesviir.över ett beslut. varigenom kammarrät
ten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkstiills. 
för anföras av församlingen och av var och en som sägs i 3 §. 

Denna paragraf motsvarar 91 ~ LFS. När instansordningen i kommunal

besviirsmiilen iindrades t1r J 980 fick 9 J § LFS sin nuvarande lydelse. som 

stiimmer överens med motsvarande bestämmelser i KL (7 kap. 5 §). 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag utan ändringar förts över 

friin LFS till den nya lagen. 

6 * Om beslut av kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman har blivit upphävt 
genom avgörande som har vunriit laga kraft och om beslutet redan har 
verkstiillts. skall fullmäktige eller stiimman föranstalta om rättelse av 
verkställigheten i den mftn det iir möjligt. 

Första stycket tilliimpas iiven i fr{1ga om beslut av kyrkorådet eller annan 
niimnd eller av re\·isorerna. 
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Denna paragraf saknar motsvarighet i LFS. I 7 kap. 6 § KL finns däremot 

bestämmelser om kommuns och landstingskommuns skyldighet att återställa 

verkställighet av beslut som har upphävts. I likhet med utredningen anser jag 

att samma regler bör gälla för de kyrkliga kommunerna. Paragrafen har 

utformats med 7 kap. 6 §KL som förebild. 

Domkapitlet i Skara ifrågasätter bestämmelsernas genomslagskraft i fall 

då beslutet har lett till civilrättsligt bindande avtal med annan part. Enligt 

paragrafen skall rättelse av verkställigheten ske i den mån det är möjligt. I 

fråga om bedömningen av hur långt motsvarande skyldighet enligt 7 kap. 

6 § KL sträcker sig hänvisade föredraganden i kommunallagspropositionen 

(prop. 1975/76:187 s. 561-562) till vad kommunalrättskommitten hade 

uttalat i frågan i sitt betänkande (SOU 1971:84) Kommunal kompetens (s. 

147). Dessa uttalanden kan tjäna till ledning även vid tillämpningen av denna 

paragraf. 

7 § I fråga om besvär över beslut av kyrkofullmäktige, församlingsdclege
rade, kyrkorådet eller annan nämnd i en kyrklig samfällighet tillämpas 
1-6 §§. Besvär får anföras även av en församling som ingår i samfällighe
ten. 

Denna paragraf motsvarar 92 § LFS. 

Enligt länsstyrelsen i Kopparbergs län är en regel som utformats i närmare 

anslutning till gällande rätt att föredra framför den korta hänvisning som 

utredningen har föreslagit. Jag delar länsstyrelsens uppfattning och har 

därför utformat paragrafen på ett något utförligare sätt än utredningens 

förslag. Därigenom görs klart att även församlingsdelegerades beslut får 
överklagas genom kommunalbesvär hos kammarrätten. 

De nuvarande bestämmelserna medger inte att en församling som ingår i 

samfälligheten överklagar beslut av samfällighetens organ genom kommu

nalbesvär. Jag anser att församlingar som tillhör en samfällighet hör ges en 

sådan besvärsrätt. I paragrafen har därför tagits in en bestämmelse om att 

besvär får anföras även av en församling som ingår i samfälligheten. En sådan 

församling får också anföra besvär över ett beslut varigenom kammarrätten 

har bifallit besvär över ett beslut av samfällighetens organ eller förbjudit att 

det överklagade beslutet verkställs. Hänvisningen till 3 §innebär att i övrigt. 

liksom hittills, besvärsrätt tillkommer den som är kyrkobokförd i samfällig

heten och den som utan att vara kyrkobokförd där är skyldig att erlägga skatt 

till samfälligheten. 

Det finns enligt min mening ingen anledning att . därutöver utvidga 

besvärsrätten till att omfatta exempelvis rätt för den som är kyrkobokförd i 

en församling att anföra kommunalbesvär över beslut av kyrkorådet i en 

annan församling som fått i uppdrag att förvalta anslag som samfällighetens 

fullmäktige anvisat åt denna församling. 
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Ikraftträdande- och ii\·ergångsbestämmelser 

Den nya lagen bör träda i kraft den I juli 1983. En föreskrift härom finns i 

punkt 1. Ikraftträdandet sker därmed ett halvt år senare än enligt 

utredningens förslag. Detta har föranlett att övergångsbestämmelserna 

delvis har fött ett annat innchäll än vad utredningen har föreslagit. Lagen om 

församlingar och kyrkliga samfälligheter avses ersätta LFS och lagen 

(1961:437) om införande av lagen om församlingsstyrelse. Den föreslagna 

tidpunkten för den nya lagens ikraftträdande innebär att LFS kommer att 

gälla under det första halvåret av mandatperioden 1983-1985. Att gå över till 

att tillämpa den nya lagen under löpande mandatperiod torde dock inte vålla 

några svärigheter, eftersom den nya ordningen inte innebär något avgörande 

brott mot den gamla. Av olika skäl behövs vissa övergångsbestämmelser. 

Några av de nya reglerna är av den arten att de inte bör kunna tillämpas 

förrän vid 1985 års val. 

I enlighet med vad jag har anfört i specialmotiveringen till l kap. 2 §har i 

punkt 4 tagits in en bestämmelse som gör det möjligt för de icke-territoriella 

församlingarna att behålla sin nuvarande organisation efter den nya lagens 

ikraftträdande även i de delar som eventuellt inte är förenliga med de nya 

bestämmelserna. 

Punkt 5 motsvarar 3 § lagen om införande av lagen om församlingsstyrel

se. 

Gränsen för att en församling skall ha kyrkofullmäktige som beslutande 

organ sänks genom l kap. 8 § nya lagen från I 000 invånare till 500 

röstberättigade invånare. Denna sänkning kan inte slå igenom under löpande 

mandatperiod. I fråga om förutsättningarna för att en församlings beslutan

derätt skall utövas av kyrkofullmäktige bör därför 5 § 1 LFS tillämpas till 

utgången av år 1985. De församlingar med över 500 röstberättigade invånare 

som enligt den nya lagen skall ha kyrkofullmäktige skall välja fullmäktige 

första gången vid kyrkofullmäktigvalen hösten 1985. Bestämmelser härom 

har tagits in i punkt 6. 

Kyrkofullmäktige fä.renligt 8 ~ 4 mom. och 32 a ~ LFS själva bestämma 

om suppleanter för dem skall utses. Enligt 2 kap. 2 och 32 §§ nya lagen blir 

det däremot obligatoriskt att utse suppleanter för ledamöterna i kyrkofull

miiktige. Vidare måste kyrkofullmäktige enligt 5 kap. 17 * andra stycket nya 

lagen. till skillnad från vad som gäller f. n .. utse suppleanter för ledamöterna 

i de fakultativa nämnderna. Suppleanter för ledamöterna i fullmäktige och 

nämnder skall inte behöva utses under löpande mandatperiod i de 

församlingar och samfälligheter där suppleantsystem inte har införts. när 

lagen träder i kraft. I punkt 7 föreskrivs diirför att de nya bestämmelserna om 

att suppleanter skall utses för ledamöter i fullmäktige och niimnder skall 

tillämpas första g[mgen vid kyrkofullmäktigvalen hösten 1985 och nämnd

valen i anslutning därtill. 

Enligt LfS finns inget valbarhetshinder vid kyrkofullmäktigvalen för 
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chefstjänstemannen hos församlingen eller samfälligheten. På denna punkt 

innebär den nya lagen en skärpning. I 2 kap. 4 §andra stycket föreskrivs att 

församlingens ledande tjänsteman inte är valbar till ledamot eller suppleant i 

kyrkofullmäktige. Av tredje stycket samma lagrum följer att uppdraget att 

vara fullmäktig genast förfaller. om tjänstemannen upphör att vara valbar. 

Detsamma kommer att gälla i fråga om församlingsdelegerade samt 

ordförande och vice ordförande i kyrkostämman. Det är inte Himpligt att en 

ledande tjänsteman som har valts till fullmäktige etc. i en församling eller 

samfällighet för mandatperioden 1983-1985 skall bli tvungen att lämna sitt 

uppdrag när den nya lagen träder i kraft den 1 juli 1983. Punkt 8 innebär att 

tjänstemannen får behålla sitt förtroendeuppdrag tills mandattiden har gått 

ut. 

Enligt 2 kap. 17 §nya lagen bör en motion beredas så. att kyrkofullmäktige 

kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år från det att den har 

väckts. Om beredningen inte är avslutad inom denna tid skall detta och 

beredningens resultat anmälas till ftillmäktige inom ett år. Genom punkt 9 

klargörs att tidsfristen för beredning av motioner som har viickts innan lagen 

träder i kraft skall räknas från dagen för ikraftträdandet. 

r 2 kap. 30 § nya lagen föreskrivs skyldighet för kyrkofullmäktige att anta 

arbetsordning för fullmäktige. Detsamma gäller för kyrkostämma och 

församlingsdelegerade. Det kan inte begäras att arbetsordning skall ha 

antagits innan den nya lagen träder i kraft den 1 juli 1983. Diirför anges i 

punkt 10 att arbetsordning inte behöver antas före den 1 juli 1984. 

Enligt 3 kap. 2 §första stycket nya lagen blir det möjligt för kyrkostämman 

att utöver ordförande och vice ordförande utse en andra vice ordförande. 

Detta kan ske så snart den nya lagen har trätt i kraft. Samtliga ordförande 

skall väljas för tre år. Om en andra vice ordförande första gången väljs under 

den mandatperiod som löper för ordföranden och första vice ordföranden. är 

det lämpligt att valet inte sker för tre år utan avser återstoden av 

mandatperioden. En föreskrift härom har tagits in i punkt 11. 

Revisorernas och revisorssuppleanternas mandattid är enligt 77 § J ,FS f. n .. 

ett är. Genom 7 kap. l ~ första stycket nya lagen införs en treårig 

mandatperiod. År 1982 väljs revisorer och suppleanter enligt äldre bestäm

melser för att granska 1983 års förvaltning. Deras mandattid är ett ~lr. Nya 

revisorer och suppleanter måste därför väljas ar 1983. Eftesom revisorsval 

enligt 7 kap. I § nya lagen skall ske de år d[1 val i hela riket av 

kyrkofullmäktige har ägt rum. behövs särskilda bestämmelser om val av 

revisorer och suppleanter iir 1983. De revisorer och suppleanter som viiljs då 

bör utses för två ar. Den treåriga mandatperioden kan börja gälla först 

fr. o. m. revisorsvalen år 1985. Bestämmelser hiirom har tagits in i punkt 

12. 
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4.2 Fiirslagct till lag om ändring i lagen om kyrkofullmäktigrnl 

4 * Vid val av fullmäktige i församling skall varje församling utgöra en 
valkrets. 

Vid val av fullmäktige i kyrklig samfällighet skall varje i samfälligheten 
ingäcnde församling eller sädan grupp av församlingar som har bestiimts 
enligt 4 a .~ tredje s(rcket utgöra en valkrets. Regeringen får förordna att 
valbarhcten skall vara inskränkt till valkretsen. 

I denna paragraf hänvisas f. n. i andra stycket till en bestiimmclse i 32 § 

frmte stycket LFS som ger regeringen möjlighet att besluta att församlingar 

inom en samfällighet skall föras samman i en eller flera grupper vid 

tillämpningen av bestämmelserna om fastställande av dct antal ledamöter i 

samfällighetens fullmäktige som skall utses i varje församling. Denna 

bcstiimmelse aterfinns enligt förslaget i en ny paragraf. 4 a *. i lagen om 

kyrkofullmiiktigval. Hänvisningen har ändrats s;I att den kommer att gälla 

detta lagrum. 

Utredningens förslag att slopa möjligheten att valkretsindela församlingar 

samt att bestämmelserna om valkretsindelning. som tidigare fanns i LFS. 

skall föras över till lagen om kyrkofullmäktigval har redan genomförts (prop. 

1980/.'~1:170. KU 1980/81:26. rskr 198D/81:392. SFS 1981:526 4 och 5 **l· 

4 a * I varje församling i en kyrklig samfällighet skall viiljas en ledamot i 
samfiillighetens fullmäktige. Av det t1tersti1ende antalet ledamöter skall i 
varje församling väljas en ledamot för varje gäng som antalet röstberättigade 
i församlingen är jämnt delbart med det tal som crhitlls. när antalet 
röstberättigade i samfälligheten delas med det återstående antalet ledamöter 
i samfällighetens fullmiiktige. Om det antal ledamöter som skall utses enligt 
dessa regler inte uppgår till det antal som har bestämts för samfälligheten. 
skall för att detta antal skall kunna uppnas de församlingar i vilka antalet 
röstberättigade mest överskjuter de tal som ~ir bestämmande för fullmäktiges 
antal inom församlingarna vara berättigade att var för sig i ordning efter 
överskottens storlek välja ytterligare en ledamot. Är överskottstakn lika för 
två eller flera församlingar. avgörs företriidet genom lottning. 

Uinsstyrclsen skall före maj mimads utg:lng det år dii val i hela riket av 
kyrkofullmiiktige skall äga rum faststiilla det antal ledamöter i fullmäktige 
som varje församling skall utse enligt första stycket. Länsstyrelsens beslut fär 
överklagas hos valprövningsnämnden genom besvär. Valprövningsnämn
dens beslut får inte överklagas. 

Regeringen för besluta att alla eller vissa församlingar i samfälligheten 
skall föras samman till en eller flera grupper vid tillämpningen av första och 
andra styckena. Om sa har skett. skall det som sägs i första och andra 
styckena om församling i stälkt avse gruppen. 

Denna paragraf motsvarar 32 * LFS och 2 kap. 31 *i utredningens förslag 

till ny församlingsstyrelsclag. Best~immelserna i paragrafen giiller fördelning

en uv mandaten i fullmäktige i en kyrklig samfällighet mellan valkretsarna 

(församlingarna) i samfälligheten. Motsvarande bestiimmclscrom mandaten 

i k1>111munfullmiiktige i de borgerliga kllmmunerna finns i vallagen (2 kap. 

JO~). För att fördelningen av valbestiimmelserna mellan kommunallag och 
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vallag skall vara densamma p{1 den kyrkliga sidan som pä den borgerliga har 

reglerna om faststiillande av det antal ledamöter i samfällighetens fullmiik

tige s1im skall utses i varje församling tagits in i lagen om kyrkofullmäktig

val. 

Bestämmelserna i första stycket har med 2 kap. 10 § vallagen som förebild 

getts en annan utformning än enligt utredningens förslag. Nägon saklig 

ändring är inte avsedd. I den tredje beräkningsomgangen skall således i fraga 

om församlingar som inte tilldelats niigot mandat i den andra beräknings

omgången noll vara det "tal som iir bestämmande för fullmäktiges antal inom 

församlingarna''. 

43 § Den slutliga sammanräkningen verkställes av liinsstyrelsen vid offentlig 
förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen skall kungöra tid 
och plats för sammanräkningen. I kungörelsen anges i förekommande fall i 
vilken ordning som de olika valen kommer att räknas, om hinder ej möter. 
Kungörelsen skall anslås på församlingarnas anslagstavlor samt senast dagen 
före sammanräkningens början införas i ortstidning inom länet. 

I fdga om den slutliga sammanräkningen tillämpas i övrigt de bestämmel
ser i 14 kap. 1 * andra stycket. 2--4 §§, 5 § första stycket 1 och 2 samt 15, 15 d, 
16. 17 och 19-24 §§ vallagen ( 1972:620) som avser val av kommunfullmäktige 
och utseende av suppleanter för fullmiiktige. 

Vad som siigs i 14 kap. 19 * vallagen om beslut som har fattats med stöd av 
2 kap. 2 § kommunallagen (1977:179) skall vid tilHimpningen av första 
stycket i stället gälla beslut som har fattats med stöd av 2 kap. 2 eller 32 * 
lagen ( 1982:000) om församlingar och kyrkliga samfiilliglwtcr. 

Hiinvisningcn i paragrafens sista stycke avser bestämmelserna om 

suppleanter för ledamöterna i fullmäktige i församlingar och kyrkliga 

samfiillig:heter. Denna hiinvisning har iindrats så att den a\'ser dessa 

bestämmelser i den nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter. 

Nägon ändring i sak innchi.ir detta inte. I utredningens förslag motsvaras 

förslaget av förslag till ändring i 48 ~- Denna paragraf upphävdes emellertid 

den 1 juli 1981 (SfS 1981:526). I samband diirmcd överfördes delar av 

paragrafen till 43 *· 

4.3 Fiirslaget till lag om ändring i lagen med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 

I § Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall 
bestiimmas i förhiillande till det antal skattekronor och skatteören, som 
enligt länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid 
taxeringen det år skattesatsen skall faststiillas. ökat med det antal skattekro
nor. som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen ( 1979:362) om 
skatteutjiimningsbidrag. 

Om enligt 4 kap. 4 ~ andra stycket kommunallagen ( 1977: 179) eller 6 kap . 
../ .~ tredje stycket lagen (1982:000) 1.Hn fi:ir.rnmlingar och kyrkliga samfiillig
hl'tt'r annan skattesats slutligt faststi·ills iin den snm har hL'Stiimts tidigare. 
skall den nya skattesatsen om möjligt bestiimmas med hiinsyn till det antal 
skattekrnnor l)Ch skatteören som har päförts de skattskyldiga vid taxeringen 
det ~h skattesatsen skall faststiillas. 
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Ändringen i I * andra stycket har föranletts av de nya bcstiimmelscrna om 

budgetfristerna i de kyrkliga kommunerna i förslaget till lag om församlingar 

och kyrkliga samfälligheter (6 kap. 4 *). Enligt dessa bestiimmdser skall 

skattesatsen och budgeten normalt fastställas av kyrkofullmäktige eller 

kyrkostämman före november miinads utg:'ing. Om budgeten emellertid till 

följd av siirskilda förhållanden inte kan faststiillas före denna tidpunkt. skall 

skattesatsen ändå fastställas i novcmhcr'm:inad. Budgeten måste i sådant fall 

fastställas i december månad. Vid detta tillfälle får annan skattesats 

fastställas än den som har bestämts tidigare. om det finns särskilda skäl till 

det. 

I paragrafens andra stycke finns f. n. bestämmelser om hur ny skattesats 

skall bestämmas i de borgerliga kommunerna. Med hänsyn till att ocks<'i 

församlingarr1a ges möjlighet att ändra skattesatsen. om budgeten fastställs i 

december månad. har i andra stycket tagits in även en hänvisning till den nya 

lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter. 

4 a * Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära 
församlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå p<'i grundval 
av antalet skattekronor och skatteören i församlingen vid det föregående 
årets (taxeringsårets) taxering. beräknat efter den skattesats som har 
bestämts för året före taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen (1951 :691) 
om viss lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan 
.åtnjuti.t tiudring i skattskyldigheten till församlingen. skall belopp. som 
församlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbiira av staten, 
nedsättas i motsvarande mån. 

Har enligt 6 kap. 4 § lagen ( 1982:000) om församlingar och kyrkliga 
samfälligheter annan skattesats slutligt faststiillts än den som har bestämts 
tidigare, skall till grund för uthetalningen läggas den utdebitering som har 
hestiimts i samband med att budgeten fastställdes. 

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott 
uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har 
beslutats för ~iret och det antal skattekronor och skatteören som enligt 
taxeringsnämnds beslut rörande det förcgäende ärets taxering till kommunal 
inkomstskatt har pMörts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i 
församlingens fordran hos staten vid ingången av året efter det år. d<I beslutet 
fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt. som församlingen 
har rätt all uppbiira av staten på grundval av taxeringen under {1rct efter det, 
då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas. 

Belopp, som vid ing{mgen av ett år utgör församlingens fordran hos staten 
enligt denna paragraf skall länsstyrelsen under samma {1r utanordna till 
församlingen med en tolftedel den J 8 i varje kalenderm{mad. Är försam
lingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari 
och februari. skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har 
utbetalats i december mänad det föreg<knde året. När siirskilda skäl 
föranleder det får liinsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med 
annat belopp. Om nagot av de belopp som utbetalades i månaderna januari 
och februari inte motsvarar en tolftedel av församlingens fordran. skall den 
jiimkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp. som utbetalas i mars 
månad. 
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Vad som har sagts om församling tillämpas pt1 motsvarande sätt i fråga om 
kvrklig samfällighet. 

Denna paragraf innehåller grunderna för hur statens utbetalning av 

församlingsskatt till församlingarna skall ske. Bestämmelserna motsvarar i 

huvudsak 84 § LFS. De har i enlighet med vad som sagts i specialmotive

ringen till 8 kap. 4 § i den nya lagen om församlingar och kyrkliga 

samfälligheter tagits in i 1965 års lag. 

Första och tredje styckena har förts över utan ändringar från LFS. 

Andra stycket är en saklig nyhet. Föreskriften är föranledd av det 

förht11landet att kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman enligt 6 kap. 4 §elen 

nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter har möjlighet att 

fastställa en annan skattesats än den som har bestiimts tidigare. om budgeten 

fastställs i december månad. Föreskriften innebär att i sädana fall den 

skattesats som fastställts i samband med budgeten skall ligga till grund frö 

utbetalningen. 

r fjiirde stycket föreskrivs pil samma sätt som i 84 ~tredje stycket LFS mera 

i detalj hur utbetalningen av församlingsskattcn skall verkställas. En ändring 

har dock gjorts i fdga om till vem skattemedlen skall utbetalas. 

Enligt 84 S LFS skall de skattemedel som tillkommer en församling eller 

samfällighet utbetalas till den borgerliga kommun i vilken församlingen iir 

bcWgen. Undantag giiller för församling i Stockholm och Stockholms 

kyrkliga samfällighet. Kommunen skall därefter fördela medlen och 

överlämna dem till resp. kyrkoråd. 

När LFS tillkom utgick man från att det som regel endast skulle finnas ett 

mindre antal församlingar och pastorat inom varje borgerlig kommun. Det 

skulle diirför inte vara siirskilt betunganck för kommunens styrelse att 

tillställa församlingarna och pastoraten deras medel (prop. 1961:70 s. 189. 

191 ). Hiirefter har en betydande omstrukturering skett av de borgerliga 

kommunerna. Den kyrkokommunala sidan har diiremot inte genomgått 

11{1gon motsvarande omvandling. Varje borgerlig kommun omfattar numera 

ett flertal kyrkokommuner. Arbetet med församlingsmccllen för de borger

liga kommunerna har därigenom ökat. 

Pii grund härav har utredningen föreslagit en annan ordning för 

skattemedlens utbetalning. Denna innebiir att medlen betalas ut direkt fr[m 

liinsstyrelscn till församlingarna eller samfälligheterna. I så fall kan 

kyrkokommunerna erh;'illa medlen snabbare än enligt det gällande systemet. 

De borgerliga kommunerna slipper arbett:t med att ta emot, fördela och 

betala ut kyrkokommunernas skattemedel. Däremot torde liinsstyrclserna fä 
vidkiinnas en viss ökad arbetsbelaqning om utbetalningen skall ske direkt till 

resp. i.yrkPriid. I liinsstyrelsens uppgifter ingiir, förutom det som tidigare 

niimnts. att senast den f\ mars varje itr liimna en redovisning till kyrkokom

munen över församlingsskatt som tillkommer kyrkokommunen och som har 

betalats ut till denna. Om länsstyrelsen betalar ut medlen direkt till de 
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kyrkliga kommunerna, torde det siilunda, framhåller utredningen, innebiira 

endast en mindre ökning av de arhetsuppgifter med församlingsskatten som 

länsstyrelsen redan har. Överviigande praktiska skäl talar enligt utredningen 

för att församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas skattemedel 

fortsättningsvis betalas ut direkt ktill vederbörande kyrkokommun. En del 

·svårigheter kan dock tiinkas uppstå i de fall den kyrkliga kommunens 

medelsförvaltning sköts v den horgerliga kommunen. Dessa problem anser 

utredningen emellertid kunna lösas mellan de båda kommunerna. I vart fall. 

synes oliigenheterna inte uppväga de rationaliseringsvinster som kan giiras 

genom ett system med direktutbetalning. Utredningen föreslår diirför att 

reglerna i 1965 ärs lag utformas sii att församlingsskatten skall betalas ut 

direkt till församlingen eller samfälligheten. 

Länsstyrelserna i Södermanlands Hin, Malmöhus. Kopparhergs och 

Jämtlands län, domkapitlet i Skara. Svenska kommunförbundet och 

stiftsrådet i Linköpings stift tillstyrker förslaget i sina remissyttranden. 

Länsstyrelserna pekar dock pä att det kommer att innebära ett visst 

merarhete för länsstyrelsernas uppbördsenheter. Länsstyrelsen i Skaraborgs 

län avstyrker förslaget, eftersom församlingarna iir så små att de inte kan 

bära kostnderna för en administrativ tjänst och länsstyrelsen skulle behöva 

sköta utbetalning till och hålla kontakt med ett stort antal församlingar. 

Vidare pekar länsstyrelsen på att kommunen alltjämt skall utgöra uppsam

lingsmyndighet för uppgifter om församlingarnas utdebitering. 

I likhet med utredningen och flertalet remissinstanser anser jag att en 

ändring av utbetalningsordningen för församlingsskatten medför så stora 

rationaliseringsvinster för de horgerliga kommunerna att den bör genomfö

ras. Härtill kommer att de kyrkliga kommunerna genom ändringen kan fä 

sina skattemedel snabbare än hittills. Det merarbete som kan uppstå för 

länsstyrelserna torde delvis kunna elimineras genom nya utbetalningsruti
ner. Fjärde stycket har mot bakgrund av det anförda utformats i enlighet med 

utredningens förslag. 

Genom införandet av bestämmelserna om utbetalning av församlingsskatt 

till 1965 ärs lag blir hiinvisningen i 4 *denna lag till 84 ~ LFS överflödig. Den 

har därför slopats. 

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen med särskilda bestämmelser 

angående det kommunala skatteunderlaget 

Riksdagen har nyligen antagit en lag med särskilda bestiimmelser om det 

kommunala skatteunderlaget (prop. 1981/82:100 bil. 2, FiU 20 och 21. rskr 

170, SFS 1982:221 ). I I ~finns bestämmelser om beräkningen av det förskott 

pi1 hl. a. församlingsskatt som skall utbetalas under ar 198~. En hänvisning i 

första stycket till 84 * LFS har som en följd av förslagen i föregående avsnitt 

bytts ut mot en hänvisning till 4 a * lagen med siirskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdchitering av skatt. m. m. 
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4.5 Fiirslaget till lag om ändring i lagen om ändring i rikets indelning i 

kommuner, landstingskommuner och församlingar 

Enligt 3 kap. 15 § lagen om ändring i rikets indelning i kommuner. 

landstingskommuner och församlingar (lndL) kan regeringen efter framställ

ning av en nybildad församling bcstän1ma beloppet av den upplåning som 

församlingen för besluta utan underställning till dess 73 § LFS kan tilliimpas. 

I 73 * LFS anges bl. a. beräkningsgrunden för den understiillningsfria 

ltinerätten. Enligt förslaget till ny lag om församlingar och kyrkliga 

samfälligheter slopas emellertid helt församlingarnas skyldighet att under

ställa regeringen beslut om att ta upp lån. Bestämmelsen i 3 kap. 15 * fndL 

blir därmed överflödig och paragrafen kan upphävas. 

3 kap. 14 § Beslut som under tiden, mellan beslutet om indelningsändring 
eller. om indelningsdclegerade skall utses. valet av delegerade och ändring
ens ikrafttriidandL'. fattas av kyrkofullmäktige. kyrkostämman. kyrkorådet 
eller en annan niimnd. överklagas genom besviir enligt 9 hlf1. 1--3 f~ lagen 
( JCJH2:000) om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Besviir för anföras 
iiven av andra församlingar som berörs av indelningsiindringen och dem som 
iir kyrkobokförda i en sådan församling eller som. utan att vara kyrkobok
förda i församlingen. iir skattskyldiga till denna. Beträffande besvären 
ti\Uimpas i övrigt 9 kap. 4---0 ~~ lagen om församlingar och kyrkliga 
samji'illigheter. Besvär över ett beslut. varigenom kammarrätten har bifallit 
besvär eller förbjudit att det iiverklagade beslutet verkställs. fi'lr anföras även 
av andra församlingar som berörs av indelningsiindringen och dem som är 
kyrkobokförda i en s{1dan församling eller som. utan att vara kyrkobokförda i 
församlingen. är skattskyldiga till denna. 

I denna paragraf finns bestämmelser om utvidgad rätt att anföra 

kommunalbesvär över beslut som under övergångstiden före en indclnings

iindring~ ikraftträdande fattas av kyrkofullmriktige. kyrkostämman. kyrko

rådet eller annan niimnd i en församling som berörs av indelningsändringen. I 

stor utsträckning hänvisas till bestiimmelscrna om kommunalhcsviir i LFS. 

Des~a hiinvisningar har [indrats sil att de kommer att giilla hestrimmelserna i 

den nya lagen. Till skillnad friin vad som framgår av utredningsförslaget hör 

också hänvisas till de nya bestämmelserna i 9kap. 6 * om rättelse av 

verkställigheten av ett upphävt beslut. Härigenom undviks oklarhet om vad 

som skall giilla på denna punkt. Vidare iistadkoms överensstammelse med 

vad som gäller enligt I kap. 19 *och 2 kap. 9 ~ IndL beträffande kommuner 

och landstingskommuner. 

4.6 Förslaget till lag om ändring i lagen om kyrkliga indelningsdelegerade 

I * Föreskriver regeringen enligt 3 kap. 12 * lagen ( 1979:411) om iindring i 
rikets indelning i kommuner. landstingskommuner och församlingar att 
beslutanderätten i en församling skall utövas av indclningsdelegeradc eller 
enligt I kap. JO* lagen ( 1982:000) om församlingar och kyrkliga samfällig-
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lwter att beslutanderätten i en kyrklig samfällighet skall utiiv;is av siidana 
delegerade. skall delegerade och suppleanter utses frtm-varje församling vars 
0111ri1de helt eller delvis skall ing{1 i församlingen enligt den nya indelningen 
clkr som skall ingf1 i lien kyrkliga samfälligheten. 

Om delegerade skall utses från mer iin en församling. fastställer regeringen 
antalet de legerade· och suppleanter fr:'tn varje församling. Är församlingarna 
ense om antakt, skall detta fastställas i enlighet hiirmcd. 

Om delegerade skall titses frfm endast en församling, beslutar kyrkofull
mäktige eller kyrkostiimman i "clenn<i församling om antalet delegerade och 
suppleanter. 

I paragrafen hänvisas f. n. till 6 a * l.FS. Denna paragraf motsvaras i den 

nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter av I kap. JO*· 
Hänvisningen har iindrats sä att den kommer att gi1lla bcstiimmclserna i den 

nya lagen. 

2 § Delegerade och suppleanter för varje församling viiljs av kyrkofullmäk
tige eller kyrkostiimma senast trettio dagar efter det församlingen fått del av 
beslutet om indclningsiindringen eller vid den senare tidpunkt som regering
en bestämmer. Valbar iir den som i"ir fullmiiktig eller suppleant för fullmiiktig 
i en församling eller kyrklig samfällighet. som berörs av indelningsiindringen 
eller. om fullmäktige inte finns i en viss församling. den som enligt 2 kap . ../ .~ 

lagen (1982:000) om församlingar och kyrkliga samji'illighetcr skulle ha varit 
valbar till fullmiiktig eller suppleant. Bestämmelserna i 2 kap. 23 ~ ni"imnda 
lag om proportionellt val skall tillä111pas. Om suppleanterna inte viiljs 
proportionellt, skall vid valet även bestiimmas den ordning i vilken 
suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. 

Sedan val ägt rum. skall uppgift om de valdas namn och postadress genast 
siinclas till länsstyrelsen och domkapitlet. 

Avg[tr delegerad före utgången av den bcstiimda tjiinstgöringstiden. 
tilliimpas 5 kap. 8 .~ tredje stycket lagen om församlingar och hrkliga 
samfiillighet1'r. 

I paragrafens första stycke hiinvisas till reglerna i 10 ~ LFS om valbarhet. 

Denna paragraf motsvaras av 2 kap. -l ~förslaget till ny lag om församlingar 

och kyrkliga samfälligheter. Yalbarhetshindren har utiikats till att omfatta 

iiven den kyrkliga kommunens ledande tjiinsteman. Motsvarande bör giilla 

för indelningsdelegcracle. Vidare hänvisas till bestämmelserna i 25 * fjiirde 

stycket LFS om proportionellt val. Motsvarighet till dessa bestiimmelser 

finns i 2 kap. 2.1 * den nya lagen. Hänvisningen bör alltså avse denna 

paragraf. 

I sista stycket hiinvisas till reglerna i -l6 * LFS om eftertriidare till avgängen 

ledamot i kyrkorådet. Dessa regler aterfinns i sak oförändrade i 5 kap. 8 * 
tredje stycket förslaget till ny lag om församlingar och kyrkliga samfällighe

ter. Hänvisningen har ändrats så att den avser detta lagrum. 

3 * Bcstiimmclserna i 2 kap. 4 ~ tredje strckcr lagen (1982:000) om 
församlingar och kyrkliga .mmfii//ighctcr om verkan av valbarhetens upphii
rande och om riitt till avsiigelse skall tilliimpa.1· p{1 delegerade och 
suppleanter. 
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I fdga om verkan av att valbarheten upphör och riitt till avsägclse för 

delegerad eller suppleant hänvisas f. n. till 10 § tredje och fjärde styckena 

LFS. I den nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter finns 

motsvarande bestämmelser i 2 kap. 4 § tredje stycket. I länvisningen har 

ändrats så att den avser de nya reglerna. 

6 § Sammantriiden skall hitllas pä det stiille och enligt den ordning som 
delegerade bestämmer. Sammantriide hiills iiven när länsstyrelsen eller 
domkapitlet förordnar om det. när det flesta delegerade eller dt:t arbetsut
skott som avses i 14 * bcgiir det och när ordföranden finner det behöv
ligt. 

Bestiimmclsen i 6 kap. 4 .~tredje stycket lagen ( 1982:000) om församlingar 
och kyrkliga samfälligheter skall tilliimpas på dclegcrade. 

F. n. föreskrivs i paragrafens andra stycke att bestämmelsen i 16 * 2 mom. 

andra stycket LfS om tidpunkten för budgetens fastställande skall tillämpas 

pa delegerade. När beslutanderätten i församling eller kyrklig samfällighet 

utö\'as av delegerade, skall dessa allts{1 faststiilla budgeten i oktober 

mänad. 

Bestämmelserna i 6 kap. 4 * förslaget till ny lag om församlingar och 

kyrkliga samfälligheter innebär nya regler om tidpunkten för budgetens 

fastställande. Dessa regler bör tillämpas även när budgeten fastställs av 

indclningsdelegcrade. Delegerade skall alltså faststiila budgeten före novem

ber månads utgång. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden inte kan 

fastställas före november m{mads utgång. skall delegerade ända fastställa 

skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall diirefter fastställas före 

december månads utgång. Därvid får delegerade. om det finns särskilda skiil 
till det. fastställa annan skattesats iin den som har bestämts tidigare. 

11 *Bestämmelserna i 2 kap. 5. 12. 13. 19-26 och 28 .1$.1$ lagen ( 1982:000) om 
församlingar och kvrkliga samfälligheter om fullmäktige och ekras ordföran
de skall tillämpas pi1 delegerade och deras ordförande. 

En interpellation fftr framställas förutom till ordföranden i arhetsutskottet 
eller en kommittc även till ordföranden i kyrkorådet, annan nämnd eller 
beredning i en församling eller kyrklig samfällighet som herörs av indelnings
iindringen. 

Tillkiinnagivande som avses i 2 kap. 25 .~tredje stycket nämnda lag skall ske 
pa anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som berörs av 
indelningsändringcn. 

I denna paragraf hänvisas f. n. till 18 *. 19 * första stycket. 23-28 och 30 ** 

LFS. Hänvisningarna avser regler om bl. a. beslutförhet. jiiv," fortsatt 

:;ammantriide. bordläggning, ordförandes skyldigheter vid sammanträde 

omröstningsförfarandet. proportionellt val. interpellation. protokollföring, 

reservation och offentlighet. I dessa regler föreslås flera ändringar genom 

den nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter. De nya reglerna 

bör sf1som utredningen föreslagit gtilla ocksi1 för indclningsdelcgeradc. Även 

föreskriften om rätt till ledighet från anställning i 2 kap. 5 *den nya lagen har 

gjorts tillämplig p:"t delegerade. 
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15 § Ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet eller i en kommitte väljs till 
det antal delegerade bestämmer och för delegerades tjänstgöringstid. 
Antalet ledamöter i arbetsutskottet får ej vara under fem. 

I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet eller i 
kommitte, verkan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse 
tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 6 §lagen ( 1982:000) omförsamlingaroch 

.. kyrkliga samfälligheter om ledamot och suppleant i kyrkorådet. Därvid skall 
iakttas, att utöver delegerad och suppleant för delegerad endast den som är 
kyrkobokförd inom området för församlingen enligt den nya indelningen 
eller för den kyrkliga samfälligheten är valbar. 

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas 
den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. 

r fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet eller i 

kommittc samt verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse bör 

liksom f. n. samma regler gälla som för motsvarande uppdrag i kyrkorådet. 

Hänvisningen i paragrafens andra stycke har därför ändrats så att den 

kommer att gälla reglerna i den nya lagen om församlingar och kyrkliga 

samfälligheter. 

17 § Bestämmelserna i 5 kap. 7 §, 8 § tredje stycket, JO§ första stycket, 
11-12 §§, 13 .9 andra stycket, 14 .9 andra och tredje styckena, samt 00 §lagen 
(1982:000) om församlingar och kyrkliga samfälligheter om kyrkoråd skall 
tillämpas på arbetsutskott och på kommitte. 

Tillkännagivande som avses i 5 kap. 13 §andra stycket nämnda lag skall 
ske på anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som berörs av 
indelningsändringen. 

Arbetsutskottet och kommitte får kalla en delegerad eller suppleant för en 
delegerad, en ledamot av en kommitte eller en tjänstaman hos en församling 
som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett 
sammanträde. Den som har kallats får, om utskottet eller kommitten beslutar 
det, delta i överläggningarna men ej i besluten. 

I denna paragraf hiinvisas f. n. till 46 §andra stycket, 48-52 §§. 53 §andra 
och tredje styckena samt 58 § LFS. I dessa bestämmelser regleras bl. a. 

förfarandet vid ledamots avgång, tid och plats för ·sammanträden, supplean

ternas tjänstgöring, beslutförhet, jäv, bcslutsförfarandet, protokollföring, 

kyrkorådets skriftväxling och arkivvården. De ändringar som i dessa 

hänseenden föreslås i den nya lagen om församlingar och kyrkliga 

samfälligheter synes såsom utredningen föreslår kunna genomföras även i 

fråga om arbetsutskott och kommitte hos indelningsdelcgerade. Bestämmel-. 

serna om rätt till ledighet från anställning i den nya lagen har dessutom gjorts 

tillämpliga. 

I 5 kap. 10 § andra stycket nya lagen om församlingar och kyrkliga 

samfälligheter föreslås att kyrkorådet får kalla ledamot eller suppleant i 

kyrkofullmäktige, ordförande eller vice ordförande i kyrkostämman, leda

mot eller suppleant i annan nämnd eller beredning, tjänsteman hos 

församlingen eller särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde med 

rådet. Den som har kallats till sammanträde får, om rådet beslutar det, delta i 

15 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 19 
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överläggningarna men inte i besluten. Motsvarande regler för indclnings

delegerades arbetsutskott och kommitteer har tagits in som ett nytt andra 

stycke i förevarande paragraf. Bestämmelserna har utformats på samma sätt 

som motsvarande regler i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdele

gerade. Detta innebär att arbetsutskottet och kommitter får kalla delegerade 

och suppleanter, ledamöter i kommitteer, tjänstemän i en församling som 

har valt delegerade samt särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde. 

Det har däremot inte ansetts nödvändigt att införa regler som ger 

arbetsutskottet eller en kommitte rätt ·att kalla förtroendevalda i de 

församlingar som har valt delegerade. 

18 § Ärende av annat slag än som anges i 2 kap. 16 § tredje stycket och 21 § 

andra stycket lagen (1982:000) om församlingar och kyrkliga samfälligheter 
får ej avgöras av delegerade, innan det blivit berett på något av de sätt som 
anges i 14 §. Har ärende beretts på annat sätt än av arbetsutskottet, skall 
tillfälle lämnas utskottet att yttra sig, innan ärendet avgörs. 

F. n. hänvisas i denna paragraf till 22 § andra stycket LFS. Där regleras 
möjligheten att göra avsteg från beredriingstvånget dels i valärenden, dels i 

brådskande ärenden. Motsvarande bestämmelser i den nya lagen om 

församlingar och kyrkliga samfälligheter finns i 2 kap. 16 §tredje stycket och 

21 § andra stycket. Att den sistnämnda bestämmelsen är tillämplig på 

delegerade framgår i och för sig redan av hänvisningen i 11 §. I motsats till 

vad utredningen föreslår har det emellertid med hänsyn till utformningen av 

18 § ansetts lämpligt att det av denna paragraf uttömmande framgår i vilka 

fall undantag från beredningstvånget kan göras. Hänvisningen har vidare till 

skillnad från utredningsförslaget gjorts till hela tredje stycket i 2 kap. 16 §. 

Härigenom omfattas även ärenden om ändring av antalet ledamöter i 

arhetsutskottet eller en kommitte samt avsägelse från uppdrag i delegerade, 

arhetsutskottet eller en kommitte. Detta innebär en anpassning till vad som 

gäller enligt 19 § lagen om kommunala indelningsdelegerade. 

20 § Delegerade kan bestämma om ersättning till delegerad, ledamot i 
arbetsutskottet eller komitte och suppleant. Därvid skall 2 kap. 29 § lagen 
(1982:000) om församlingar och kyrkliga samfälligheter tillämpas. 

· I fråga om ersättning till delegerade. ledamöter i arbetsutskottet eller 

kommitteer samt suppleanter hänvisas f. n. till 31 § 1 mom. LFS. I den nya 

lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter finns ersättningshestäm

mclserna i 2 kap. 29 §. De nya reglerna bör tillämpas också på ersättning som 

delegerade bestämmer. Hänvisningen har ändrats i enlighet härmed. 

21 § Beträffande besvär över beslut av delegerade, arbetsutskottet clelr en 
kommitte gäller i tillämpliga delar 9 kap. 1-4 §§ lagen ( 1982:00()) om 
församlingar och kyrkliga samfälligheter. Besvär får anföras av varje 
församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsiindringen och 
av den som har rätt att anföra besvär över beslut av kyrkofullmäktige. 
kyrkostämman eller församlingsdelcgerade i en sådan församling eller 
samfällighet. 
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Betriiffande besvär över kammarrättens beslut tillämpas 9 kap. 5 § lagen 
om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Besvär över ett beslut, 
varigenom kammarrätten har bifallit besvär eller förbjudit att det överkla
gade beslutet verkställs, får anföras även av en församling eller kyrklig 
samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som har rätt att 
anföra besvär över beslut av kyrkofullmäktige, kyrkostämman eller försam
lingsdelcgerade i en sådan församling eller samfällighet. 

Bestämmelserna i 9 kap. 6 § lagen om församlingar och kyrkliga 
samfälligheter om rättelse av verkställighet tillämpas beträffande beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en kommitte. 

I paragrafens första och andra stycken har i enlighet med utredningens 

förslag hänvisningarna till besvärsbestämmelser i LFS ändrats så att de 

ommer att gälla bestämmelserna i den nya lagen. I ett nytt tredje stycke har 

dessutom de nya bestämmelserna om rättelse av verkställigheten av ett 

upphävt beslut gjorts tillämpliga på beslut av delegerade, arbetsutskottet 

eller en kommitte. Detta överensstämmer med vad som gäller enligt 23 § 

lagen om kommunala indelningsdelegerade. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att anta förslagen till 

I. lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter 

2. lag om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, 

3. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 

4. lag om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser 

angående det kommunala skatteunderlaget. 

5. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i 
kommuner. landstingskommuner och församlingar, 

6. lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden· 

har lagt fram. 
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Sammanfattning av betänkandet (SOU 1981:6) Översyn av 
lagen om församlingsstyrelse 

Allmänt 

228 

Bilaga 1 

Enligt direktiven för utredJlingen bör arbetet med översynen av LFS vara 
inriktat på att bringa lagen i överensstlimmelse med KL i den mån olikheter 
inte är sakligt betingade. Översynsarbetet blir enligt uttalande i direktiven 
till stor del en fråga om en rent lagteknisk anpassning. 

Föremålet för utredningen blir härigenom starkt begränsat. Det har därför 
inte varit möjligt att inom utredningens ram ta upp i och för sig aktuella 
och angelägna frågor som t. ex. församlingarnas kompetens. Vid översynen 
av LFS har utredningen alltså riktat in sig på att till denna lag överföra 
de nyheter av saklig och formell natur som KL innehåller, i den mån sakliga 
skäl inte betingar olikheter mellan de båda lagarna. Utredningen har därvid 
inte funnit det möjligt att presentera sina förslag som ändringar i LFS. 
Till detta bidrar att lagens språkliga utformning har setts över. Förslaget 
till församlingsstyrelselag har därför fått formen av en helt ny lag. An
ledningen till detta är således enbart praktisk och systematisk. 

Tidigare kommunalförfattningar har haft utpräglad ramkaraktär och LFS 
har i detta avseende varit uppbyggd efter samma normer. Ramen har därvid 
for den lokala självstyrelsen i kommuner och församlingar avsett grund
dragen i organisationen, viktiga basregler for styrelseskick och arbetsfornicr 
samt regler som garanterar likställighet och rättssäkerhet för kommunernas 
invånare. Kommunallagsreformen medförde inte någon ändring i dessa 
grundprinciper. I stället accentuerades ytterligare ramlagskaraktären hos KL 
genom att detaljregler togs bort. Utredningen har inte funnit att det föreligger 
något skäl till avsteg från dessa principer för lagreglering. Karaktären av 
ramlag hos LFS förstärks sålunda genom utredningens förslag. Det bör be
tonas att förslaget till ny församlingsstyrelsclag inte innebär någon förändring 
av grunderna för den kyrkokommunala organisationen och dess verksamhet. 
Förslaget innebär i stort att de kyrkliga kommunernas självständighet mar
keras och att den kyrkokommunala demokratin förstärks. 

I det följande presenteras översiktligt nyheterna i det förslag som ut
redningen lägger fram. 
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Beslutanderättens utövning 

I ÄKL föreskrevs tidigare att minsta antalet ledamöter i fullmäktige skulle 
bestämmas med hiinsyn till irntalet invånare i kommunen och inte till <intalet 
röstberättigade. Efter förebild i regeringsformen bestlimdes senare att minsta 
antalet i stiillet skall bestiimmas med hänsyn till antalet röstberättigade. 
I KL gäller denna ordning. Utredningen anser att samma ordning bör giilla 
för de representativa organen pi:\ den kyrkliga sidan. En principiellt viktig 
följd av detta blir att anl<ilet kommer all bestiimmas under hiinsynstagande 
till kyrkotillhörigheten i församlingen. 

Utredningen har övervägt att föreslå att kyrkostHmman avskaffas. En 
följd härav skulle bli att ett representativt system skulle införas i alla för
samlingar. Utredningen har bedömt att det i praktiken är ogörligt att införa 
elt representativt system i de minsta kyrkokommunala enheterna. ffärtill 
kommer att dispensmöjligheten bör behållas för församlingar som ingår i 
kyrklig samfällighet att avskaffa sina kyrkofullmäktige. Utredningen föreslår 
diirför att fullmäktige inrättas i fler församlingar än f. n. utan att hell avskaffa 
kyrkostiimnwn. Grlinsen för obligatoriskt representativt system föreslås gå 
vid 500 röstber:ittigade invånare. 

Utredningen har funnit att förutsättningarna för att med tvång bilda kyrk
liga samfalligheter bör vidgas något. F. n. skall en sådan samfallighetsbild
ning vara påkallad av ett betydande allmänt behov. I fortsättningen bör 
det vara tillräckligt om man kan påvisa att samfällighetsbildningen är på
kallad av ell allmänt behov. 

I förslaget till forsamlingsstyrelselag har efter mönster i KL tagits in grund
läggande bcstiimmelser om beredningar och om delegation av beslutandcriitt. 
Beträffande del sistnämnda har utgångspunkten varit att det beslutande 
organets ställning bör stärkas och att alla viktigare finansiella beslut liksom 
alla beslut av principiell eller generell natur därför måste fattas av de be
slutande organen. Delegationen skall endast kunna riktas till nämnd och 
främst gälla s. k. rutin~irenden. Restriktivitet bör iakttas vid tilliimpningen 
av möjligheten till delegation. 

De beslutande organen 

Utredningens förslag syftar i mycket till att stärka de beslutande organens 
stiillning. Sålunda får förtroendemännen rätt till ledighet från anställning 
får att kunna fullgöra sina uppdrag. Fullmiiktige bestämmer själv man
dattiden för presidieposterna i fullmäktige. Tiden för att kungöra samman
lriidc med det beslutande organet förliings. 

Valbarhetshindren utökas med hinder för den ledande tjänstemannen 
i den kyrkliga kommunen, församlingspr~ist undantagen. Kravet på närvaro 
för bes I ut forhet i kyrkof ullmliktigc eller församlingsdelcgerade sänks till hiil f
ten av ledamöterna även om suppleanter har utsetts. Rlitten att närvara 
vid det beslutande org1mets sammanträden utökas. Nya bestiimmelscr lo

reslås vidare i fråga om ärendeberedningen. Dessa avser ·beredning av mo
tioner samt omröstningar och opinionsundersökningar. Motioner skall i prin-
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cip vara färdigberedda inom ett år. Vid omröstning eller annan opinions
undersökning får valnämnden i kommunen anlitas om kommunfullmäktige 
ger tillstånd till det. 

I KL föreskrivs numera att mandatperioden för det beslutande organet 
börjar den I november under valåret. Enligt utredningens förslag foretas 
inte någon motsvarande iindring på det kyrkokommunala området. Man
datperioden börjar därför vid samma tid som enligt LFS. dvs. den I januari 
året efter valåret. Vidare gjordes suppleantsystemet för fullmäktige obli
gatoriskt· genom KL. Motsvarande har utredningen inte ansett sig ha an
ledning att föreslå för kyrkokommunernas del. Suppleantsystemet iir därför 
fortfarande fakultativt enligt förslaget. Reglerna om suppleanternas tjänst
göring preciseras och förtydligas emellertid på samma siitt som i KL. 

Tillåtna former av ersättning till förtroendemiin utökas enligt förslaget 
på så sätt att pension kommer att kunna beviljas. 

Möjligheterna till indelning av församling i valkretsar försvinner enligt 
förslaget. Reglerna om indelning av samfälligheter i valkretsar flyttas till 
Kfvl. Suppleanter från en valkrets i samfällighet kommer att kunna ta 
plats i flera valkretsar i samfälligheten och kunna ersätta ledamot som har 
valts i annan valkrets än suppleanten. Detta gäller dock inte om valbarheten 
är inskränkt inom valkrets. 

De förvaltande och verkställande organen 

Reglerna om möjligheterna att inrätta gemensamt kyrkoråd förtydligas och 
utökas så att även församlingar som utgör en kyrklig samfällighet kan inrätta 
gemensamt kyrkoråd. 

Kyrkorådet skall ha hand om medelsförvaltningen i normalfallet. Likaså 
får rädet ansvaret för den kyrkliga kommunens informationsverksamhet. 

Om ett val av kyrkofullmäktige upphävs och omval äger rum. skall de 
val av niimnder som fullmäktige har företagit göras om. Detta gäller även 
val av ledamöter i församlingsdelcgerade och de val som detta organ har 
förriittat samt val av ledamöter i gemensamt kyrkoråd. 

Valbarhetshindren utökas på samma sätt som för ledamöterna i de be
slutande organen. Den som fyller 18 år senast på dagen för niimndvalet 
är valbar. vilket innebär en utvidgning jämfört med LFS. 

Vald ledamot och suppleant i nämnd har rätt till ledighet från anställning 
på samma sätt som ledamot och suppleant i det beslutande organet. 

\1andattiden för presidieposterna i kyrkorådet och andra nämnder skall 
enligt förslaget kunna bestämmas av det beslutande organet. Om ordför
anden på grund av sjukdom eller annars för liingre tid iir hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag får niimnden utse en ersiittare som tar över ordförandens upp
gifter. Regeln syftar till att den politiska niimndledningen inte skall rubbas. 

Betriilfande suppleants tjänstgöring i niimnd giiller i huvudsak samma 
regler som för suppleants tjänstgöring· i det beslutande organet. 

För att kyrkviirdar och kassaförvaltare skall finnas i församlingarna under 
hela mandatperioden föreslås att det nyvalda kyrkorådet under valåret skall 
utse dessa befattningshavare. 
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Nya hestiimmelser föreslås angående gemensam personaladministration 
och gemensam egendomsförvaltning. Det beslutande organet hör i fort
sättningen kunna hestiimma att dessa fdgor skall handhas av kyrkorådet 
eller någon annan niimnd. Vidare föreslås en ny bestämmelse om förtro
endemans niirvaro- och yttranderätt vid sammanträde med niimnd. Denna 
bestämmelse tar friimst sikte på hcltidsengageracle !Ortroendemlin och saknar 
diirfor f. n. aktualitet på det kyrkokommunala området. Utredningen har 
dock anpassat sitt förslag till KL iiven i detta avseende eftersom det hedöms 
som sannolikt att heltidsengageracle förtroendemän i framtiden kommer 
att finnas i åtminstone vissa av de kyrkliga kommunerna. 

Ekonomisk förvaltning 

Den grundliiggande principen om skyddet för den kyrkokommunala för
mögenheten kvarstår. Definitionen av begreppet anHiggningstillgång iir över
flödig och försvinner. Reglerna om budgetens innehåll förenklas. även om 
detta inte innebär någon föriindring i sak mot de regler som gäller nu. 

Enligt utredningens förslag anpassas de s. k. budgetfristerna till de regler 
som gäller för de borgerliga kommunerna. Budgetförslaget skall därför göras 
upp i oktober månad. Om det föreligger särskilda skiil får förslaget göras 
upp i november månad. I så fall skall förslag till skattesats göras upp i 
oktober niånad. Budgeten skall fastställas i november månad. Om budgeten 
till följd av särskilda förhållanden inte kan fastställas i november månad 
skall i vart fall skattesatsen faststiillas då. I sådant fall skall budgeten fast
st:illas i december månad. Vid detta tillfälle kan annan skattesats fastställas 
än den som har bestämts tidigare. För att detta skall få ske fordras att 
det föreligger siirskilda skäl. 

Någon motsvarighet till underställningskontrollen över de s. k. flerårs
anslagen i LFS föreslår utredningen inte. Anledningen är att underställ
ningsskyldigheten inte kan anses innehlira någon effektiv tillsyn över att 
de kyrkliga kommunerna inte på längre sikt kan skjuta kostnader framför 
sig. 

De kyrkliga kommunernas frihet att avsätta medel till fonder 1ir redan 
i dagsliigct mycket stor. Utredningen har därför inte funnit skäl att behålla 
elen statliga kontrollen över fonderingar. Enligt förslaget blir det tillåtet att 
avslitta medel till kapitalfonder och driftfonder. fondmedel får tas i anspråk 
för annat ändamål iin det som fonden avser end<isl genom beslut i samband 
med att budgeten fastställs. Det beslutande organet har vid detta tillfälle 
den samlade överblicken över resurser och medelsbehov. Medel ur kapi
talfond får tas i anspråk får drifUnclamål endast om regeringen medger 
det. 

Den statliga kontrollen genom underst:illningsprövning av de kyrkliga 
kommunernas upplåning och borgensåtaganden förslå.'> bli slopad. Kontrollen 
över de kyrkliga kommunernas beslut bör i stället ske på annat sätt inom 
den kyrkokommunala organisationen. Utredningen föreslår vidare ett förhud 
mot aH upplMa pantriilt i kyrkokommunal egendom. Denna innebiir att 
en redan tilliimpad princip lagfösts. 
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Reglerna om tidpunkten då r~ikenskaperna skall vara a\'Slutade förenklas 
något. Det beslutande organet bestämmer när kyrkorådet skall ha avslutat 
räkenskaperna. Kyrkorådet bestämmer när andra nämnder skall avlämna 
redovisning för sin medelsförvaltning. Ett gemensamt kyrkoråd skall av
lämna redovisning till de olika församlingarna före den I april. 

Revision 

För att öka revisionens effektivitet och stiirka revisorernas ställning föreslås 
en enhetlig treårig mandatperiod för revisorerna. S. k. delad revision, dvs. 
granskning av viss eller vissa nämnders verksamhet. blir uttryckligen tillåten. 
Även revisorer som utses för granskning av viss eller vissa nämnders verk
samhet skall väljas för tre år. Omval av revisorer bör ske på motsvarande 
sätt som i fråga om kyrkoråd och övriga nämnder. 

I en särskild bestämmelse föreslås att revisorerna sjiilva skall utöva den 
förvaltning som har samband med uppdraget, om det beslutande organet 
inte bestämmer något annat. Beslut som revisorerna fattar angående för
valtningen skall tas upp i protokoll. 

Tiden för att behandla frågan om ansvarsfrihet förlängs till utgången av 
året efter det år revisionen avser. Det beslutande organet kan meddela när
mare föreskrifter om revisionen. 

Skatt t\\\ försam\ing 

Nya bestämmelser förslås om utdebiteringsgrund. Skattesatsen får fårsam
lingsskatt skall, liksom tidigare, beräknas enligt de grunder som anges i 
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan me
nighets utdebitering av skatt m. m. Vidare anges att den skattesats som 
har bestämts för ett visst år skall tillämpas vid fastställandet av dels sådan 
församlingsskatt som ingår i preliminär skatt för inkomst under detta år, 
dels sådan församlingsskatt som ingår i slutlig skatt på grund av det följande 
årets taxering. Om någon annan skattesats slutligt har fastställts än den 
som har bestämts tidigare skall den församlingsskatt som ingår i den pre
liminära skatten utgå efter den tidigare bestämda skattesatsen. Den för
samlingsskatt som ingår i den slutliga skatten skall däremot utgå efter den 
skattesats som har bestämts i samband med att budgeten fastställdes. 

I fråga om utbetalning av skatt hänvisas till 1965 års lag om kommuns 
och annan menighets utdebitering av skatt. De nuvarande bestämmelserna 
i 84 § första - tredje styckena LFS föreslås bli överflyttade till denna lag. 
Samtidigt föreslås den ändringen att församlingsskatten skall betalas ut direkt 
till de kyrkliga kommunerna utan omväg över de borgerliga kommunerna. 

Kommunalbesvär 

Enligt förslaget till ny församlingsstyrelselag slopas underställningsskyldig
heten enligt 71 och 74 ** LFS. Vidare föreslår utredningen att underställ-
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ningskontrollen över de s. k. flerårsanslagen sloras. Av detta följer att den 
nya lagen inte skall innehålla några motsvarigheter till reglerna om un
derställda beslut i 87 och 88 §§ LFS. 

Besviirsreglerna i LFS har ändrats under 1980. De stiimmer därefter i 
huvudsak överens med KL:s regler. I fråga om riittelsc av ett verkställt 
beslut föreslås en regel om att kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman skall 
föranstalta om rättelse av verkställigheten i den mån det är möjligt. 

Kostnader 

förslagen beräknas medföra vissa kostnadsökningar på grund av de prin
cipiella överväganden som utredningen gjort och som har motsvarighet i 
kommunallagsreformen. Sålunda torde ökade kostnader uppstå i samband 
med att det representativa systemet i församlingarna utökas. Vidare kan 
ökade kostnader uppstå på grund av de nya bestiimmelserna om rätt till 
ledighet och utvidgade möjligheter att bevilja ersättning åt kyrkokommunala 
förtroendemän. 

Utredningens förslag bör även kunna leda till besparingar. Detta torde 
bl. a. bli följden av förslaget att församlingsskatten i fortsättningen skall 
betalas ut direkt till kyrkokommunerna i stiillet för att medlen skall gå 
via de borgerliga kommunerna. Även andra förslag om förenklingar kan 
medföra besparingar. 
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Bilaga .! 

Utredningens lagförslag 

Förslag till 
Lag om församlingsstyrelse 

I farigenom foreskrivs följande. 

1 KAP. Al/mä1111a bestiimmc/ser 

1 § Denna lag giiller för ek territoriella församlingarna i riket. 
Lagen giiller i tilliimpliga delar för icke-territoriell fi'>rsamling. Om en sådan 

församling heslutar det tilliimpas dock den ordning som förut gällt. 

2 § En församling rnr sjiilv vt1rda sina angeliigenheter. 
Med församlingsangeliigenheter avses frågor om 
1. att anskaffa och vårda kyrka. begravningsplats. församlingshus, tjäns

tebostäder och annan för kyrkligt ändamål avsedd egendom, 
2. åtgiirder för att friimja guclstj~instliv oi.:h kyrklig förkunnelse i övrigt 

s'amt kristen verksamhet bland barn och ungdom. äldre. sjuka och andra. 
som behöver omvårdnad, samt 

3. avlöningsförmåner åt priist. kyrkomusiker och annan personal. 
Om vissa församlingsange!Jgenheter finns siirskilda bestämmelser. 
Borgerlig kommun skall anskafl':.1 eller värda begravningsplats, om re-

geringen beslutar det. 

3 §Om tvi\ eller !lera församlingar bildar ett pastorat skall de, om regeringen 
inte bestiimmer annat. utgöra en kyrklig samfollighet som handhar de an
geliigenhetcr som enligt lag och författning ankommer på pastoratet. 

En sådan samfallighet f;\r iiven handha annan ekonomisk församlings
ange!Ugcnhet. om regeringen beslutar det. Sådant beslut får meddelas endast 
om församlingarna har samtyckt till det eller beslutet är påkallat av allmiint 
behov. 

Församling;H får även annars bilda kyrklig samfällighet för att handha 
en eller flera ekonomiska fiirsamlingsangcliigenhctcr. om regeringen beslutar 
det. Sådant beslut får meddelas endast under förutsättning som anges i 
andra stycket. 

4 § I Stoi.:kholm skall clc territoriella församlingarna utgöra en kyrklig sam
fallighet med uppgift att handha de ange!iigenheter som anges i denna pa
ragraf. 
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S:1mfollighe1en skall h;111dl;igg;1 fdgor om 

l. kostn:1clerna för kontanta avliiningsform:mer [1t priister och kyrkmnu
siJ.;er, 

2. vården om egendom, snm iir a\'sedd !lir att tiicka de under l. angivna 
kostnaderna, samt 

J. de1i allmiinna kyrkoavgiften. 
S:1mf:illighcten får bevilja forsamling anslag motsvarande högst kostna

derna för kontanta avlöningstlirm;\ner åt annan personal iin priister och kyr
knmusiker samt l\Ta femtedelar av kostnaderna för att anskaffa och vårda 

_J.;yrJ.;a. törsamlingshus. pastnrse\pedition nch tjiinstehostiider med vad cEirtill 
hiir 

Samfollighete11 får handh:1 annan ekonomisk fråga. om den iir gemensam 
för samtliga församlingar. 

På uppdrag av församling för s:1111l:illigheten iiven med hinclande verkan 
för församlingen genom kolkkti\avul eller på annat S:itt enhetligt reglera 
anstiillningsviltkoren för de arhehtagan: i llirsamlingcns 1jiin.s1 vars villkor 
statlig myndighet inte skall hststiilla. Samfalligheten far l!irbeh;\lla sig sådan 
riitt. cm den beviljar forsamling anslag som skall tiicka avliiningsknstnader. 

5 § I Göteborg skall de territoriella forsamlingarna utgöra en kyrklig sam
follighet med uppgift att handha alla ekonomiska församlingsangelägenheter. 

6 § En församlings heslutanderiitt utövas av kyrkofullmiiktige eller på kyr
kostiimma. 

Förvaltning och verkstiillighet ankommer på kyrkoradet och övriga nämn
der. Niimnderna bereder iiven iirenden som skall avgöras av fullmiiktige 
eller stiimman. För sådan uppgift kan tillsiittas siirskild beredning bestående 
av en eller t1era personer. 

Fullmäktige eller stämman får uppdra åt kyrkorådet eller annan nämnd 
att i fullm~iktiges eller stlimmans stiille fatta beslut i viss grupp av iirenden 
i den mån annat imc foljer av lag eller annan författning. Sådant uppdrng 
får inte avse iirenden som lir av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 
större vikt. 

7 § I församling med över 500 röstberiittigacle invånare skall beslutande
rlitten utövas av kyrkofullmiiktige. Detta skall dock inte gälla församling, 
som ingår i den kyrkliga sumfalligheten i Göteborg, samt. om regeringen 
har beslutat det, inte heller annan församling, som ingår i annan kyrklig 
samfällighet än som avses i 3 ~ första stycket. 

Om antalet röstberättigade invånare i en församling, som enligt första 
stycket har kyrkofullmliktige. har nedgått till 500 eller diiruncler. skall be
slutanderlitten fortfarande utövas av kyrkofultmiiktige, om fullmiiktige inte 
beslutar annat. 

En församling med 500 röstberiittigade invånare eller dlirunder får uppdra 
beslutanderätten åt kyrkofullmiiktige. förslag om att upphäva sådant beslut 
får inte dckas i kyrkofullm~iktige fiirriin tre år har törOutit sedan fullmiiktige 
började sin tjänstgöring. Oni förslaget godkiinns, skall det tilliimpas från 
utgången av det år, då allmiinna fullmiiktigval fårriittas nästa gång. 

Linsstyrelsen och domkapitlet skall genast underriittas om beslut om 
att införa eller avskaffa kyrkofullmiiktige. 
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8 § I en kyrklig samfällighet som handhar alla ekonomiska församlings. 
angelägenheter utövas beslutanderätten av samfällighetens kyrkofu\lmiik
tige. I annan kyrklig samfällighet utövas beslutanderätten av församlings
delegerade. 

Förvaltning och verkstlillighet i en samfällighet ankommer på kyrkorådet 
och övriga niimnckr.· Niimnderna bereder iiven ärenden som skall avgöras 
av fullrniiktige eller delegerade. Bestämmelserna i 6 ~andra och tredje styck
ena om beredning och om uppdrag att i fullmäktiges eller kyrkos!Ummans 
ställe fatta beslut i vissa frågor tillämpas även i samfällighet. 

9 § I samband med beslut om att bilda en kyrklig samfällighet kan regeringen 
föreskriva, att beslutanderiilten i samfälligheten skall utövas av indelnings
delegerade till dess indelningsändringen träder i kraft. Om sådana delegerade 
finns särskilda bestiimmelser. 

10 § Regeringen kan meddela siirskilda föreskrifter om tillämpning av denna 
lag med avseende på kyrklig samfällighet eller betrut'fande handHiggning 
av iirenden. som lir gemensamma för två eller flera församlingar. vilka inte 
utgör kyrklig samfällighet. 

2 KAP. Kyrko/itllmäkti~e 

Församling 

1 § Kyrkofullmiiktige beslutar hur många ledamöter i fullmäktige som skall 
utses. Antalet skall besUimmas till ett udda tal och till minst 

15 i församling med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
19 i fiirsamling med över 5 000 till och med 10 000 röstberättigade in

vånare, 
25 i församling med över 10 000 röstbcriittigade invånare. 
I församling i Stockholm skall antalet ledamöter i fullmäktige bestämmas 

till ett udda tal och till minst 
15 i församling med 10 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
19 i forsamling med över 10 000 till och med 20 000 röstberiittigade in

vånare, 
25 i församling med över 20 000 till och med 40 000 röstberl4ttigade in

vånare, 
29 i församling med över 40 000 röstberiittigade invånare. 
Kyrkostiimman skall besluta om antalet ledamöter i fullmäktige, då full

miiktige skall utses första gången. 
Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberiittigad 

anses den som har upptagits i gällande röstlängd. Länsstyrelsen skall genast 
underriittas om beslut om ändring av antalet ledamöter i fullmäktige. Sådant 
beslut skall tilliimpas först när val i hela riket av fullm1iktige förrättas nästa 
gång. 

2 § För ledamöterna i kyrkofullmiiktige får utses suppleanter. Fullmäktige 
bestämmer det antal suppleanter som skall ligga till grund för tillämpningen 
av bestämmelserna i 48 ~lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval om ut-
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seende at suppleanter. Antalet skall utgöra viss andel. dock högst hälften, 
av det antal platser som varje parti erhåller i församlingen. Om därvid upp
kommer brutet tal. avrundas detta till närmast högre hela tal. Länsstyrelsen 
skall genast underriittas om fullmiiktiges beslut. 

Beslut enligt första stycket fattas av kyrkostiimman, när kyrknfullmiiktige 
skall utses första gången. 

3 § Röstriitt vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmliktige har 
den som lir kyrkobokförd i församlingen, lir medlem av svenska kyrkan 
och som har uppnått aderton års ålder senast på valdagen. Den som lir 
omyndigförklarad av domstol har dock inte röstriitt. Den som inte är svensk 
medborgare har rösträtt endast om han har varit kyrkobokförd i riket den 
l november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har en 
röst. 

Den som lir kyrkobokförd i icke-territoriell församling har inte röstriitt 
vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige i annan församling. 

Fråga huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger avgörs 
på grundval av en före valet uppriittad röstliingd. Samma röstlängd som 
vid val enligt vallagen ( 1972:620) gäller till efterrättelse. 

'I 
4 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige viiljs bland dem som 
uppfyller villkoren for rösträtt enligt 3 ~ första och andra styckena. 

Landshövding, länsöverdirektör, avdelningschef vid Hinsstyrelse och bis
kop är inte valbara till ledamot eller suppleant. Den som är anställd hos 
församlingen och som i egenskap av föredragande hos kyrkorådet eller på 
grund av andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande ställningen 
bland församlingens tjänstemän är inte heller valbar. Församlingspräst är 
dock valbar. 

Om ledamot eller suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans uppdrag 
genast. Fullmäktige skall befria ledamot eller suppleant från hans uppdrag, 
om han vill avgå och siirskilda skäl inte talar emot det. 

5 § Ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige eller beredning har riitt till 
den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. 

6 § Ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige väljs för tre år räknat 
från och med den I januari året efter det år då valet har skett. I det fall 
ett val sker första gången och valet inte äger rum under år, då allmänna 
val av fullmäktige förrättas, skall valet dock inte avse längre tid än till 
utgången av det år, då sådana allmänna val skall äga rum riiista gång. 

7 § I lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval finns bestämmelser om 
l. kyrklig samfällighets indelning i valkretsar och församlings indelning 

valdistrikt, 
2. valdag, röstlängd, vals förrättande och avslutande samt 
3. förfarandet niir ledamot i fullmäktige har avgått före den bestämda 

tjiinstgöringstidens utgång och när suppleant får ledamot har intriitt som 
ledamot i fullmäktige eller av annan anledning har avgått som suppleant. 
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8 § Kyrkofullmiiktige viiljer l'ör den tid som fullmiiktige bestiimmer bland 
sina ledamöter en ordförande od1 en eller två \'ice ordförande. Till dess 
valen har förrättats. utö\aS ordföwndeskapet av den som har varit ledamot 
Wngst tid. Om två eller llera har \'arit ledamöter lika liinge. har den ;iJdste 
av dem fi.iretriide. 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan nUrvara vid samman
triide, utser l'ullmiiktige annan ledamot att för tillfallet föra ordet. 

9 § Kyrkol'ullmiiktige sammantr:ider enligt den ordning som fullmiiktige 
bestiimmer med iakttagande av frireskrifterna i andra stycket samt i 6 k<IP. 
4 ~ och 7 kap. 6 ~ om tid för handliiggning av vissa iirenden. Sammantriide 
skall även hallas. niir kyrkor[1det eller minst en tredjedel av fullmiiktigcs 
ledamöter begiir det eller ordl(irandcn anser att det behövs. 

Vid sammantriide före december månads utgång förriittas \'al till de be
fattningar inom församlingen som blir lediga \'id årets slut. Ar då ,·al i 
hel~1 riket av fullmiiktige har iigt rum skall valen förriittas av de nyvalda 
fullmäktige. Dessa förriittar ii\'en andra val. som ankommer på fullmiiktige 
och avser tid efter utgången a\' det niimnda året. 

10 § Kungörelse om samman'fiide med kyrkofullmiiktige utfärdas av ord
föranden. Kungörelsen skall innehålla uppgil't om tid och plats l'ör sam
mantriidet samt om de iirenden som skall behandlas. Då sammantriide skall 
htillas första gången. sedan beslutamleriillen uppdragits åt rullmiiktige, ut
fardas kungörelsen av den senast valde ordföranden i kyrkostiimman. 

Kungörelsen skall minst en vecka före sammantrHdesdagen anslt1s på för
samlingens anslagstavla och inom samma tid sändas med posten till varje 
ledamot och suppleant i fullmiiktige. 

Uppgift om tid oc:h plats frir sammantriide S<lllll, om fullmiiktige har he
stämt det. uppgift om de iirenden som skall hehandlas skall minst en vecka 
före sammantriidesdagcn införas i en eller flera ortstidningar. Vid samman
triidc mre december m.'.tnads utgimg avgörs för följande kalenderår i vilken 
eller vilka tidningar sådant tillkiinnagi,·ande skall inl'öras. Diirvid hör viil_ias 
tidningar som genom spridning inom olika grupper a\' 11irsamlingsbnrna 
bringar tillkiinnagivandet till de fkstas kiinnedom. Om förslag om all till
kiinnagi\'andct skall inlliras i annan ortstidning fär minst en tredjedel <1v 
rösterna, skall tillkiinnagivandet införas också i denna tidning. 

Om ärende fordrar så skyndsam handläggning all kungörande i den ord
ning som föreskrivs i andra och tredje styckena inte hinns med, skall kungö
relsen med uppgift om iirendet anslås senast vardagen före sammantrii
desdagen och siindas med posten till var:ie ledamot och suppleant i l'ull
mHktige sä tidigt all den kan antas komma honnm till handa inom samma 
tid. 

11 § Om led:1mot i kyrkofullmiiktige iir hindrad all instiilla sig till sam
mantriide eller att \ictare delta i sammantriide, intriider i hans ställe den 
suppleant som enligt elen mellan suppleanterna bestämda ordningen står 
i tur all tjiinstgöra. Vad som har sagts om ledamot giiller även suppleant, 
som har kallats att t.iiinstgöra eller som tjänstgör i stiillet för ledamot. 
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Ledamot Sl-1111 insr:iller sig under p;)gi\ende sammanrr:ide eller till forlsa!l 
sammantr:ide. har riitt att tjiinstgöra :iven om suppleant har intr:itt i hans 
st:ille. DoL·k för inte ledamot. som har avbrutit tj:instgöringL'n \'id sam
manu·iide pil grund av annat hinder iinjiiv. LEirel'ter under samma dag t.i:inst
göra vid sammantriidet. 

Suppleant som har börjat tjiinstgöra med stöd av fiirsta stycket har fo
retriide framfiir annan suppleant. Uven om denne står i tur att tj:instgöra 
enligt den mellan suppleanterna hestiimda ordningen. Suppleant. som på 
grund av att han iir j:ivig i visst iirende avbryter tj:instgöringen vid sam
mantr:ide. får åter tjiinstgöra sedan :irendet har handlagts. 

Om samtliga supple:1ntcr for led:1mot i fullm:ikligc iir hindrade att insliilla 
sig till sammantr:ide eller alt vidare delta i sammantriide. intr:ider i le
damotens stiille den suppleant som enligt den mellan suppleanterna he
stiimda ordningen står i tur att tjiinstgöra !lir den ledamot som har erhållit 
den forsla platsen för partiet i valkretsen. Om sådan suppleant inte kan 
tj:instgöra. intriider den suppleant som står i tur att tjiinstgöra för den ledamot 
som har erhållit den andra platsen frir partiet i valkretsen och så vidare 
efter samma grund. Om partiets samtliga suppleanter i valkretsen iir hindrade 
att inst:illa sig till sammantriide eller att vidare delta i sammantr:ide. intr:ider 
suppleant som har utsetts för partiet i annan valkrets efter den grund som 
nyss har sagts. IXirvid har suppleant. som har utsetts i valkrets tfar partiets 
röstetal iir högst. röretr:ide. 

12 § Kyrkofullm:iktige får handl:igga :iremle endast om mer :in h:ilften av 
ledamöterna iir niirvarande. Fullmiiktige kan dock föreskriva att interpel
lation och fråga får besvaras även om antalet niirvarande iir liigre iin vad 
som nu har sagts. 

Om niirvarande ledamot enligt 13 * eller 7 kap. 2 ~ på grund av jiiv iir 
hindrad att delta i handläggningen av visst iirende får fullmiiktige handliigga 
detta. iiven lllll antalet deltagande på grund av hindret inte uppgår till vad 
som flircskrivs i första stycket. 

13 § Ledamot i kyrkofullm~iktige fär inte delta i handliiggning av :irende 
som personligen rör honom sjiilv eller hans make. för:ildrar. barn eller syskon 
eller annan honom niirsl;~cnde. Bestiimmelser om jiiv i s:1mhand med revision 
finns i 7 kap. 2 ~. 

14 § Varje ledamot i kyrkofullmiiktige har·en röst. 
R:itt att delta i fullmäktiges överliiggningar men inte i besluten har iiven 
I. ordföranden eller vice ordförande i kyrkorådet sanit kyrkoherden. 
2. ordforanden eller \·ice ordförande i annan niimnd eller heredning vid 

handl:iggning a\· iirendc som har beretts a\· niimnden eller heredningen och 
vid hesvarande av interpellation som har framst:illts till Prdföranden i n:imn
den eller beredningen. 

3. ledamot i kyrkorådet vid besvarande av interpellation som enligt 24 ~ 
tredje st~\:ket har överliimnats för att besvaras av hon(1111. 

4. revisor hos församlingen vid behandling av re\·isionsberiittclsen llir · 
den verksamhet som hans uppdrag avser. 
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5. st.dan ljlinsteman hos församlingen som avses i 4 * andra stycket andra 
meningen samt 

6. i den mån fullmliktige har beslutat det, ledamot eller suppleant i kyr
korådet, annan n~imnd eller beredning. 

Fullmliktige får kalla tj;insteman hos församlingen eller slirskild sakkunnig 
för att meddela upplysningar vid sammantrlide. 

15 § Kyrkofullmäktige skall besluta i liremle som har väckts av 
1. kyrkorådet eller annan nämnd, om annat inte är föreskrivet i lag, 
2. ledamot genom motion. 
3. regeringen, central förvaltningsmyndighet, liinsstyrelsen eller domka

pitlet, 
4. revisorerna, om lirendet avser förvaltning som har samband med re

visionsuppdraget, eller 
5. beredning, om fullmäktige har föreskrivit det. 

16 § Ärende, vari kyrkofullmiiktige skall besluta, skall beredas av den 
nämnd eller beredning dit iirendet efter sin beskaffenhet hör eller av en 
beredning som fullmliktige slirskilt har utsett för lindamålet. 

Om ärende har beretts av annan än den nämnd eller beredning dit ärendet 
efter sin beskaffenhet hör, skall nämnden eller beredningen få tillfälle att 
avge yttrande i ärendet innan det avgörs. Kyrkorådet skall alltid få tillfälle 
att yttra sig i ärende som har beretts av annan än rådet. 

Val får förrättas utan föregående beredning. Ärende som avser ändring 
av antalet ledamöter eller suppleanter i kyrkorådet eller annan nämnd eller 
avsägelse från uppdrag som ledamot eller suppleant i fullmäktige, i. rådet 
eller i annan nämnd eller som revisor eller revisorssuppleant behöver inte 
heller ben:das. 

17 § Motion bör beredas så, att kyrkofullmäktige kan fatta beslut med an
ledning av motionen vid sammanträde som hålls inom ett år från det att 
motionen har väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom sådan tid, 
skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmiilas till full
mliktige vid sammantriide inom angivna tid. Fullmäktige får vid behandling 
av sådan anmiilan avskriva motionen från vidare handWggning. 

18 § Kyrkofullmäktige får besluta att som ett led i beredningen av ett ärende 
som tillhör fullmäktiges handliiggning skall inhämtas synpunkter från röst
berättigade i församlingen. Detta kan ske genom omröstning, opinionsun
dersökning eller liknande förfarande. Diirvid får valniimnden i kommunen 
anlitas, om niimndens verksamhet i övrigt inte hindras därigenom. En för
samling får dock anlita valnämnd endast om kommunfullmäktige beslutar 
det. Kommunen har rätt att få ers~ittning för de kostnader som föranleds 
av att en församling anlitar valnämnden. 

19 § Om ett sammantrlide med kyrkofullmliktige inte kan slutR>ras på utsatt 
dag, skall det fortsiitta genast eller vid senare tidpunkt. Om sammanträdet 
skall fortsiitta vid senare tidpunkt, bestämmer och tillkännager ordföranden 
genast tid och plats för det fortsatta sammanträdet. 
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Om fortsättande och avslutande av valforriittning, när val är proportionellt, 
finns bestiimmels.;r i lagen ( 1955: 138) om proportionellt valsiitt vid val inom 
landsting och kommunfullmiiktige m. m. 

20 § ,:\rende skall borlföggas, om det beg1irs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. För bordliiggning i fråga om val eller av tidigare 
bordlagt ärende krävs beslut av kyrkofullmäktige med enkel majoritet. 

Om bordläggning beslutas bestämmer och tillkännager ordföranden innan 
sammanträdet avslutas till vilken dag ärendet skall uppskjutas. 

21 § Oråföranden leder kyrkofullmliktiges sammanträden och föredrar ären
dena. Ordföranden skall tillse att ärende avgörs endast om föreskrifterna 
i 10 * om kungörande och i 16 ~ om beredning har iakttagits i fråga om 
ärendet. 

Ärende som fordrar skyndsam handläggning får utan hinder av att fö
reskrifterna i 10 * om kungörande inte har iakttagits avgöras vid samman
trädet om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. Sådant ärende får 
utan hinder av att föreskrifterna i 16 ~ om beredning inte har iakttagits 
avgöras vid sammanträde, om samtliga närvarande ledamöter är ense om 
beslutet. 

22 § Sedan ordföninden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
framställer han proposition, så avfattad att den kan besvaras med ja eller 
nej. Ordföranden ger därefter till känna vad som enligt hans uppfattning 
har beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om omröstning inte begärs. 

Om omröstning begärs, skall den verkställas efter upprop och ske öppet 
utom i ärende som avser val eller tillsiittning av tjänst. Vid öppen omröstning 
får omröstningsapparat anviindas. Utgången bestäms genom enkel majoritet, 
om annat inte är föreskrivet för sihskilda fall. Vid lika röstetal för olika 
meningar sker avgörandet genom lottning, om ärendet avser val eller till
sättning av tjänst, och genom ordförandens utslagsröst i övriga ärenden. 

23 § Val av ledamöter och suppleanter i församlingsqelegerade, kyrkoråd, 
annan niimnd och beredning samt av revisorer och revisorssuppleanter som 
avses i 7 kap. I * skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många 
ledamöter som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande 
ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med I. Om 
kvoten är ett brutet tal. skall den avrundas till närmast högre hela tal. 
Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen 
(I 955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfull
mäktige m. m. 

24 § Ledamot i kyrkofullmäktige får till ordföranden i kyrkorådet, annan 
nämnd eller beredning framställa interpellation i ämne som tillhör fullmäk
tiges handläggning. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellation får 
framställas. Interpellation skall vara tillgänglig för varje ledamot, innan full
mäktige fattar sådant beslut. 

16 Riksdagen 1982183. 1 samt. Nr 19 
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Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i kyrkorådet får överlämna 
till honom framställd interpellation att besvaras av annan ledamot av rådet 
som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara in
terpellationen. 

Om fullmäktige föreskriver det. får ledamot till ordföranden i kyrkorådet. 
annan nämnd eller beredning frams!Hlla fråga i ämne som tillhör fullmäktiges 
handläggning. 

25 § Vid samm<mträde skall på ordförandens ansvar föras protokoll. Av 
protokollet skall framgå vilka ledamöter som har varit närvarande. Pro
tokollet skall, för varje ärende, innehålla en kortfattad redogörelse för ären
dets beskaffenhet, uppgift om de förslag och yrkanden i ärendet som inte 
har återkallats och fullmäktiges beslut i ärendet. Om omröstning har ägt 
rum, skall protokollet innehålla en redogörelse för propositionsordningen 
och uppgift hur omröstningen har utfallit. När omröstning har skett öppet, 
skall i protokollet anges hur var och en har röstat. Om reservation som 
avses i 26 § har anförts. skall protokollet innehålla uppgift om reservationen. 

Protokollet skall justeras av ordföranden och minst två ledamöter som 
fullmäktige för varje gång utser bland de nJrvarande. Justeringen skall äga 
rum senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen på tid som ordföranden 
bestämmer och tillkännager vid sammanträdet. Justering får också verk
ställas av fullmäktige antingen genast eller vid nästa sammanträde. 

Senast på andra dagen efter justeringen skall denna samt uppgift om 
den plats där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan. Till
kännagivandet skall innehålla uppgift om vilken dag det har anslagits. Det 
får inte avlägsnas före besvärstidens utgång. Bevis om dagen för anslaget 
skall tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt. 

26 § Den som vid kyrkofullmäktiges sammanträde har deltagit i avgörande 
av ärende får anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservation skall 
anmälas innan sammanträdet avslutas samt. om den utvecklas närmare, 
avfattas skriftligen och avges senast när protokollet justeras. 

27 § Kyrkofullmäktiges protokoll och andra arkivhandlingar skall förvaras 
i kyrkoarkiv. Om kyrkoarkiv gäller särskilda besUimmelser. 

28 § Kyrkofullmäktiges sammanträden skall vara offentliga. Fullmäktige 
får dock för visst ärende besluta att överläggningen skall hållas inom stängda 
dörrar. Suppleant får närvara vid sådan överläggning. 

Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträde. Han kan utvisa 
den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Om oordning 
som ordföranden inte kan avstyra uppstår, får han upplösa sammanträdet. 

29 § Kyrkofullmäktige får besluta att till ledamot och suppleant i fullmäktige 
eller beredning skall i skälig omfattning utgå ersättning för resekostnader 
och andra utgifter som föranleds av uppdraget samt arvode, pension och 
andra ekonomiska förmåner. 



Prop. 1982/83:19 243 

30 § Kyrkofullmäk1ige skall i en arbetsordning meddela de yllerligare fö
reskrifter som behövs för fullmäktiges samman1räden och ärendenas hand
läggning. 

Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om 
I. vem som skall föra ordet till dess tillfällig ordförande som avses 

8 * andra stycket har utsetts, 
2. utsändning av handlingar inlor sammanträde, 
3. anmälan av hinder för tjänstgöring vid sammanträde, 
4. inkallande av suppleant, 
5. handlliggningen av motioner, 
6 handläggningen av interpellationer och frågor som avses i 24 § fjärde 

stycket samt 
7. förfarandet vid omröstning. 

Kyrklig samfällighet 

31 § Om beslutanderHtten i kyrklig samfällighet skall utövas av kyrkofull
mäktige, bestämmer regeringen antalet ledamöter i fullmäktige. 

Varje församling i samfällighet skall utse en ledamot i samfällighetens 
fullmäktige. Av det återstående antalet ledamöter skall varje församling 
utse så många som belöper på församlingen efter den beräkningsgrunden, 
att en ledamot utses för varje invånartal motsvarande det som erhålls, då 
antalet röstberättigade invånare i samfälligheten delas med det återstående 
antalet ledamöter i samfällighetens fullmäktige. Om det antal ledamöter 
som bör utses med tillHmpning av första och andra meningarna i detta 
stycke inte uppgår till det antal som har bestämts för samfälligheten, har, 
för att detta antal skall uppnås, de församlingar som har fått det högsta 
jämförelsetalet rätt att var for sig välja ytterligare en ledamot. En församlings 
jämförelsetal är skillnaden mellan följande två tal: 

I. ett tal som motsvarar antalet röstberättigade invånare i församlingen, 
2. ett tal som motsvarar produkten av det invånartal som avses i andra 

meningen av detta stycke och det an1al ledamöter som utses for församlingen 
enligt samma mening. 

Om alla ledamöter i fullmäktige inte kan utses enligt andra stycket på 
grund av att två eller nera församlingar har samma jämförelsetal, sker av
görandet dem emellan genom lottning. 

Länsstyrelsen skall i god tid före valet bestämma det antal ledamöter 
i fullmäktige som varje församling skall utse enligt andra och tredje styckena. 

Vid tillämpningen av andra - fjärde styckena skall alla eller vissa för
samlingar i samfälligheten föras samman till en eller flera grupper, om re
geringen beslutar det. Det som sägs i andra - fjärde styckena om församling 
skall därvid för de församlingar som tillhör sådan grupp i stället avse gruppen. 

32 § För ledamöterna i samfällighets kyrkofullmäktige får utses suppleanter. 
Fullmäktige bestämmer det antal suppleanter som skall ligga till grund för 
tillämpningen av bestämmelserna i 48 § lagen (1972:704) om kyrkofullmäk
tigval om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra viss andel, dock 
högst hiilften. av det antal platser som varje parti erhåller i samfälligheten 
eller, om regeringen enligt 4 § andra stycket lagen (1972:704) om kyrko-
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fullmäktigval har förordnat att valbarheten skall vara inskränkt inom val
krets, i varje valkrets. Om därvid uppkommer brutet tal, avrundas detta 
till närmast högre hela tal. Linsstyrelsen skall genast underrättas om full

mäktiges beslut. 
När kyrkofullmäktige skall utses första gången, fattas beslut enligt första 

stycket av regeringen, om regeringen inte enligt I kap. 7 § har föreskrivit 

att beslutanderätten i samfälligheten skall utövas av indclningsdelegerade. 

33 § Beträffande kyrkofullmäktige i kyrk:ig samfällighet tillämpas bestäm
melserna i 3-30 *§ om kyrkofullmäktige i församling. Följande föreskrifter 
skall iakttas. 

I. Bestämmelserna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 
2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens an

slagstavla. 
3. När sammanträde med fullmäktige i kyrklig samfällighet skall hållas 

första gången, utfärdas kungörelse om sammanträdet av ordföranden i kyr
kofullmäktige i den till antalet röstberättigade invånare största församlingen 

i samfälligheten, eller, vid hinder för honom, av vice ordföranden i samma 
församlings fullmäktige. Om fullmäktige inte finns i denna församling, ut
färdas kungörelsen av ordföranden i församlingens kyrkostämma, eller, vid 
hinder för honom, av stämmans vice ordförande. 

4. Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har, 
utom personer som avses i 14 § andra stycket, ordföranden eller vice ord
förande i församlings kyrkoråd vid handläggning av ärende som angår för
samlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar i olika pastorat, 
tillkommer rätten för kyrkoherde att delta i överläggningarna den av för
samlingarnas kyrkoherdar, som domkapitlet utser. I Göteborgs kyrkliga sam
fällighet skall denna rätt tillkomma två av församlingarnas kyrkoherdar. 

5. Fullmäktige får förvara protokoll och andra arkivhandlingar på annat 
sätt än i kyrkoarkiv, om regeringen beslutar det. 

3 KAP. Kyrkostämma 

1 § Beträffande rösträtt på kyrkostämma tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 
3 § om rösträtt vid val av ledamöter i kyrkofullmäktige. 

2 § Kyrkostämman väljer för tre kalenderår bland de röstberättigade en ord
förande och en eller två vice ordförande. 

Om ordföranden eller vice ordförande avgår under tjänstgöringstiden väljs 
annan i stället för återstoden av tiden. 

3 § Beträffande valbarhet till ordförande och vice ordförande, verkan av 

att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 
2 kap. 4 § om ledamot i kyrkofullmäktige. 

4 § Ordföranden och vice ordförande i kyrkostämman samt ledamot och 
suppleant i beredning har rätt till den ledighet från anställning som behövs 
för uppdraget. 
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5 § Beträffande kyrkostiimman tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 9 * första 
stycket första meningen och andra stycket första meningen, 2 kap. 10 ~ 
första - tredje styckena samt 2 kap. 13-17, 19-28 och 30 ~* om kyrko
fullmäktige i församling. Följande föreskrifter skall iakttas. 

I. Bestämmelserna om ledamot i kyrkofullmäktige skall i stället avse 
röstberättigad. 

2. Kyrkostämma skall hållas när domkapitlet beslutar det, när visitations
förrättare eller kyrkorådet begär det eller när ordföranden anser att det be
hövs. 

3. Om ett ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i 
den ordning som föreskrivs i 2 kap. 10 ~ första - tredje styckena inte hinns 
med. skall kungörelsen med uppgift om ärendet anslå5 senast fyra vardagar 
före stämman. 

4. Kyrkostämmans sammantriiden skall alltid vara offentliga. 
5. Omröstning skall vara sluten även i annat ärende än ärende om val 

eller tillsiittning av tjänst. om det begärs. 
6. Av kyrkostämmans protokoll behöver inte framgå vilka som har del

tagit i stämman. Inte heller behövs uppgift om hur envar har röstat vid 
öppen omröstning. 

7. Arbetsordning för kyrkostämman behöver inte innehålla bestämmelser 
som anges i 2 kap. 30 S andra stycket 3. 

6 § Kyrkostämman får besluta att till stämmans ordförande samt ledamot 
och suppleant i beredning skall i skälig omfattning utgå ersättning för re
sekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget samt arvode, 
pension och andra ekonomiska förmåner. 

4 KAP. Församlingsdelegerade 

1 § Antalet ledamöter i församlingsdelegerade skall bestämmas till ett udda 
tal och till minst 

15 i S<lmfållighet med 5 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
25 i samfällighet med över 5 000 till och med 20 000 röstberättigade in

vånare. 
35 i samfällighet med över 20 000 till och med 40 000 röstberättigade 

invånare. 
45 i samf1illighet med över 40 000 röstberättigade invånare. 
När delegerade skall utses första gången bör församlingarna träffa över

enskommelse om antalet ledamöter med ledning av första stycket. Läns
styrelsen skall genast underrättas om beslutet. Om församlingarna inte kan 
enas. bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter. 

Församlingsdelegerade beslutar själv om ändring av antalet ledamöter. 
Om sådant beslut har fattats, skall beslutanderätten i samfälligheten utövas 
av det tidigare bestämda antalet ledamöter till utgången av det år. då all
männa kyrkofullmäktigval förrättas nästa gång. Länsstyrelsen skall genast 
underrättas om beslutet. 

Länsstyrelsen bestämmer, med tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 
31 *andra stycket, hur många ledamöter i församlingsdelegerade som varje 
församling skall utse. 
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2 § I Stockholms kyrkliga samfällighet skall antalet ledamöter i försam
lingsdelegerade bestämmas så att varje församling utser en ledamot för varje 
påbörjat tiotusental röstberättigade invånare i församlingen. 

För ledamöterna i församlingsdelegerade skall utses suppleanter. Antalet 
suppleanter skall vara lika stort som antalet ledamöter. 

3 § Ledamöter i församlingsdelegerade samt suppleanter i Stockholms kyrk
liga samfällighet väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman i varje för
samling. Om val av suppleanter inte sker proportionellt, skall även bestäm
mas den ordning, i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring: 

4 § Beträffande valbarhet till ledamot eller suppleant i församlingsdelege
rade, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas be
stämmelserna i 2 kap. 4 § om ledamot i kyrkofullmäktige. I Stockholm 
skall dock valbarheten vara inskränkt inom församling. 

5 § Ledamot och suppleant i församlingsdelegerade eller beredning har rätt 
till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. 

6 § Ledamöter och suppleanter i församlingsdelegerade väljs för tre år räknat 
från och med den I januari året efter det år, då allmänna val av kyrko
fullmäktige har förrättats. När val som sker första gången inte äger rum 
under år, då allmänna val av fullmäktige förrättas, skall valet dock inte 
avse längre tid än till utgången av det år, då sådana allmänna val skall 
äga rum nästa gång. Om val till kyrkofullmäktige, som har utsett ledamöter 
och suppleanter i församlingsdelegerade, har upphävts och omval har ägt 
rum, förfaller uppdragen för ledamöterna och suppleanterna två månader 
efter det att beslut, varigenom länsstyrelsen har fastställt utgången av om
valet, har vunnit laga kraft. De nyvalda fullmäktige skall inom denna tid 
förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden av tjänstgö
ringstiden. 

Valet förrättas före december månads utgång före det år, då tjänstgö
ringstiden börjar. År då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum 
förrättas valet. om kyrkofullmäktige finns i församlingen. av de nyvalda 
fullmäktige vid sammanträde som avses i 2 kap. 9 * andra stycket. 

Om ledamot i församlingsdelegerade avgår under tjänstgöringstiden, för
rättas fyllnadsval för återstoden av tiden. I Stockholms kyrkliga samfällighet 
skall dock, för ledamot som har utsetts vid proportionellt val, inkallas den 
suppleant, som bör inträda enligt den mellan suppleanterna bestämda ord
ningen. Den suppleant som har inkallats skall tjänstgöra under den tid som 
återstått för den som avgått. 

7 § Beträffande församlingsdelegerade tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 
8-30 §§om kyrkofullmäktige i församling. Följande föreskrifter skall iakttas. 

I. Bestämmelserna om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd. 
2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens an

slagstavla. 
3. När sammanträde med delegerade skall hållas första gången. utfärdas 

kungörelse om sammanträdet av ordförande som anges i 2 kap. 33 * 3. 
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4. Rätt att delta i delegerades överläggningar men inte i besluten har, 
utom personer som avses i 2 kap. 14 * andra stycket, ordförande eller vice 
ordförande i församlings kyrkoråd vid handläggning av ärende som angår 
församlingen särskilt. Om samfälligheten omfattar församlingar i olika pas
torat, tillkommer rätten för kyrkoherde att delta i överläggningarna den 
av församlingarnas kyrkoherdar, som domkapitlet utser. I Stockholms kyrk
liga samfällighet skall denna rätt tillkomma två kyrkoherdar, som dom
kapitlet utser. 

5. Delegerade i Stockholms kyrkliga samfällighet får förvara protokoll 
och andra arkivhandlingar på annat sätt än i kyrkoarkiv. 

5 KAP. Kyrkorådet och övriga nämnder m. m. 

Församling 

1 § Kyrkorådet är församlingens styrelse. 
Två eller flera församlingar får förena sig om ett gemensamt kyrkoråd, 

eller, med bibehållande av de s;irskilda kyrkoråden, utse gemensamt kyr
koråd, som handhar en eller flera angeliigenheter. Även om församlingarna 
ingår i eller utgör kyrklig samfällighet får de utse gemensamt kyrkoråd 
för angelägenheter som handhas av församlingar. 

Ingår församling i kyrklig samfällighet, som handhar alla ekonomiska 
församlingsangelägenheter, får regeringen besluta att kyrkoråd inte skall fin
nas i församlingen, om församlingen begär det. 

2 § Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och verka för dess 
utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenheter och ha in
seende över övriga nämnders verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning samt 
hos kyrkofullmäktige eller kyrkostämman och övriga nämnder liksom hos 
andra myndigheter göra de framställningar som rådet finner påkallade. 

Det åligger vidare kyrkorådet 
I. att bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrko

fullmäktige eller kyrkostämman, 
2. att handha den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta 

kyrkans och församlingens egendom i den mån sådan egendomsförvaltning 
inte har uppdragits åt annan nämnd eller annars ankommer på annan, 

3. att handha medelsförvaltningen i den mån kyrkofullmäktige eller kyr
kostämman inte har medgett annan nämnd att helt eller delvis handha 
sin medelsförvaltning, 

4. att verkställa kyrkofullmiiktiges eller kyrkostämmans beslut i den mån 
verkställigheten inte har uppdragits åt annan, 

5. att själv eller genom ombud föra församlingens talan i alla mål och. 
ärenden i den mån detta inte på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman ankommer på annan, 

6. att handha församlingens informationsverksamhet i den mån kyrko
fullmäktige eller kyrkostämman inte har uppdragit denna åt annan nämnd 
samt 

7. att i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkofullmäktige eller kyrkostäm
man har överlämnat till rådet. 
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Kyrkorådet skall handlägga de ärenden som enligt särskilda författningar 
ankommer på rådet. 

Kyrkorådet får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder 
och från beredningar och tjänstemän i församlingen, när det behövs för 
att rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

3 § Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet. 
Kyrkoherden får förordna präst som tjiinstgör i pastoratet att vara kyr

korådsledamot i annexförsamling i stället för kyrkoherden. Förordnandet 
skall avse den tid för vilken övriga kyrkorådsledamöter har valts. Kyrko
herden skall underriitta kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans ordförande 
om förordnandet. 

Om församlingar som tillhör olika pastorat har el\ gemensamt kyrkoråd, 
förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrkoherdar att vara ledamot 
i rådet och en annan att vid hinder för honom vara ledamot i hans ställe. 

4 § Andra ledamöter än den som avses i 3 ~ samt suppleanter i kyrkorådet 
väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman till det antal som fullmäktige 
eller stämman bestämmer. Antalet ledamöter, inräknat ledamot som avses 
i 3 §,får dock inte vara mindre än fem. Antalet suppleanter bör vara minst 
lika stort som antalet valda ledamöter. 

Om suppleanter inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas 
den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring. 

5 § Antalet ledamöter i gemensamt kyrkoråd och det antal ledamöter i rådet 
som varje församling skall utse bestäms genom överenskommelse mellan 
församlingarna. Varje församling skall välja minst en ledamot. Om för
samlingarna inte kan enas, bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter i rådet 
och det antal som skall utses av varje församling. Om val till kyrkofull
mäktige, som har utsett ledamöter och suppleanter i gemensamt kyrkoråd, 
har upphävts och omval har ägt rum, förfaller uppdragen för ledamöterna 
och suppleanterna två månader efter det att beslut, varigenom länsstyrelsen 
har fastställt utgången av omvalet, har vunnit laga kraft. De nyvalda full
mäktige skall inom denna tid förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter 
för återstoden av tjänstgöringstiden. 

6 § Beträffande valbarhet till ledamot eller suppleant i kyrkorådet, verkan 
av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna 
i 2 kap. 4 § om ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige. Den som har 
uppnått aderton års ålder senast på dagen för valet till kyrkorådet är dock 
valbar. Utöver de personer som avses i 2 kap. 4 § andra stycket får inte 
heller tjänsteman, som förestår någon rådet underställd förvaltning väljas 
till ledamot eller suppleant i rådet. 

7 § Vald ledamot och suppleant i kyrkorådet har rätt till den ledighet från 
anställning som behövs för uppdraget. 

8 § Ledamöter och suppleanter i kyrkorådet, som avses i 4 §, väljs för tre 
år, räknat från och med den I januari året efter det år då val i hela riket 



Prop. 1982/83:19 249 

av kyrkofullmiiktigc har ägt rum. Om val till kyrkofullmiiktigc har upphävts 
och omval har ägt rum. förfaller uppdragen för de valda ledamöterna och 
suppleanterna i kyrkorådet två månader efter det att beslut, varigenom läns
styrelsen har fastställt utgången av omvalet. har vunnit laga kraft. De ny
valda fullmliktigc skall inom denna tid forriitta nytt val av ledamöter och 
suppleanter för återstoden av tjänstgöringstidcn. 

Om ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänst
göringstiden, intriider suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna 
som har bcstlimts vid valet, i ledamotens stlille for återstoden av tjlinst
göringstiden. Om annan vald ledamot avgår. förrlittas fyllnadsval för åter
stoden av tjänstgöringstiden. 

9 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman väljer for den tid som fullmiiktige 
eller stämman bestlimmer bland kyrkorådets ledamöter en ordförande och 
en eller två vice ordförande. Kyrkoråd som avses i I § andra stycket skall 
dock själv vlilja ordförande och en eller två vice ordförande bland sina le
damöter. 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid samman
träde med kyrkorådet. utser rådet annan ledamot att för tillfället föra ordet. 

Om ordföranden på grund av sjukdom elier annars för längre tid är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag, får kyrkorådet utse annan ledamot att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

10 § Kyrkorådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Samman
träde skall även hållas när minst en tredjedel av rådets ledamöter eller 
ledamot som avses i 3 ~ bcglir det eller ordföranden anser ätt det behövs. 

Kyrkorådet får kalla ledamot eller suppleant i kyrkofullmäktige, ordför
anden eller vice ordförande i kyrkostämman, ledamot eller suppleant i annan 
nämnd eller beredning, tjänsteman hos församlingen eller särskild sakkunnig 
att närvara vid sammanträde med rådet. Den som har kallats till samman
träde får. om rådet beslutar det. delta i överlliggningarna men inte i besluten. 

11 § Beträffande suppleants tjänstgöring i kyrkorådet gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 2 kap. 11 ~om suppleants tjänstgöring i kyrkofullmäktige. 
Detta gäller även när ledamot. som inte har utsetts vid proportionellt val, 
har avgått och fyllnadsval ännu inte har ägt rum. 

Suppleant får niirvara vid rådets sammanträden och skall underrättas om 
tid och plats för sammanträde. 

12 § Kyrkorådet får handlägga ärende endast om mer än hälften av leda
möterna är närvarande. 

Ledamot i kyrkorådet och annan som har att handlägga ärende hos rådet 
får inte delta i eller närvara vid handlliggningen av ärende som personligen 
rör honom själv eller hans make, föräldrar. barn eller syskon eller annan 
honom närstående. 

13 § När kyrkorådet väljer avdelning som avses i 16 ~ eller organ bestående 
av ledamöter eller suppleanter i rådet för beredning av lircnde som rådet 
skall handlägga tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 23 ~ om proportionellt 
val. 
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I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll, pro
tokollets innehåll, justering av protokoll, tillkiinnagivande om justering och' 
reservation tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 22. 25-26 ~~ om kyrkofull
mäktige. Protokollet får dock justeras a.y ordföranden och endast en ytter
ligare ledamot. Tillkännagivande om justering behöver inte införas i tidning. 

14 § Kyrkorådet skall kungöra på liimpligt sätt var frams!Hllningar till rådet 
tas emot. 

Bestämmelserna i 7 ~ förvaltningslagen (1971 :290) om när handling anses 
ha kommit in till myndighet tillämpas i ärende hos kyrkorådet. 

Delgivning med kyrkorådet sker med ordföranden eller den som enligt 
reglemente. instruktion eller särskilt beslut är behörig att motta delgivning. 

15 § Kyrkorådet väljer kyrkvärdar bland ledamöterna och suppleanterna i 
rådet. Kyrkvärdarna utses för den tid de har blivit valda till ledamöter eller 
suppleanter. 

Kyrkorådet utser för varje kalenderår en kassaförvaltare om rådets me
delsförvaltning inte har ordnats på annat sätt. 

År då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum skall det nyvalda 
kyrkorådet före december månads utgång utse befattningshavare som avses 
i första och andra styckena. 

16 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får anta reglemente med när
mare bestämmelser om kyrkorådets verksamhet. 

Kyrkorådet får, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman beslutar det, 
uppdra åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter i 
rådet, åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos församlingen att 

·på rådets vägnar besluta i viss grupp av ärenden, vilkas beskaffenhet skall 
anges i reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller yttrande till full
mäktige eller stlimman liksom yttrande med anledning av överklagande 
av rådets beslut får dock beslutas endast av rådet samfällt. 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall 
anmälas till kyrkorådet, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 

17 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman tillsätter nämnder för förvalt
ning och verkställighet som enligt särskilda författningar ankommer på des
sa. För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i dessa författningar. 

För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige eller stämman· 
tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd 
väljs av fullmäktige eller stämman till det antal som fullmäktige eller stäm
man bestämmer. Beträffande sådan nämnd skall tillämpas bestämmelserna 
om kyrkorådet i 4 §andra stycket, 6-7 §§, 8 § första stycket andra och tredje 
meningarna samt andra stycket, 9-14 **· 15 § andra stycket och 16 ~. 

18 § KyrkofullmHktige eller kyrkostämman får, i den mån annat inte är 
föreskrivet i lag eller annan författning, besluta att kyrkorådet eller annan 
nämnd skall 

l. handha förvaltning och vcrkstlillighet i fråga om egendom som annars 
förvaltas av annan församlingens nämnd, 
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2. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från 

tjänst samt andra frågor beträffande personal som är underställd annan för

samlingens nämnd. 

19 § Kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman får besluta att ledamot eller 

suppleant i fullmiiktige, kyrkorådet. annan nämnd eller beredning får närvara 

vid rådets eller annan nämnds sammanträden, även om han inte är ledamot 

eller suppleant i rådet eller nämnden, och delta i överläggningarna men 

inte i besluten samt få sin mening antecknad i protokollet. 

20 § Kyrkorådets och övriga nämnders protokoll och andra arkivhandlingar 

skall förvaras i kyrkoarkiv. Om kyrkoarkiv gäller särskilda bestämmelser. 

21 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får besluta att till vald ledamot 

eller suppleant i kyrkorådet eller till ledamot eller suppleant i annan nämnd 

skall i skälig omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter 

som föranleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska 

förmåner. Beträffande annan ledamot i kyrkorådet, som har utsetts till ord

förande, får fullmäktiges eller sttimmans beslut avse ersättning för utgifter 

samt arvode. 

Stockholms kyrkliga samfällighet 

22 § Kyrkorådet i Stockholms kyrkliga samfällighet skall leda förvaltningen 

av samfällighetens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders 

verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

samfällighetens ekonomiska ställning samt hos församlingsdelegerade och 

övriga nämnder liksom hos andra myndigheter göra de framställningar som 

rådet finner påkallade. Beträffande rådets uppgifter tillämpas bestämmel

serna i 2 § andra - fjärde styckena. Därvid skall dock vad som sägs om 
församling och kyrkofullmäktige i stället avse samfälligheten och försam
lingsdelegerade. 

Samfällighetens kyrkoråd skall vidare förvalta egendom som avses i I 

kap. 4 § andra stycket 2 i den mån sådan egendomsförvaltning inte har 
uppdragits åt annan nämnd eller annars ankommer på annan. 

23 § Församlingsdelegerades ordförande och vice ordförande är ordförande 
och vice ordförande i samfällighetens kyrkoråd. 

Övriga ledamöter och suppleanter i rådet väljs for varje kalenderår av 

delegerade till det antal som delegerade bestämmer. Hela antalet ledamöter 

får dock inte vara mindre än elva. Antalet suppleanter bör vara minst lika 

stort som antalet ledamöter. Valet skall förrättas vid det sammanträde då 

delegerades ordförande utses. 

Om suppleanter inte väljs proportionellt. skall vid valet liven bestämmas 

den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring. 

24 § Ordförande eller vice ordförande i församlings kyrkoråd får närvara 

vid sammanträde med samfällighetens kyrkoråd, även om han inte är le

damot i rådet, och delta i överläggningarna men inte i besluten vid hand

läggning av fråga som rör församlingen. 
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25 § Samfallighetens kyrkoråd får. om församlingsdclegerade beslutar det. 
uppdra åt kyrkoräcl eller annan nämnd i vederbörande församling att i smilet 
för samfällighetens kyrkoråd förvalta fast egendom som avses i I kap. 4 * 
andra ~tycket 2. 

26 § Betriiffande samfällighetens kyrkoråd och ovnga nämnder tillämpas 
. bestämmelserna i 6-7 *~· 8 ~ första stycket andra och tredje meningarna 
samt andra stycket, 9 ~ andra och tredje styckena, 10--14 ~~. 15 ~ andra 
och tredje styckena och 16-21 ~~. Följande föreskrift.er skall iakttas. 

l. Bestiimmelserna om församling och kyrkofullmäktige skall avse sam
fälligheten och församlingsdelegeracle. 

2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens an
slagstavla. 

3. S:.imfällighetens kyrkoråd skall underrätta församlingarna om frågor 
av större ekonomisk betydelse. Rådet får infordra yttranden och upplysningar 
från församlingarnas kyrkoråd när det behövs för att rådet skall kunna full
göra sina uppgifter. 

4. Församlingsclelegeracle får ge samfällighetens kyrkoråd annan benäm
ning än kyrkoråd. 

5. Protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på annat sätt än i 
kyrkoarkiv. 

Annan kyrklig samfällighet 

27 § Kyrkorådet i <innan kyrklig samfällighet än den i Stockholm skall leda 
förvaltningen av samfällighetens angelägenheter och ha inseende över övriga 
nämnders verksamhet. Rådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på sam11illighetens ekonomiska ställning samt hos samfällighetens 
fullmäktige eller församlingsclelegerade och övriga nämnder liksom hos and
ra myndigheter göra de framställningar som rådet finner påkallade. Beträf
fande kyrkorådets uppgifter tillämpas bestämmelserna i 2 ~ andra - fjiirde 
styckena. Därvid skall dock vad som sägs om församling och kyrkofull
mäktige i stället avse samfälligheten och dess fullmäktige eller församlings
delegerade. 

Om kyrkoråd inte finns i församling, som ingår i kyrklig samfällighet, 
skall samfällighetens kyrkoråd fullgöra alla de uppgifter som enligt denna 
lag ankommer på kyrkoråd i församling. 

28 § Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga nämnder m. m. till
lämpas bestiimmelserna i 3-21 §§. Följande föreskrifter skall iakttas. 

I. Bestämmelserna om församling och kyrkofullmäktige skall avse sam
fälligheten och dess fullmäktige eller församlingsdelegeracle. 

2. I Göteborgs kyrkliga samfällighet skall samtliga ledamöter i samfäl
lighetens kyrkoråd utses genom val. 

3. Om Jnnan samfällighet iin elen i Göteborg utgörs av församlingar som 
tillhör olika pastorat, förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrko
herdar att vara ledamot i samfällighetens kyrkoråd och en annan vid hinder 
för honom att vara ledamot i hans ställe. 

4. Vid val av samfällighets kyrkoråd bör varje församling bli företrädd 
kyrkorådet om det är möjligt. 
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5. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås på samfällighetens an
slagstavla. 

6. Samfällighetens kyrkoråd skall underrätta församlingarna .om frågor 
av större ekonomisk betydelse. Rådet får infordra yttranden och upplysningar 
från församlingarnas kyrkoråd när det behövs för att rådet skall kunna full
göra sina uppgifter. 

7. Samfällighetens kyrkoråd får, om regeringen beslutar det, uppdra åt 
kyrkoråd eller annan nämnd i församling att verkställa beslut av samfäl
lighetens fullmiiktige eller församlingsdelegerade eller att förvalta anslag 
som enligt fastställd budget eller särskilt beslut blivit anvisat åt församlingen. 

8. Samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade får ge sam
fällighetens kyrkoråd annan benämning än kyrkoråd. 

9. Protokoll och andra arkivhandlingar får förvaras på annat sätt än i 
kyrkoarkiv, om regeringen beslutar det. 

6 KAP. Ekonomisk .förvaltning 

1 § Fast eller lös egendom som tillhör en församling bör förvaltas så att 
förmögenheten inte minskas. 

2 § En församlings medelsbehov skall, i den mån det inte fylls på annat 
sätt, täckas med skatt. 

3 § En församling skall årligen upprätta budget för nästa kalenderår. 
Budgeten skall, med utgångspunkt i ställningen enligt de avslutade rä

kenskaperna för året före det år som budgeten upprättas, innehålla en plan 
för ekonomin under budgetåret. I planen skall redovisas de anslag som 
skall utgå och täckningen av medelsbehovet med angivande av skattesatsen. 

4 § Förslag till budget skall göras upp av kyrkorådet före oktober månads 
utgång. Om särskilda förhållanden påkallar det. får budgetförslaget göras 
upp i november månad. I sådant fall skall kyrkorådet före oktober månads 
utgång göra upp förslag till skattesats för den församlingsskatt som ingår 
i preliminär skatt för inkomst under det följande året. Kyrkorådet bestämmer 
när övriga nämnder senast skall lämna sina särskilda budgetförslag till rådet. 

Kyrkorådet skall samråda med kommunstyrelsen innan budgetförslaget 
görs upp. 

Budgeten fastställs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman före novem
ber månads utgång. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden inte 
kan fastställas före november månads utgång, skall kyrkofullmäktige eller 
kyrkostämman ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall 
därefter fastställas före december månads utgång. Därvid får fullmäktige 
eller stämman, om det finns särskilda skäl till det, fastställa annan skattesats 
än som har bestämts tidigare. 

Kyrkorådets förslag till budget skall från och med kungörandet av det 
kyrkofullmäktigsammanträde eller den kyrkostämma, då budgeten skall 
fastställas vara tillgängligt för allmänheten på plats som tillkännages i kungö
relsen. 



Prop. 1982/83:19 254 

5 § Beslut om anslag skall liven innefatta anvisning av medel för att täcka 
anslaget. Kyrkofullmäktige eller kyrkostiimman kan besluta att särskilt an
slag. som inte förbrukas under det år för vilket det har beviljats, får användas 
för samma ändamål under det följande året. Sådant beslut får därefter fattas 
får ett år i sänder. 

6 § En församling får avsätta medel till kapitalfonder och driftfonder. fond
medel får tas i anspråk får annat ändamål än det som fonden avser endast 
genom beslut i samband med att budgeten fastställs. Medel ur kapitalfond 
får tas i anspråk för driftändamål endast om regeringen medger det. 

Om församlings skyldighet att avsätta medel till fond i vissa fall finns 
särskilda bestlimmelser. 

7 §' En församling får ta upp lån och ingå borgen. 
En församling får inte upplåta pantriitt i sin egendom till säkerhet får 

fordran. Vid förvärv av egendom får församling överta betalningsansvaret 
för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen. 

8 § Kyrkorådet skall fortlöpande fåra räkenskaper över de medel som det 
handhar. 

Annan nämnd som handhar medel skall föra räkenskaper i enlighet med 
anvisningar av kyrkorådet och årligen, inom tid som kyrkorådet bestämmer. 
till rådet avlämna redovisning får sin medelsfårvaltning under fciregående 
kalenderår. 

När sådan redovisning har lämnats. skall kyrkorådet inom tid som kyr
kofull mäktige eller kyrkostämman bestämmer sammanfatta och avsluta rä
kenskaperna. 

Kyrkoråd som avses i 5 kap. l § andra stycket skall årligen avlämna re
dovisning till de församlingar. för vilka rådet är gemensamt. Sådan redo
visning skall lämnas inom tid som församlingarnas kyrkofullmäktige eller 
kyrkostämma bestämmer, dock före den I april. 

9 § Särskilda besnimmelser finns beträffande 
I. vård om och förvaltning av kyrka och kyrkoegendom, 
2. förvaltning av medel som myndighet har särskilt inseende över, 
3. kollektmedel. 

10 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 1-9 ff 
Följande föreskrifter skall iakttas. 

I. Bestämmelserna om församlingens kyrkofullmäktige samt om dess 
kyrkoråd och övriga nämnder skall i stället avse samfällighetens fullmäktige 
eller fårsamlingsdelegerade samt dess kyrkoråd och övriga nämnder. 

2. Församlingarnas. kyrkoråd skall lämna sina särskilda. förslag om anslag 
för det nästföljande året till samfällighetens kyrkoråd. Samfällighetens kyr
koråd bestämmer när förslagen skall avlämnas. 
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7 KAP. Rel'ision 

1 § Nyvalda kyrkofullmäktige eller kyrkostämman vliljer under år då val 
i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum tre eller flera revisorer san1t 
minst lika många revisorssuppleanter för granskning av de tre följande årens 
verksamhet. Fullrniiktige eller stämman får därvid vlilja revisorer och supp
leunter för granskning av viss eller vissa nämnders verksamhet. Antalet 
revisorer, liksom antalet suppleanter, för varje nämnd eller grupp av nämnder 
skall dock vara minst tre. Om val till kyrkofullmäktige har upphävts och 
omval har ägt rum, förfaller uppdragen för revisorerna och suppleanterna 
två månader efter det att beslut, varigenom länsstyrelsen har fastställt ut
gången av omvalet, har vunnit laga kraft. De nyvalda fullrnliktige sk.all 
inom denna tid förrätta nytt val av revisorer och supple,mter för återstoden 
av tjlinstgöringstiden. 

lktriiffande valbarhet till revisor och revisorssuppleant, verkan av att val
barheten upphör och riitt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 § 
om ledamot i kyrkofullmäktige tilliimpas. Den som inte lir kyrkobokförd 
i 'församlingen är dock valbar. Detsamma gäller den som har uppnått aderton 
års ålder senast på dagen för valet till revisor eller suppleant. 

Om revisor som inte har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänst
göringstiden får fullmäktige eller stämman förrätta fyllnadsval för återstoden 
av denna tid. 

Revisor och revisorssuppleant har rätt till den ledighet från anställning 
som behövs för uppdraget. 

Fullmäktige eller stämman får besluta att till revisor och revisorssuppleant 
skall i skälig omfattning utgå erslittning för resekostnader och andra utgifter 
som föranleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska 
förmåner. 

2 § Den som är ledamot eller suppleant i kyrkorådet eller annars är re
dovisningsskyldig till församlingen får inte vara revisor eller revisorssupp
leant för granskning av verksamhet som omfattas av rcdovisningsskylclig
hetcn och inte heller delta i val av revisor eller revisorssuppleant för gransk
ning av sådan verksamhet eller i handläggningen av iirende om ansvarsfrihet 
för verksamheten. Detsamma gäller make, föriildrar, barn eller syskon eller 
annan närstående till den redovisningsskyldige. Ordföranden och vice ord
förande i kyrkorådet eller annan nämnd vars verksamhet granskningen gäller 
får, utan hinder av vad som nu har sagts och Uven om de inte är ledamöter 
i kyrkoful!miiktige, delta i fullmiiktiges eller stiimmans överliiggning, n:ir 
revisionsberättelse som avser granskningen behandlas. 

3 § Revisorerna granskar kyrkorådets och övriga n~imnders verksamhet. De 
prövar om verksamheten ·har utöv:lls på ett ändamålsenligt och från eko
nomisk synpunkt tillfredsställande siitt. om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som har utövats inom niimnderna iir tillriicklig. 

Revisor har rätt att av nämnd få de uppgifter och upplysningar som behövs 
för revisionsarbetet. Revisor får niir som helst inventera de penningmedel 
och värdehandlingar som nämnd handhar samt ta del av räkenskaper och 
andra handlingar som berör nämnds verksamhet. 
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Vad som har sagts om nämnd giilier i tillämpliga delar beträffande be
redning. 

4 § Revisorerna utövar, om kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman inte be
st~immcr annat. själva den förvaltning som har samband med revisions
uppdr;_1gct. Beslut som revisorerna fattar angående förvaltningen skall upptas 
i protokoll. I fråga om justering av protokoll och tillkännagivande om jus
teringen till:impas bestämmelserna i 5 kap. 13 ~. 

5 § Revisorerna skall årligen till kyrkofullmäktige eller kyrkostämman avge 
beriittelse med redogörelse för resultatet av elen revision som avser verk
samheten under det föregående året. Av berättelsen skall framgå om an
märkning beträffande den granskade verksamheten föreligger eller inte. Om 
anmlirkning framställs skall anledningen till denna anges i berättelsen. Re
visionsberättelsen skall innehålla särskilt uualande i frågan huruvida an
svarsfrihet tillstyrks eller inte. 

6 § Sedan förklaringar har inhämtats över de anmärkningar som har fram
ställts i revisionsberättelsen, skall kyrkofullmäktige eller kyrkostämman vid 
sammantriide före utgången av året efter det år som revisionen avser besluta 
om ansvarsfrihet skall beviljas eller åtgärd för att bevara församlingens rätt 
skall vidtas. Om talan inte väcks inom ett år från det att revisionsberättelsen 
framlades på sammanträde med fullmäktige eller stämman, anses ansvarsfri
het beviljad. Utan hinder av att ansvarsfrihet har beviljats får talan föras 
beträffande skada på grund av brottslig handling, om ansvarsfriheten uppen
barligen inte avsåg även den skadan. 

7 § Kyrkofullmiiktige eller kyrkostämman kan meddela niirmare föreskrifter 
om revisionen. 

8 § Särskilda bestämmelser finns beträffande särskild revision av kyrkans 
räkenskaper. 

9 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 1-8 R Föl
jande föreskrifter skall iakttas. 

I. Bestämmelserna om församlingens kyrkofullmäktige samt om dess 
kyrkoråd och övriga nämnder skall i stället avse samfällighetens fullmäktige 
eller församlingsdelegerade samt dess kyrkoråd och övriga nämnder. 

2. Församlingskyrkoråd som handhar medel för samfällighetens räkning 
skall årligen avge redovisning för sin förvaltning under föregående kalen
derår. Redovisningen skall lämnas till samfällighetens kyrkoråd, som be
st~immer när detta skall ske. 

8 KAP. Skatt till .församling 

t § Om skyldighet att erlägga församlingsskatt föreskrivs, om annat inte 
är s~irskilt stadgat. i kommunalskattelagen (1928:370). 

Den som lir kyrkoskriven i icke-territoriell församling är inte skyldig att 
erlägga församlingsskatt till den territoriella församling, i vilken han är man
talsskriven. 
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Om lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan 
finns särskilda bestämmelser. 

2 § Skattesatsen för församlingsskatt bestäms enligt de grunder som anges 
i lagen ( 1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan 
menighets utdebitering av skatt. 

Den skattesats som har bestämts för visst år skall tillämpas vid fast
stiillandet av dels sådan församlingsskatt som ingår i preliminär skatt för 
inkomst under detta år, dels sådan församlingsskatt som ingår i slutlig skatt 
på grund av det följande årets taxering. 

Om enligt 6 kap. 4 ~ tredje stycket annan skattesats slutligt har fastställts 
än den som har bestämts tidigare, skall den församlingsskatt, som ingår 
i den prcliminiira skatten för inkomst under det följande året, utgå efter 
den tidigare bestämda skattesatsen. Den församlingsskatt, som ingår i slutlig 
skatt på grund av det därniist följande årets taxering. skall utgå efter den 
skattesats som har bestiimts i samband med att budgeten fastställdes. 

3 § När budgeten har faststlillts, skall kyrkorådet genast underrätta kom
mun, i vilken församlingen är belägen, om den skattesats som har bestämts 
för det följande året. I kommunallagen ( 1977: 179) finns föreskrifter om skyl
dighet för kommunstyrelsen att underriitta den lokala skattemyndigheten 
och statistiska centralbyrån om den skattesats som har bestämts för det 
följande året. 

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall 
kyrkorådet genast underriitta kommunen om rådets förslag till skattesats. 
Har annan skattesats än den föreslagna faststiillts, skall rådet genast un
derrätta kommunen om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har 
fastställts före november månads utgång skall, så snart skattesatsen för den 
preliminära skatten har faststiillts, kommunen underrättas om skattesatsen. 

4 § Om utbetalning av församlingsskatt finns bestämmelser i lagen 
(1965:269) med särskilda besUimmelser om kommuns och annan menighets 
utdebitering av skatt. 

5 § Uinsstyrclsen skall senast den 8 mars till kyrkorådet överlämna redo
visning för det föregående året över skatt som tillkommer församlingen 
och som har utanordnats till rådet. Regeringen eller den myndighet re
geringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning. 

6 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 2-5 ~~ om 
församling. 

7 § Beträffande församling i Stockholm och Stockholms kyrkliga samfäl
lighet gäller att varje församlings kyrkoråd och samfallighetens kyrkoråd 
skall, sedan budgeten har fastställts, genast underrätta den lokala skatte
myndigheten och statistiska centralbyrån om den skattesats, som har be
stämts för det följande året. 

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall 
kyrkorådet genast underrätta den lokala skattemyndigheten och statistiska 

17 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 19 
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centralbyrån om rådets förslag till skattesats. Har annan skattesats än den 
föreslagna fastställts, skall rådet genast underrätta dessa myndigheter och 
riksskatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har fast
ställts före november månads utgång skall, så snart skattesatsen för den 
preliminära skatten har fastställts, den lokala skattemyndigheten och sta
tistiska centralbyrån underrättas om skattesatsen. 

9 KAP. Kommunalbesvär 

1 § Kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans beslut får, om annat inte är 
särskilt föreskrivet, överklagas genom besvär hos kammarrätten. Besvären 
får grundas endast på omständigheter som innebär att beslutet 

1. inte har tillkommit i laga ordning, 
2. står i strid mot lag eller annan författning, 
3. på annat sätt överskrider kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans be-

fogenhet, 
4. kränker klagandens enskilda rätt eller 
5. annars vilar på orättvis grund. 
Besvärshandlingen skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor 

från den dag, då justering av det över beslutet förda protokollet har till
kännagetts på församlingens anslagstavla. Om besvärshandlingen före be
svärstidens utgång har kommit in till församlingen. skall besvären ändå 
tas upp till prövning. 

I besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas och de om
ständigheter på vilka besvären grundas. Klaganden får inte anföra någon 
ny omständighet till grund för besvären efter besvärstidens utgång. 

2 § I fråga om besvär över beslut av kyrkorådet eller annan nämnd skall 
bestämmelserna i I § om besvär över kyrkofullmäktiges beslut tillämpas 
om annat inte är särskilt föreskrivet. Besvär får inte anföras över beslut 
av rent förberedande eller rent verkställande art. 

Bestämmelserna i första stycket gäller även beslut som har fattats med 
stöd av uppdrag enligt 5 kap. 16 §. I fråga om beslut som inte har pro
tokollförts särskilt räknas besvärstiden från den dag då justering av protokoll, 
som har förts vid det sammanträde med kyrkorådet eller nämnden varvid 
beslutet har anmälts, har tillkännagetts på anslagstavlan. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om besvär över sådant 
beslut av revisorerna som avses i 7 kap. 4 9. 

3 § Rätt att anföra besvär enligt I och 2 §§ har den som är kyrkoskriven 
i församlingen och den som utan att vara kyrkoskriven i församlingen enligt 
taxering till kommunal inkomstskatt skall erlägga församlingsskatt till för
samlingen. 

4 § Kammarrätten skall inhämta domkapitlets yttrande över besvären, om 
det inte är uppenbart obehövligt. 

Vid tillämpning av förvaltningsprocesslagen (1971 :291) anses församlingen 
som part. 
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Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen får inte gälla sådan 
brist i besvärshandlingen som består i att denna inte anger den eller de 
omständigheter på vilka besvären grundas. Bestämmelsen i 29 § förvalt
ningsproccsslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild 
tillämpas inte. 

5 § Besvär över ett beslut av kammarrätten vilket har gått klaganden emot 
får anföras endast av denne. Besvär över ett beslut. varigenom kammarrätten 
har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade .beslutet verkstiills, får 
anföras av församlingen och var och en som sägs i 3 §. 

6 § Om beslut av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman har blivit upphävt 
genom avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet redan har 
verkställts. skall fullmäktige eller stämman föranstalta om rättelse av verk
ställigheten i den mån det är möjligt. 

Första stycket tillämpas även i fråga om beslut av kyrkorådet eller annan 
nämnd eller av revisorerna. 

7 § Beträffande kyrklig samfällighet tillämpas bestämmelserna i 1-6 §§. 

l. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 
2. Genom denna lag upphävs lagen (1961 :436) om församlingsstyrelse 

och lagen (1961:437) om införande av lagen om församlingsstyrelse med 
de begränsningar som anges under 3. 

3. Bestämmelserna i 3, 10 och Il§§ lagen (1961:437) om införande av 
lagen om församlingsstyrelse skall fortfarande gälla. 

4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 

5. Om församling med över 500 röstberättigade invånare inte har kyr
kofullmäktige vid ingången av år 1982, skall val av kyrkofullmäktige i för
samlingen ske under detta år, utom i fall som avses i 5 § I mom. första 
stycket andra meningen lagen (1961 :436) om församlingsstyrelse. 

6. Bestämmelserna i 2 kap. 1 och 4 ~§ skall tillämpas med avseende på 
de allmänna valen av kyrkofullmäktige som äger rum under år 1982. 

7. I stället for 12 §Jagen (1961:436)om församlingsstyrelse tillämpas vid 
de allmänna valen av kyrkofullmäktige under år 1982 bestämmelserna i 
4 § första stycket lagen (1982:000) om ändring i lagen (1972:704) om kyr
kofullmäktigval. 

8. Bestämmelserna i 2 kap. 8 § första stycket om val av ordförande och 
vice ordförande i kyrkofullmäktige tillämpas första gången då valen förrättas 
av de nyvalda fullmäktige efter de allmänna valen av kyrkofullmäktige 
under år 1982. 

9. 1 fråga om motion som har väckts före den I januari 1983 räknas 
den tidsfrist som anges i 2 kap. 17 § från nämnda dag. 

10. Vid val av ordförande och vice ordförande i kyrkostämma för tid 
efter utgången av år 1982 tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 och 3 §§. 
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1 l. Bestämmelserna i 4 kap. I och 4 §§ tillämpas första gången vid val 
till församlingsdelegerade som sker efter de allmänna valen av kyrkofull
mäktige under år 1982. 

12. Bestämmelserna om valbarhet till ledamot eller suppleant i kyrkorådet 
i 5 kap. 6 § och om tidpunkten för val av kyrkvärdar och kassaförvaltare 
i 5 kap. 15 § tillämpas första gången vid val som sker efter de allmänna 
valen av kyrkofullmäktige under år 1982. Detsamma gäller föreskrifterna 
i 5 kap. 9 § första stycket om möjligheten att utse en andre vice ordförande 
i rådet och om den tid för vilken ordföranden och vice ordförande utses. 

13. Bestämmelserna i 7 kap. I § om val av revisorer och suppleanter 
och om valbarhet vid dessa val tillämpas första gången vid val som äger 
rum under år 1982. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval 

Häi-igenom föreskrivs att 4, 5 och 48 §§ lagen (1972:704) om kyrkofull
mäktigval skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

I lagen (1961 :436) om församlings
styrelse finns bestämmelser om jor
samlings och Ayrk/ig samfiillighets in
delning i valkretsar. 

Varje församling bildar ett valdi
strikt. Arforsam/ing indelad i valkret
sar for val av kyrkojul/mäktige, skall 
va1je sådan valkrets bilda e11 va/di
strikt. 

Ingår delar av församling eller 
valkrets i olika valdistrikt vid val till 
riksdagen, skall varje del bilda ·eget 
valdistrikt vid val av kyrkofullmäk-

4§ 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Vid val av fullmäktige i .församling 
skall varje forsamling utgöra en val
krets. 

Vid val av fullmäktige i kyrklig sam
fiil/ighet skall varje i samfiil/igheten in
gående forsamling eller enligt 2 kap. 
31 §femte stycket lagen (1982:000) 
om forsamlingsstyre/se bestämd grupp 
av församlingar utgöra en valkrets. 
Regeringen får forordna a11 valbarhe
ten skall vara inskränkt inom .försam
ling eller grupp av forsamlingar. 

Varje församling bildar ett valdi
strikt. 

Ingår delar av församling i olika 
valdistrikt vid val till riksdagen, 
skall varje del bilda eget valdistrikt 
vid val av kyrkofullmäktige. Läns-
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Nu1•arande ~~·de/se 

tige. Länsstyrelsen får dock förordna 
att sådana delar av församling eller 
valkrets tillsammans skall utgöra ett 
valdistrikt. Innan beslut härom 
meddelas, skall församlingen och 
val nämnden beredas tillfälle att yttra 
sig. 
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Föreslagen lydelse 

styrelsen får dock förordna att så~ 

dana delar av församling tillsam
mans skall utgöra ett valdistrikt. In
nan beslut härom meddelas, skall 
församlingen och valnämnden bere
das tillfälle att yttra sig. 

I fråga om beslut som avses i andra stycket äger 3 kap. 3 § fjärde stycket 
och 6 § första stycket vallagen (1972:620) motsvarande tillämpning. 

48 § 

I fråga om den slutliga sammanräkningen tillämpas i övrigt de bestäm
melser i 14 kap. 3 och 4 §§. 5 §första stycket I och 2 samt 15-24 §~ vallagen 
(1972:620) som avser val av kommunfullmäktige och utseende av supp
leanter för fullmäktige. 

Valsedel är ogiltig, förutom i fall som anges i 14 kap. 4 § vallagen, om 
den ej är av vitt papper. 

Vad som sägs i 14 kap. 19 §val- Vad som sägs i 14 kap. 19 §val-
lagen om beslut som fattats med lagen om beslut som fattats med 
stöd av 5 a § kommunallagen stöd av 2 kap. 2 § kommunallagen 
(1953:753) eller 5 § kommunallagen (1977:179)skall vid tillämpningen av 
(1957:50).för Stockholm skall vid till- första stycket i stället gälla beslut 
lämpningen av första stycket i stället som fattats med stöd av 2 kap. 2 eller 
gälla beslut som fattats med stöd av 32 §§ lagen (1982:0()()) om försam-
8 § 4 mom. eller 32 a § lagen Iingsstyrelse. 
(] 961 :436) om församlingsstyrelse. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. De nya bestämmelserna 
tillämpas dock vid de val i hela riket av kyrkofullmäktige som äger rum 
under 1982. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om 
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med särskilda bestäm
melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.; 

dels att I och 4 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

I§ 

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall be
stämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som enligt 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxeringen 
det år skattesatsen skall fastställas, ökat med det antal skattekronor, som 
staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979:362) om skatteutjäm
ningsbidrag. 

Om enligt 4 kap. 4 §andra stycket 
kommunallagen ( 1977: 179) annan 
skattesats slutligt fastställs än den 
som har bestämts tidigare, skall den 
nya skattesatsen om möjligt bestäm
mas med hänsyn till det antal skat
tekronor och skatteören som har på
förts de skattskyldiga vid taxeringen 
det år skattesatsen skall fastställas. 

4§ 

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket 
kommunallagen (1977: 179) eller 6 
kap. 4 § tredje stycket lagen 
(1982:000) omfijrsamlingsstyrelse an
nan skattesats slutligt fastställs än 
den som har bestämts tidigare, skall 
den nya skattesatsen om möjligt be
stämmas med hänsyn till det antal 
skattekronor och skatteören som har 
påförts de skattskyldiga vid taxe
ringen det år skattesatsen skall fast
ställas. 

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommunalskatt 
med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av antalet 
skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets (taxe
ringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts för året 
före taxeringsåret. 

Har enligt 4 kap. 4 §kommunallagen (1977:179) annan skattesats slutligt 
fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalningen 
läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten 
fastställdes. 

Kommun är berättigad att under visst år av staten såsom förskott uppbära 
ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har beslutats 
för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt taxe
ringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommunal 
inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår 
i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det år, 
då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt, som kom
munen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året 
efter det år, då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte stycket. 

Är antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom
munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid 
mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt tredje 
stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal mellan 
de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens fordran 
hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall senast 
den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det 
däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören, som skall 
ligga till grund för ökningen av förskottet. 

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten 
enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanorclna till 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

kommunen med en sjättedel på åttonde dagen i var och en av månaderna 
januari, mars. maj, juli, september och november. Är komm.unens fordran 
icke uträknad vid utbetalningstillfället i januari månad. skall vid detta tillfälle 
utbetalas samma belopp som har utbetalats i november månad det föregående 
året. När särskilda skäl föranleder det får Hinsstyrelsen dock förordna att 
utbetalning skall ske med annat belopp. Om det belopp som utbetalades 
i januari månad icke motsvarar en sjättedel av kommunens fordran. skall 
den jämkning som föranledes härav ske i fråga om ett belopp, som utbetalas 

mars månad. 

Vad som har sagts om kommu
nalskatt tillämpas på motsvarande 
sätt i fråga om landstingsskatt. I frå
ga omförsamlingsskatt gäller däremot 
bestämmelserna i 84 § lagen 
(1961 :436) om församlingsstyrelse. 

Vad som har sagts om kommu
nalskatt tillämpas på motsvarande 
sätt i fråga om landstingsskatt. 

4 a § 

Församling är berättigad att under 
visst år av staten uppbära.församlings
skatt med belopp som motsvarar vad 
som skulle utgå på grundval av antalet 
skattekronor och skatteören i försam
lingen vid det föregående årets (taxe
ringsåret) taxering, beräknat efter den 
skattesats som har bestämts .för året 
före taxeringsåret. Har skattskyldig 
enligt lagen (1951 :691) om viss lindring 
i skat1sAyldighetenfor den som inte till
hör svenska Ayrkan åtnjutit lindring i 
skattsAyldigheten till .f<irsamlingen, 
skall belopp, som.församlingen annars 
skulle ha varit berättigad att uppbära 
av staten, ·nedsättas i motsvarande 
mån. 

Har enligt 6 kap. 4 § lagen 
(1982 :000) om jörsamlingsstyrelse an
nan skattesats slutligt fastställts än den 
som har bestämts tidigare, skall till 
grund.för utbetalningen läggas den ut
debitering som har bestämts i samband 
med att b1u~geten fastställdes. 

Församling är berättigad att under 
visst år av staten såsom .förskott upp
bära ett belopp som mots1•arar pro
dukten av den skattesats som har be-
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Föreslagen lydelse 

sluratsför året och det antal skattekro
nor och skatteören, som enligt taxe
ringsnämnds beslut rörande det före
gående årets taxering till kommunal 
inkomstskatt har pqförts de skattskyl
diga. Det nu nämnda beloppet ingår i 
.församlingens fordran hos staten vid 
ingången av året efter det år, då be
slutet .fattades. Förskottet avräknas 
mot den ./örsamlingsskatt. som för
samlingen har rätt att uppbära av sta
ten på grundl'Ol av taxeringen under 
året efter det, då förskottet enligt be
stämmelserna i näs(/ö/jande stycke 
11tanordnas. 

Belopp, som vid ingången av ett år 
utgör.församlingens.fordran hos staten 
enligt denna paragraf skall länsstyrel
sen under samma år uranordna ril/for
samlingen med en sjättedel på åttonde 
dagen i var och en av månaderna ja
miari, mars, maj, juli. september och 
november. Ar församlingens fordran 
inte uträknad vid urbetalningstil/fiillet 
i januari månad, skall vid detta tillfälle 
11tbetalas samma belopp som utbeta
lades i november månad .föregående 
år. När sörski/da skäl foran/eder det 
får länsstyrelsen dock förordna att ut
betalning skall ske med annat belopp. 
Om det belopp som utbetalades i ja
nuari månad inte motsvarar en sjätte
del avforsamlingensfordran. skall den 
jämkning som foran/eds härav ske i 
fråga om det belopp som 11tbetalas i 
mars månad. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

Förslag till 
Lag om ändring i Jagen (1979:411) om ändring i rikets indelning 
i kommuner, landstingskommuner och församlingar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändring i rikets 
indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar; 

dels att 3 kap. 15 S skall upphöra att gälla, 
dels att 3 kap. 14 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 



Prop. 1982/83:19 265 

Nui>arande (vdelse Föreslagen (rdelse 

3 kap. 
14 ~ 

Beslut, som under tiden mellan 
beslutet om indelningsändring eller. 
om indelningsdelegerade skall utses. 
valet av delegerade och ändringens 
ikraftträdande fattas av kyrkofull
mäktige, kyrkostämman, kyrkorå
det eller en annan_ nämnd, överkla
gas genom besvär enligt 89 § lagen 
(1961 :436) om församlingsstyrelse. 
Besvär får anföras även av andra för
samlingar som berörs av indelnings
ändringen och dem som är kyrko
bokförda i en sådan församling eller 
som, utan att vara kyrkobokförda i 
församlingen, är skattskyldiga till 
denna. Beträffande besvären tilläm
pas i övrigt 89-91 §§ lagen om för
samlingsstyrelse. Besvär över ett be
slut, varigenom kammarrätten har 
bifallit besvär eller förbjudit att det 
överklagade beslutet verkställs. får 
anföras även av andra församlingar 
som berörs av indelningsändringen 
och dem som är kyrkobokförda i en 
sådan församling eller som, utan att 
vara kyrkobokförda i församlingen, 
är skattskyldiga till denna. 

Beslut, som under tiden mellan 
beslutet om indelningsändring eller, 
om indelningsdelegerade skall utses, 
valet av delegerade och ändringens 
ikraftträdande fattas av kyrkofull
mäktige, kyrkostämman, kyrkorå
det eller en annan nämnd, överkla
gas genom besvär enligt 9 kap. 
J-3 §§ lagen (1982:000) om försam
lingsstyrelse. Besvär får anföras även 
av andra församlingar som berörs av 
indelningslindringen och dem som 
är kyrkobokförda i en sådan försam
ling eller som, utan att vara kyrko
bokförda i församlingen, är skatt
skyldiga till denna. Beträffande be
svären tillämpas i övrigt 9 kap. 
/-5 §§lagen om församlingsstyrelse. 
Besvär över ett beslut.varigenom 
kammarrätten har bifallit besvär el
ler förbjudit att det överklagade be
slutet verkställs, får anföras även av 
andra församlingar som berörs av in
delningsändringen och dem som är 
kyrkobokförda i en sådan församling 
eller som, utan att vara kyrkobok
förda i församlingen, är skattskyldi
ga till denna. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade 

Härigenom föreskrivs att 1-3, 6. 11, 15. 17, 18, 20 och 21 §§ lagen 
( 1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade skall ha nedan angivna lydelse. 

Nl/\wande lydelse 

Föreskriver regeringen enligt 3 
kap. 12 § lagen (1979:41]) om änd
ring i rikets indelning i kommuner, 

Föreslagen (vdelse 

Föreskriver regeringen enligt 3 
kap. 12 ~ lagen (1979:411) om änd
ring i rikets indelning i kommuner, 
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Nu\'Grande {wklse 

landstingskommuner och försam
lingar all beslutanderlitten i en för
samling skall utövas av indelnings
delegerade eller enligt 6 a § lagen 
(1961:436) om församlingsstyrelse att 
beslutanderiitten i en kyrklig sam
fällighet skall utövas av sådana dele
gerade, skall delegerade och supple
anter utses från varje församling vars 
område helt eller delvis skall ingå i 
församlingen enligt den nya indel
ningen eller som skall ingå i den 
kyrkliga samfälligheten. 
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landstingskommuner och försam
lingar all beslutanderätten i en för
samling skall utövas av indelnings
delegerade eller enligt I kap. 9 § la
gen (1982:000) om församlingssty
rclse att beslutanderätten i en kyrklig 
samfällighet skall utövas av sådana 
delegerade, skall delegerade och 
suppleanter utses från varje l("irsam
ling vars område helt eller delvis 
skall ingå i församlingen enligt den 
nya indelningen eller som skall ingå 
i den kyrkliga samfälligheten. 

Om delegerade skall utses från mer lin en församling, fastslliller regeringen 
antalet delegerade och suppleanter från varje församling. Är församlingarna 
ense om antalet, skall detta fastställas i enlighet härmed. 

Om delegerade skall utses från endast en församling, beslutar kyrkofull
mäktige eller kyrkostämman i denna församling om antalet delegerade och 
suppleanter. 

Delegerade och suppleanter får 
varje församling väljs av kyrkofull
mäktige eller kyrkostämma senast 
trettio dagar efter det församlingen 
fått del av beslutet om indelnings
ändringen eller vid den senare tid
punkt som regeringen bestämmer. 
Valbar är den som är fullmäktig eller 
suppleant för fullmäktig i en försam
ling eller kyrklig samfiillighet, som 
berörs av indelningsändringen, eller, 
om fullmäktige inte finns i en viss 
församling, den som enligt JO§ la
gen (1961:436) om fårsamlingssty
relse skulle ha varit valbar till full
mäktig eller suppleant. Bestämmel
serna i 25 §fjärde stycket nämnda lag 
om proportionellt val äger motsva
rande tillämpning. Om suppleanter
na inte väljs proportionellt, skall vid 
valet även bestämmas den ordning 
i vilken suppleanterna skall inkallas 
till tjänstgöring. 

Delegerade och suppleanter får 
varje församling väljs av kyrkofull
miiktige eller kyrkostämma senast 
trettio dagar efter det församlingen 
fått del av beslutet om indelnings
ändringen eller vid den senare tid
punkt som regeringen bestämmer. 
Valbar är den som är fullmäktig eller 
suppleant för fullmäktig i en försam
ling eller kyrklig samfällighet, som 
berörs av indelningsändringen, eller, 
om fullmäktige inte finns i en viss 
församling, den som enligt 2 kap. 4 § 
lagen (1982:000) om fårsamlingssty
relse skulle ha varit valbar till full
mäktig eller suppleant. Bestämmel
serna i 2 kap. 23 § nämnda lag om 
proportionellt val äger motsvarande 
tillämpning. Om suppleanterna inte 
väljs proportionellt, skall vid valet 
iiven bestämmas den ordning i vil
ken suppleanterna skall inkallas till 
tjänstgöring. 

Sedan val ägt rum, skall uppgift om de valdas namn och postadress genast 
sändas till länsstyrelsen och domkapitlet. 



Prop. 1982/83:19 

Nuvarande lydelse 

Avgår delegerad före utgången av 
den bestiimda tjänstgöringstiden. 
1i.ger 46 § andra stycket lagen 
(1961 :416) om församlingsstyrelse 
motsvarande tillämpning. 

Bestämmelserna i JO§ tredje och 
.Oärde styckena lagen (1961:436) om 
församlingsstyrclse om verkan av 
valbarhetens upphörande och om 
rätt till avsägelse äger motsvarande 
tillämpning på delegerade och supp
leanter. 
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Föreslagen (~·de/se 

Avgår delegerad före utgången av 
den bestiimda tjänstgöringstiden, 
äger 5 kap. 8 § andra stycket lagen 
(1982:000) om församlingsstyrelse 
motsvarande tillämpning. 

Bestämmelserna i 2 kap. 4 §tredje 
stycket lagen (1982:000) om försam
lingsstyrelsc om verkan av valbar
hetens upphörande och om rätt till 
avsägelse 1iger motsvarande tillämp
ning på delegerade och suppleanter. 

6§ 

Sammanträden skall hållas på det ställe och enligt den ordning som dele
gerade bestämmer. Sammantrlide hålls även när länsstyrelsen eller dom
kapitlet förordnar om det, när de flesta delegerade eller det arbetsutskott 
som avses i 14 * begär det och när ordföranden finner det behövligt. 

Bestämmelsen i /6 §2 mom. andra 
stycket lagen (1961 :436) om försam
lingsstyrelse äger motsvarande till
lämpning på delegerade. 

Bestämmelserna i 18 §, 19 §.första 
stycket, 23-28 och 30 §§ lagen 
(1961:436) om församlingsstyrelse 
om fullmäktige och deras ordförande 
äger motsvarande tillämpning på 
delegerade och deras ordförande. 

Bestämmelsen i 6 kap. 4 § tredje 
stycket lagen (1982:000) om försam
lingsstyrelse äger motsvarande till
lämpning på delegerade. 

11 § 

Bcst1immelserna i 2 kap. 12 §, 13 § 
första meningen, 19-26 och 28 §§ la
gen (1982:000) om församlingssty
relse om fullmäktige och deras ord
förande äger motsvarande tillämp
ning på delegerade och deras ordfö
rande. 

En interpellation får framställas förutom till ordföranden i arbetsutskottet 
eller en kommitte även till ordföranden i kyrkorådet, annan nämnd eller 
beredning i en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indel
ningsändringen. 

Tillkännagivande som avses i 27 § 
fjärde stycket nämnda lag skall ske 
på anslagstavlan i varje församling 
och kyrklig samfällighet som berörs 
av indelningsändringen. 

Tillkännagivande som avses i 2 
kap. 25 § tredje stycket nämnda lag 
skall ske på anslagstavlan i varje för
samling och kyrklig samfällighet 
som berörs av indelningsändringen. 

15 § 

Ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet eller i en kommitte väljs 
till det antal delegerade bestämmer och för delegerades tjänstgöringstid. 
Antalet ledamöter i arbetsutskottet får ej vara under fem. 
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N1111ara11dc {rdelse 

I fråga om valbarhet till ledamot 
eller suppleant i arbetsutskottet eller 
i kommittc, verkan av valbarhetens 
upphörande och rätt till avsägelse 
äger bestämmelserna i 45 § lagen 
(1961 :436) om församlingsstyrelse 
om ledamot och suppleant i kyrko
rådet motsvarande tillämpning. Där
vid skall iakttas, att utöver delegerad 
och suppleant för delegerad endast 
den som är kyrkobokförd inom om
rådet för församlingen enligt den nya 
indelningen eller för den kyrkliga 
samfälligheten är valbar. 
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Föreslagen lvdelse 

l fråga om valbarhet till ledamot 
eller suppleant i arbetsutskottet eller 
i kommitte, verkan av valbarhetens 
upphörande och rätt till avsägelse 
äger bestämmelserna i 5 kap. 6 § la
gen (1982:000) om församlingssty
relse om ledamot och suppleant i 
kyrkorådet motsvarande tilHimp
ning. Därvid skall iakttas, att utöver 
delegerad och suppleant för delege
rad endast den som är kyrkobokförd 
inom området för församlingen en
ligt den nya indelningen eller för den 
kyrkliga samfälligheten är valbar. 

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestiimmas 
den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. 

IH 

Bestämmelserna i 46 § andra 
stycket, 48-52 §§, 53 § andra och 
tredje s(}'Ckena samt 58 ~· lagen 
(1961:436) om förs~1mlingsstyrelse 

om kyrkoråd äger motsvarande till
lämpning på arbetsutskottet och på 
kommitte. Tillkännagivande som 
avses i 52 §tredje stycket nämnda lag 
skall ske på anslagstavlan i varje för
samling och kyrklig samfällighet 
som beröres av indelningsiindringen. 

Ärende av annat slag lin som an
ges i 22 § andra s(Vcket lagen 
(1961 :436) om församlingsstyrelse 
får ejföretagas till avgörande av dele
gerade, innan det blivit berett på nå
got av de sätt som anges i 14 *. Har 
ärende beretts på annat sätt än av 
arbetsutskottet, skall tillfälle fämnas 
utskottet att yttra sig, innan ärendet 
avgöres. 

Delegerade kan bestämma om er
sättning till delegerad, ledamot i ar
betsutskottet eller kommitte och 

Bestämmelserna i 5 kap. 8 .1\' andra 
S(l'cket. 10-12 §§, 13 §andra stycket. 
14 .1\' andra och tredje styckena samt 
20 § lagen (1982:000) om försam
lingsstyrelse om kyrkoråd äger mot
svarande tilliimpning på arbetsut
skottet och på kommitte. Tillkänna
givande som avses i 5 kap. 13 §and
ra s(vcket nämnda lag skall ske på 
anslagstavlan i varje församling och 
kyrklig samfällighet som berörs av 
indel ningsändri ngen. 

Ärende av annat slag än som an
ges i 2 kap. 16 § tmfje stycket första 
meningen lagen (1982:000) om för
samlingsstyrelse får ejfaretas till av
görande av delegerade, innan det bli
vit berett på något av de sätt som 
anges i 14 ~. Har ärende beretts på 
annat sätt än av arbetsutskottet. 
skall tillfälle Wmnas utskottet att ytt
ra sig, innan ärendet avgörs. 

Delegerade kan bestämma om er
sättning till delegerad, ledamot i ar
betsutskottet eller kommitte och 
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Nul'arande ~wle/se 

suppleant. Därvid äger 3 I § I mom. 
tagen (1961 :436) om församlingssty
rclse motsvarande tillämpning. 

Beträffande besvär över beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en 
kommit!~ giiller i tillämpliga delar 89 

och 90 .H lagen (196 / :436) om för
samlingsstyrclse. Besviir får anföras 
av varje församling eller kyrklig 
samfällighet som berörs av indcl
ningsiindringen och av den som har 
rätt att anföra besvär över beslut av 
kyrkofullmäktige, kyrkostämman 
eller församlingsdelegerade i en så
dan församling eller samfällighet. 

Betriiffande besvär över kammar
rättens beslut tillämpas 91 § lagen 
om församlingsstyrelse. Besviir över 
ett beslut, varigenom kammarrätten 
har bifallit besvär eller förbjudit att 
det överklagade beslutet verkställs 
får anföras även av en församling el
ler kyrklig samfällighet som berörs 
av indclningsändringen och av den 
som har rätt att anföra besvär över 
beslut av kyrkofullmäktige, kyrko
stämman eller församlingsdelege
rade i en såclan församling eller sam
fällighet. 
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Förc>slagen ~vde/se 

suppleant. Därvid iiger 2 kap. 29 § 
lagen (1982:000) om församlingssty
relse motsvarande tillämpning. 

21 ~ 

Beträffande besvär över beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en 
kommittc giiller i tillämpliga delar 9 
kap. 1-4 .l:i§ lagen (1982:000) om för
samlingsstyrelse. Besvär får anföras 
av varje församling eller kyrklig 
samfällighet som berörs av indel
ningsändringen och av den som har 
riilt att anföra besvär över beslut av 
kyrkofullmäktige, kyrkostämman 
eller församlingsdelegerade i en så
dan församling eller samfällighet. 

Beträffande besvär över kammar
r1ittens beslut tilliimpas 9 kap. 5 §la
gen om församlingsstyrelse. Besvär 
över ett beslut, varigenom kammar
riitten har bifallit besvär eller förbju
dit att det överklagade beslutet verk
ställs får anföras även av en försam
ling eller kyrklig samfällighet som 
berörs av indelningsändringen och 
av den som har rätt att anföra besvär 
över beslut av kyrkofullmiiktige, 
kyrkostämman eller församlings
clclegerade i en sådan församling el
ler samfällighet. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 
2. De nya bestiimmelserna tillämpas i fråga om indelningsdelegerade, ar

betsutskott och kommittcer som har utsetts enligt iildre bestämmelser. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(SOV 1981:6) Översyn av lagen om församlingsstyrelse 

Remissinstanser och inkomna yttranden 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern, 
hovrätten för Västra Sverige, kammarrätten i Stockholm, kammarkollegiet, 
länsstyrelserna i Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Malmö
hus, Skaraborgs, Kopparbergs, Jämtlands och Norrbottens län, samtliga 
domkapitel, stiftsnämnderna i Uppsala, Skara, Lund, Karlstad och Luleå, 
Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete, 

Svenska kyrkans diakoninämnd, ärkebiskopen, Svenska kyrkans försam
lings-_och pastoratsförbund, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbun
det, stiftsråden i Linköpings, Västerås och Stockholms stift, Svenska kyrkans 
personalförbund, Kyrkomusikernas riksförbund, Sveriges kommunaltjäns

temannaförbund och Sveriges kommunaljuridiska förening. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i sin tur hört Eskilstuna kyrkliga 

samfällighet samt Nyköpings Östra, Helgona och Svärta kyrkliga samfällig
het. Länsstyrelsen i Jönköpings län har i sin tur hört Gislaveds församling och 
Jönköpings kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen i Kalmar län har i sin tur 
hört Oskarshamns församling, Torslunda församling och Västerviks försam
ling. Länsstyrelsen i Malmöhus län har i sin tur hört Eslövs kyrkliga 
samfällighet. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har i sin tur hört Mariestads och 
Leksbergs pastorat samt Vara församling. Domkapitlet i Visby har i sin tur 
hört Hemse församling, Klinte församling, Stenkyrka församling, Visby 
församling, Klinte pastorat, Visby stifts förbundsavdelning av Svenska 
kyrkans församlings- och pastoratsförbund samt Gotlands kommun. 

Utan föregående remiss har yttranden avgetts av Askims församling, 
Nedertorneå-Haparanda församling, Riksförbundet kyrkans ungdom, Sve
riges kyrkokamerala förening, Trollhättans församling och Örgryte försam

ling. 
I det följande återges till att börja med remissinstansemas allmänna 

synpunkter på utredningens förslag. Därefter återges remissinstansemas 
kommentarer till olika paragrafer i förslaget. Avsnitten inleds i allmänhet 

med en sammanfattning. 

Allmänna synpunkter 

De allra flesta remissinstansema godtar principen om likformighet mellan 
kyrklig och borgerlig kommunallag. Remissinstanserna delar också i 
huvudsak utredningens uppfattning om hur långt arbetet med att uppnå 
likformighet bör drivas. 

Några remissinstanser tillstyrker utredningens förslag utan erinringar. Till 
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dessa hör justitiekanslern, länsstyrelsen i Södermanlands län, länsstyrelsen i 

Kalmar län, domkapitlet i Härnösand, Svenska kyrkans diakoninämnd och 
Sveriges kommw1altjänstemannaförbu11d. 

Ett flertal remiss{nstanser förklarar att de godtar utredningens förslag med 
vissa undantag. Detta gäller kammarkollegiet, länsstyrelsen i Skaraborgs län, 

länsstyrelsen i Kopparbergs län, länsstyrelsen i Jämtlands län, domkapitlet i 

Uppsala, domkapitlet i Växjö, domkapitlet i Lund, domkapitlet i Göteborg, 

domkapitlet i Stockholm, stiftsnämnden i Uppsala, stiftsnämnden i Lund, 

Svenska kyrkans centra/råd för evange/isation och församlingsarbete, ärke

biskopen, stiftsrådet i Linköpings stift, stiftsrådet i Västerås stift samt Svenska 

kyrkans personalförbund. 

Hovrätten för Västra Sverige: 

Det är en tradition inom den svenska offentliga rätten med en likformig 

lagreglering för de borgerliga och de kyrkliga kommunerna. Den traditionen 
har sin yttersta grund i att de kyrkliga och borgerliga elementen i den lokala 
självstyrelsen var sammanvävda med varandra fram till 1862 års kommunal
reform, som gav oss den stomme till kommunallagstiftning som vi har än i 
dag. Under årens lopp har emellertid de faktiska likheterna mellan borgerlig 

och kyrklig lokalförvaltning blivit allt mindre. Medan de kyrkliga kommun
erna organisatoriskt och ekonomiskt förblivit i stort sett oförändrade har de 
borgerliga kommunerna genom upprepade indelningsändringar och genom 
decentralisering av samhällsförvaltning till dem fått en ställning som helt 

saknar motsvarighet i gången tid. De strukturella skillnaderna mellan de 
borgerliga och de kyrkliga kommunerna är i dag så stora att man generellt 
sett kan ställa sig frågan om det finns anledning att vidhålla de traditionella 
likformighetssträvandena i regleringen. Utredningen har uppmärksammat 
den olika utvecklingen för de båda kommunslagen men har under hänvisning 
till direktiven sett som sin uppgift att, utan att ifrågasätta den hittillsvarande 
grundsynen på likformigheten, lagtekniskt anpassa församlingsstyrelselagen 
till kommunallagen. Hovrätten efterlyser en mera ingående diskussion om 
likformighetens nuvärde. Med reservation för vad en sådan diskussion skulle 
leda fram till godtar hovrätten emellertid förslagets allmänna inriktning. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Efter vad kammarrätten kan finna har utredningen utfört ett förtjänstfullt 
arbete samt åstadkommit ett lagförslag som från både saklig och formell 
synpunkt är tillfredsställande. Bl. a. är det en fördel att en samlad ny lag om 

församlingsstyrelse har framtagits. 
Förslaget innehåller visserligen en del bestämmelser från KL som i dag kan 

te sig överflödiga i de kyrkliga sammanhangen. Å andra sidan kan ett behov 

även av dessa regler senare uppkomma. För största möjliga överensstäm
melse mellan de båda lagkomplexen talar det förhållandet att de i avsevärd 
mån torde komma att hanteras av samma personkrets och att erfarenheter på 
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det ena området också kan komma det andra till godo. Framför allt gäller 

dock att det i nuvarande osäkra läge beträffande kyrkans framtida 

organisation synes mest ändamålsenligt att endast göra sådana avvikelser 

från KL som är påkallade av starka materiella skäl, medan en närmare 

anpassning till de särskilda kyrkliga förhållandena får anstå till ett 

naturligare, större sammanhang. 

Kammarrätten har endast begränsade invändningar mot vad utredningen 

har föreslagit och har valt att behandla dem under resp. lagrum i förslaget till 

lag om församlingsstyrelse. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län: 

Länsstyrelsen delar den i direktiven uttalade uppfattningen att den - före 

1977 års kommunallagsreform - rådande överensstämmelsen mellan kom

munallag och församlingslag är av sådant värde att den i möjligaste mån bör 

bibehållas. Det framstår därför som angeläget att i likhet med den nya 

kommunallagstiftningen ytterligare accentuera ramlagskaraktären hos för

samlingsstyrelselagen. Ett bärande skäl för en slopad detaljreglering är som 

utredningen anfört utvecklingen mot ett minskat beroendeförhållande 

mellan stat och kyrka. Även tendenserna inom den allmänna samhällsut

vecklingen till minskad statskontroll utgör skäl till att skapa större frihet 

också för de kyrkliga kommunerna. 

Länsstyrelsen framhåller att den inte har något att erinra mot utredningens 

olika förslag till hur församlingsstyrelselagen skall anpassas till gällande 

kommunallag. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Det är tillfredsställande att lagen om församlingsstyrelse nu så långt 

möjligt kan bringas i överensstämmelse med kommunallagen. Lagförslaget 

är väl ägnat att ligga till grund för lagstiftning. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Genom förslaget har nuvarande församlingsstyrelselag omarbetats och 

anpassats till den nya kommunallagen. Härigenom har åstadkommits en helt 

ny församlingsstyrelselag med karaktär av ramlag. Förslaget ger en 

lagteknisk samstämmighet mellan den borgerliga och kyrkliga kommunal

lagstiftningen. Länsstyrelsen finner den tillämpade lagstiftningsmetoden 

naturlig och ändamålsenlig. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Kommunerna och församlingarna har ett gemensamt ursprung i socknar

na. Socknen uppdelades i församling- med ansvar för mer kyrkligt betonade 

frågor- och borgerlig kommun med ansvar för angelägenheter av mer profan 

natur. Allt fler uppgifter har under tidens lopp överförts från att vara en 

församlingens uppgift till att bli en kommunal angelägenhet. Bland 
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angelägenheter av mer profan natur som församlingarna alltjämt svarar för 
kan främst nämnas folkbokföringsfrågor och begravningsväsende. Försam
lingarna svarar dessutom för en omfattande egendomsförvaltning, som förr 
var nära knuten till den kyrkliga verksamheten. 

Utvecklingen har lett till att de två kommuntyperna - den borgerliga 
kommunen och församlingen - fått olika karaktär. Den borgerliga kommu
nen ansvarar för enbart profana angelägenheter, angelägenheter som är av 

avgörande betydelse för samtliga kommuninvånare och därmed också 
obligatoriska frågor för kommunen. Den kyrkliga kommunen-församlingen 
- grundas på den ideella och frivilliga gemenskap, som det kristna budskapet 
innefattar och dess uppgifter är anpassade därtill även om vissa rester av det 
historiska utgångsläget alltjämt finns kvar i form av ansvar för t. ex. 
folkbokföringen. 

Mot den nu angivna bakgrunden är det naturligt att lagstiftningen om de 
båda kommuntyperna företer många gemensamma drag. Men det är också 
viktigt att hålla i minnet att det finns väsentliga skillnader i fråga om 
arbetsuppgifter och organisation. En anpassning av lagen om församlings
styrelse (LFS) till kommunallagen (1977:179) bör alltså genomföras men 
anpassningen bör ske i medvetande om de särdrag som finns på den kyrkliga 
sidan. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län: 

Länsstyrelsen anser det synnerligen värdefullt att församlin_gsstyrelselagen 
lagtekniskt anpassas till kommunallagen i den mån sakliga skäl inte 
föranleder särbestämmelser. Utredningens förslag synes vara väl övervägda 
och bör kunna utgöra grund för lagstiftning. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län: 

Länsstyrelsen framhåller att man tillstyrker den föreslagna anpassningen 
av lagen om församlingsstyrelse till den nya kommunallagen. I vissa 
avseenden av främst teknisk natur anser länsstyrelsen att ändringar bör göras 
i förhållande till utredningens förslag. 

Domkapitlet i Linköping: 

Domkapitlet har ej något att erinra mot att lagtexten omskrivs med ett 
modernt språk, att ett stort antal detaljändringar görs i nuvarande lagtext, att 
lagtexten redigeras i kapitel i stället för i fortlöpande paragrafnumrering, att 
bestämmelserna om församlingarnas drätsel i församlingsstyrelselagen 

ändras så att detaljregleringarna och underställighetsskyldigheten minskar så 
att bestämmelserna liknar de bestämmelser som gäller i kommunallagen och 
att termen invånare i församling ersätts med termen röstberättigade 

invånare, vilket är en viktig markering. 
Domkapitlet är vidare övertygat om att församlingarna skall kunna klara 

omställningen till e~ ny för~ti'!'lingsstyrelselag, som innebär ökad självstän-

18 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 19 
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dighet och minskad detaljreglering av församlingarnas verksamhet än den 

nuvarande församlingsstyrelselagen. 

Domkapitlet i Skara: 

Utrymmet för sakliga förändringar utöver förändringarna i kommunalla

gen har varit starkt begränsat. Kanske har därigenom utredningens arbete 

underlättats och anpassningen till kommunallagen kunnat ske snabbare än 

om utredningens arbete gått ut på en mer genomgripande förändring av 

församlingsstyrelselagen. 

Domkapitlet anser det betydelsefullt att denna översyp kommit till stånd. 

Eftersom kommunallagen och församlingsstyrelselagen hittills i många 

stycken varit kongruenta, bör de ändringar som vidtagits i kommunallagen få 

sin motsvarighet i församlingsstyrelselagen såvida inte, som utredningen 

framhåJler, sakliga skäl betingar olikheter mellan lagarna. 

Allmänt sett vill domkapitlet uttrycka tillfredsställelse över förslaget. 

Domkapitlet i Strängnäs: 

Domkapitlet framhåller att det ur skilda synpunkter torde vara angeläget 

att reglerna för borgerlig och kyrklig kommun överensstämmer så långt det 

är möjligt. 

Domkapitlet i Västerås: 

Enligt direktiven till utredningen skall översynen av församlingsstyrelse

lagen (LFS) vara inriktad på att bringa denna i överensstämmelse med den 

nya kommunallagen (KL). i den mån olikheter inte är sakligt betingade. 

Några ändringar i övrigt av LFS borde inte övervägas. 

Det föreliggande förslaget, vilket utformats som en ny LFS, innehåller i 

enlighet med direktiven till stor del ändringar som betingats av nyheterna i 

KL. Domkapitlet har inget att erinra mot de ändringar som föreslås. I flera 

avseenden har utredningen icke ansett KL:s regler kunna anpassas till en ny 

LFS. Domkapitlet har inte funnit anledning att gå in i detalj härpå. 

Domkapitlet ansluter sig till utredningens förslag även i dessa avseenden. 

På några punkter har utredningen kommit med andra nyheter. Icke heller 

mot dessa har domkapitlet några invändningar att göra. 

Domkapitlet i Växjö: 

Det är såväl ur praktisk som systematisk synpunkt en fördel, att i stället för 

partiella ändringar, förslaget fått formen av en helt ny lag. 

Domkapitlet noterar med tillfredsställelse, att i förslaget de kyrkliga 

kommunernas självständighet markeras och att den kyrkokommunala 

demokratin förstärks. Jämställdheten med kommunallagen noteras som en 

fördel, inte minst i avseende å de ekonomiska förhållandena. 
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Domkapitlet i Härnösand: 

Domkapitlet har i sin bedömning att beakta förhållanden som rör det 
kyrkliga livets vård och förkovran. Från denna synpunkt finns ingenting att 
anföra, eftersom förslaget är en rent lagteknisk anpassning av församlings
styrelselagen till kommunallagen och därför inte innehåller några förslag till 

materiella ändringar av församlingsstyrelselagens innehåll. 
Rent allmänt finner domkapitlet att det är en fördel att församlingsstyrel

selagen anpassas till kommunallagen. Det är bra, att fullmäktige föreslås bli 
inrättade i fler församlingar än nu och att förutsättningarna att med tvång 
bilda kyrkliga samfälligheter vidgas. Det är också värdefullt att de kyrkliga 
kommunernas självständighet markeras på olika sätt, bl. a. genom att de 

beslutande organens ställning stärks och att den statliga kontrollen över 
kyrkokommunerna slopas på flera punkter. Detta innebär dessutom 
minskad byråkrati vilket är positivt. Detsamma gäller förslaget att försam
lingsskatten skall betalas ut direkt till kyrkokommunerna utan omväg över de 

borgerliga kommunerna. 
Beträffande reglerna om kyrkoråd finner domkapitlet det värdefullt att 

kyrkorådet får ett uttryckligt ansvar för den kyrkliga kommunens informa
tionsverksamhet. 

Sammanfattningsvis vill domkapitlet tillstyrka förslaget. 

Domkapitlet i Luleå: 

Utredningens intentioner att bringa lagen om församlingsstyrelse (LFS) i 
överensstämmelse med kommunallagen (KL)- i den mån olikheter mellan 
de båda lagarna inte är sakligt betingade - synes i och för sig motiverade om 
än ej helt okontroversiella. De båda kommunala sektorerna, den borgerliga 
och den kyrkliga, uppvisar nämligen betydande olikheter som främst har att 
göra med strukturförhållanden och förhållandet till statsmakterna. 

Medan olika indclningsreformer har nedbringat antalet borgerliga kom
muner högst väsentligt har inte mycket gjorts på den kyrkliga sidan för att 
förändra den heterogena församlingsstrukturen. Utredningens målsättning 
att i ramlagens form markera de kyrkliga kommunernas självständighet samt 
att förstärka den kyrkokommunala demokratin går därför ut över de mindre 
kyrkokommunerna. Detta måste bli en konsekvens av utredningens förslag 
att minska kyrkostämmornas antal och att öka möjligheterna att med tvång 
bilda kyrkliga samfälligheter. Detsamma kan bli en konsekvens av den 
utökade möjligheten att inrätta gemensamt kyrkoråd för församlingar som 

utgör en kyrklig samfällighet. Utredningens målsättning, kyrkokommunal 
självständighet och förstärkt demokrati gäller bevisligen i vart fall inte de små 

församlingarna. 
Vad sedan rör förhållandet till statsmakterna har de borgerliga kommun

ernas beroende av staten snarast ökat. Svenska kyrkans ställning i 
förhållande till staten är däremot mera komplicerad och motsägelsefull. Den 
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markering av svenska kyrkan som ett självständigt trossamfund som kommit 
till uttryck i religionsfrihetslagen och senare stat-kyrkautredningar synes 
numera vara ersatt av en tendens i rakt motsatt riktning. Svenska kyrkans 

statskyrkokaraktär synes snarast förstärkas i 1979 års kyrkomöteskommittes 
betänkande Reformerat kyrkomöte m. m., kvinnoprästutredningens betän

kande Omprövning av samvetsklausulen samt även i föreliggande betänkan

de. 
Ovanstående huvudsakligen principiella resonemang innebär emellertid 

inte att domkapitlet motsätter sig en modernisering av lagen om försam
lingsstyrelse som ju till stora delar endast är en fråga om en rent lagteknisk 
anpassning till kommunallagen samt totalt sett en bättre grund för 
demokratin i svenska kyrkans församlingar. 

Domkapitlet i Visby: 

Av direktiven framgår att översynen bör inriktas på att bringa lagen 
(1961:436) om församlingsstyrelse (LFS) i överensstämmelse med den nya 
kommunallagen i den mån olikheter inte är sakligt betingade. Förutom 
denna lagtekniska anpassning innebär förslaget att lagens språkliga utform
ning har setts över, varför förslaget har fått formen av en ny lag. 

Genom direktivens utformning har utredningen hindrats från att ta upp 
aktuella frågor som t. ex. församlingarnas kompetens. Enligt domkapitlets 
mening är detta med hänsyn till stat-kyrkafrågans behandling en riktig väg att 

gå. 
Karaktären av ramlag förstärks enligt förslaget genom uppmjukningar och 

förenklingar, detaljregleringar slopas m. m. Domkapitlet ställer sig inte 
odelat positiv till detta. Med de föreslagna förändringarna överlämnas i 
större utsträckning åt de lokala enheterna att dra upp gränser för det egna 
arbetet. För de mindre församlingarna, som i allt väsentligt Visby stift' består 
av, kan detta vara förenat med risker och problem beroende på osäkerhet 
och brist på erfarenhet m. m. Där detaljerade bestämmelser inom den större 
församlingen upplevts betungande kan dessa i den mindre församlingen ha 
varit något positivt att kunna vända sig till i den särskilda situationen. Om 
förslaget, som domkapitlet finner bör kunna ligga till grund för en ny 
församlingsstyrelselag, går igenom måste dessa frågor noga följas upp. 

Stiftsnämnden i Skara: 

Enligt direktiven för utredningen har dess arbete varit inriktat på att 

lagtekniskt anpassa församlingsstyrelselagen till 1977 års kommunallag. 
Samtidigt har lagens språkliga utformning setts över. Av praktiska och 
systematiska skäl har utredningens förslag presenterats i form av en ny 

lag. 
Utrymmet för sakliga förändringar utöver förändringarna i kommunalla

gen har därför varit starkt begränsat. Kanske har därigenom utredningens 
arbete underlättats och anpassningen till kommunallagen kunnat ske 
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snabbare än om utredningens arbete gått ut på en mer genomgripande 

förändring av församlingsstyrelselagen. 
Stiftsnämnden anser det betydelsefullt att denna översyn kommit till 

stånd. Eftersom kommunallagen och församlingsstyrelselagen hittills i 
många stycken varit kongruenta, bör de ändringar som vidtagits i kommu

nallagen få sin motsvarighet i församlingsstyrelselagen såvida inte, som 

utredningen framhåller, sakliga skäl betingar olikheter mellan lagarna. 

Stiftsnäinnden i Luleå: 

Utredningens intentioner att bringa lagen om församlingsstyrelse (LFS) i 

överensstämmelse med kommunallagen (KL) - i den mån olikheter mellan 

de båda lagarna inte är sakligt betingade - synes i och för sig motiverade om 

än ej helt okontroversiella. De båda kommunala sektorerna, den borgerliga 
och den kyrkliga, uppvisar nämligen betydande olikheter som främst har att 

göra med strukturförhållanden och förhållandet till statsmakterna. 

Medan olika indelningsreformer har nedbringat antalet borgerliga kom

muner högst väsentligt har inte mycket gjorts på den kyrkliga sidan för att 

förändra den heterogena församlingsstrukturen. Utredningens målsättning 

att i ramlagens form markera de kyrkliga kommunernas självständighet samt 

att förstärka den kyrkokommunala demokratin går därför ut över de mindre 

kyrkokommunerna. Detta måste bli en konsekvens av utredningens förslag 

att minska kyrkostämmornas antal och att öka möjligheterna att med tvång 
bilda kyrkliga samfälligheter. Detsamma kan bli en konsekvens av den 

utökade möjligheten att inrätta gemensamt kyrkoråd för församlingar som 

utgör en kyrklig samfällighet. Utredningens målsättning, kyrkokommunal 

självständighet och förstärkt demokrati gäller bevisligen i vart fall inte de små 

församlingarna. 

Vad sedan rör förhållandet till statsmakterna har de borgerliga kommun
ernas beroende av staten snarast ·ökat. Svenska kyrkans ställning i 

förhållande till staten är däremot mera komplicerad och motsägelsefull. Den 
markering av svenska kyrkan som ett självständigt trossamfund som kommit 

till uttryck i religionsfrihetslagen och senare stat-kyrkautredningar synes 
numera vara ersatt av en tendens i rakt motsatt riktning. Svenska kyrkans 
statskyrkokaraktär synes snarast förstärkas i 1979 års kyrkomöteskommittes 
betänkande Reformerat kyrkomöte m. m., kvinnoprästutredningens betän

kande Omprövning av samvetsklausulen samt även i föreliggande betänkan

de. 

Ovanstående huvudsakligen principiella resonemang innebär emellertid 

inte att stiftsnämnden motsätter sig en modernisering av lagen om 

församlingsstyrelse som ju till stora delar endast är en fråga om en rent 

lagteknisk anpassning till kommunallagen samt totalt sett en bättre grund för 

demokratin i svenska kyrkans församlingar. 



Prop. 1982/83:19 278 

Ärkebiskopen: 

Som av utredningsdirektiven framgår, skulle översynen av församlingssty
relselagen (LFS) vara inriktad på att bringa lagen i överensstämmelse med 
kommunallagen (KL) i den mån olikheter icke vore sakligt betingade. 
Översynsarbetet skulle således till stor del bestå av en huvudsaklig lagteknisk 

anpassning. 
Detta får ses om ett uttryck för de sedan flera år markerade strävandena att 

undvika speciallagstiftning för vissa delar av samhällslivet, vilken syn jag 
principiellt kan dela. Jag noterar dock i sammanhanget med tillfredsställelse 
utredarnas uppmärksamhet på, att i arbetet - med beaktande av nämnda 
grundsyn - fästa betydande avseende vid församlingarnas samfundsgemen

skap inom ramen för trossamfundet Svenska kyrkan liksom församlingsar
betets särart. 

Nuvarande LFS har karaktär av ramlagstiftning med grundregler om 
organisation, styrelseskick, arbetsformer samt regler om likställdhet och 
rättssäkerhet för kyrkokommunens invånare. Det föreliggande förslaget har 
icke frångått dessa grundprinciper, utan fastmer fastslagit kyrkokommunens 
suveränitet och förstärkt den kyrkokommunala demokratin. Dessa marke
ringar finner jag utomordentligt värdefulla. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Det ligger i sakens natur att kommunallag och församlingsstyrelsclag - där 
så ske kan - skall vara utformade på samma sätt. Styrelsen ser därför med 
tillfredsställelse att församlingsstyrelselagen omarbetas för att uppnå likfor
mighet. 

Utredningen har i likhet med kommunallagsutredningen arbetat efter 
linjen att i största möjliga utsträckning utmönstra detaljreglering av den 
kommunala verksamheten. För de borgerligt kommunala myndigheterna var 
denna strävan betydligt naturligare än för de kyrkliga kommunerna. 
Styrelsen vill inte framföra något yrkande men vill ändå poängtera att en 
detaljreglering i många stycken kan anses utgöra ett stöd för de minsta 
kyrkliga kommunerna i deras förvaltning. 

Svenska kommunförbundet: 

Styrelsen tar i första hand upp sådana frågor som också kan ha intresse för 
primärkommunerna. Allmänt sett anser styrelsen att utredningens förslag i 

fråga om hur långt likformigheten mellan kommunallagen och församlings

styrelselagen bör drivas och i vilken utsträckning särskilda kyrkliga 
förhållanden och förutsättningar bör beaktas är väl avvägda. Uniformcrings

strävandena bör alltså inte sträcka sig längre än vad utredningen f9resla

git. 
Vid överföringen av kommunallagens regler till en ny församlingsstyrel

selag är det enligt styrelsens mening angeläget att inte införa regler i 
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församlingsstyrelselagen som vållat praktiska tillämpningsproblem eller 

oklarheter på den primärkommunala sidan. Sedan 1977 års kommunallag nu 

varit i kraft någon tid har erfarenheten visat att smärre justeringar kan 

behövas. främst av praktiska skäl. Styrelsen tar därför i det följande upp 

olika detaljfrågor som då lämpligen bör föranleda justeringar i 1977 års 

kommunallag. Ändringarna är av sådan art att det enligt styrelsens 

uppfattning inte bör möta något hinder att genomföra dem i samband med 

revisionen av församlingsstyrelselagen. Styrelsen berör också några frågor av 

mer principiellt intresse, som kan behöva utredas ytterligare. 

Landstingsförbundet: 

Enligt styrelsens mening har förslaget till ny församlingsstyrelselag blivit 

väl avvägt och den önskvärda anpassningen till 1977 års kommunallag synes 

därigenom få en lämplig utformning. Styrelsen tillstyrker att förslaget i allt 

väsentligt genomförs. 

Liksom den nuvarande lagen innehåller förslaget i några hänseenden -

t. ex. i fråga om församlingens budget - bestämmelser om ett visst samspel 

mellan församlingen och den berörda primärkommunen. Av naturliga skäl är 

landstingskommunerna inte på motsvarande sätt berörda av det aktuella 

lagstiftningsområdet. Med hänsyn härtill finner styrelsen inte skäl att göra 

någon närmare granskning av enskildheter i lagförslaget. 

Sl'eriges kommunaltjänstemannaförbwul: 

Utredningen har haft till uppdrag att bringa lagen om församlingsstyrelse i 

överensstämmelse med 1977 års kommunallag. Det har till stor del blivit 

fråga om en rent lagteknisk anpassning. Utredaren har funnit det lämpligast 

att genomföra översynen i form av förslag till en helt ny lag i stället för genom 

ändringar i den nuvarande församlingsstyrelselagen. 
Förslaget innebär inte någon förändring av grunderna för den kyrkokom

munala organisationen och dess verksamhet. 

Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. som finner harmoniseringen 

mellan kommunallagen och församlingsstyrelselagen vara en angelägen 

uppgift. har inga erinringar mot innehållet i eller utformningen av 

lagförslaget. Förslaget synes tvärtom vara väl lämpat att bli föremål för 
lagstiftning. 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

Styrelsen finner det tilltalande att församlingsstyrelselagen bringas i 

överensstämmelse med kommunallagen i större omfattning. Strävandena att 

nå likformighet mellan de båda lagarna bör dock inte drivas längre än vad 

utredningen föreslagit. 



Prop. 1982/83:19 280 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

Utformningen av bestämmelsen om församlingarnas kompetens godtas av 
de allra flesta remissinstanserna. Ett par remissinstanser framställer dock 

önskemål om en utredning och precisering av de kyrkliga kommunernas 
kompetens. Några remissinstanser ifrågasätter om bemyndigandet för 
regeringen att ålägga borgerlig kommun att anskaffa eller vårda hegravnings
plats stämmer överens med bestämmelserna i 8 kap. 5 och 7 §§ regerings

formen. 
Beträffande förslaget att utöka möjligheterna till tvångsvisa samfällighets

bildningar är remissopinionen splittrad. Några remissinstanser framhåller att 
det är en fördel om större och mera rationella enheter kan bildas. Andra 
remissinstanser menar att de enskilda församlingarnas inflytande över sin 

egen situation minskas på ett oacceptabelt sätt. om utredningens förslag 
genomförs. En närmare precisering av förutsättningarna för tvångsvisa 
samfällighetsbildningar anses i vart fall önskvärd. 

Två remissinstanser ifrågasätter om de särskilda reglerna för de kyrkliga 
samfälligheterna i Göteborg och Stockholm bör kvarstå i församlingsstyrel

selagen. 
Förslaget om att behålla kyrkostämman godtas av remissinstanserna. Den 

föreslagna ändringen av gränsen för obligatoriskt kyrkofullmäktige accepte
ras av en majoritet av remissinstansema. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Ordet "förut" i 1 kap. 1 §är oegentligt. Innebörden kan inte rimligen vara 
att en återgång när som helst får ske till någon äldre ordning. 

2§ 

I 2 § finns bestämmelser om församlingarnas kompetens. 

Hovrätten för Västra Sverige: 

Enligt förslaget skall borgerlig kommun anskaffa eller vårda begravnings
plats om regeringen föreskriver det. Enligt 8 kap. 5 § regeringsformen skall 

emellertid föreskrifter om kommunernas befogenheter och åligganden 

medde\a5 i \ag och den aktuel\a frågan omfattas inte av de undantag härifrån 
som är uppräknade i 8 kap. 7 §regeringsformen. Hovrätten föreslår därför 
att den aktuella frågan regleras i särskild lag och att det föreslagna stycket 
ersätts med texten: "Sådana bestämmelser finns också om vissa kommuners 
befattning med begravningsplats". Ett tänkbart alternativ är att bara låta det 
omstridda stycket utgå och i specialmotiveringen förklara att den föreslagna 
paragrafens sista mening får tjäna som hänvisning även till särregleringen om 
ansvaret för begravningsplatserna. 
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Kammarrätten i Stockholm: 

Av språkliga skäl bör 2 § andra stycket I omformuleras, t. ex. till 

"anskaffande av och vård om ... avsedd egendom". 

Domkapitlet i Göteborg: 

Enligt gällande bestämmelser "äger'' församling att själv vårda sina 

angelägenheter. Enligt lagförslaget "får" församling vårda sina angelägen

heter. Med hänsyn till den skillnad i fråga om behörighet som föreligger 

mellan de båda orden, bör "äger" bibehållas då utredningen inte ger stöd för 

någon ändring härav. Vid ett fortsatt användande av ordet "äger" innebär 

detta att församlingarna förbehålls rätten att vårda sina angelägenheter och 

det är betydelsefullt att detta klart fastslås. 

Enligt paragrafens sista mening kan anskaffandet och vården av begrav

ningsplats åligga den borgerliga kommunen. om regeringen förordnar det 

Härvid bör emellertid - liksom tidigare - förordnande föreligga för varje 

särskilt fall, och detta bör också klart framgå av den nya ordalydelsen. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Det har inte ingått i utredningens direktiv att se över bestämmelserna om 

den kyrkokommunala kompetensen i 2 § lagen om församlingsstyrelse. 

Domkapitlet vill dock ... uttala. att i varje fall en formell översyn vore 

önskvärd. Det har ibland påtalats, att befolkningen i medelåldern blivit 

bortglömd i bestämmelsen i 2 § 1 mom. andra stycket b. Motsvarande 

bestämmelse i den blivande lagen borde kunna ges en bättre formulering. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Styrelsen finner ingen anledning att ändra formuleringarna i förslagets 2 § 

trots flera påpekanden från församlingarna. 

Svemka kommunförbundet: 

Enligt 1 kap. 2 §andra stycket skall borgerlig kommun anskaffa eller vårda 

begravningsplats. om regeringen beslutar det. Utredningen har här inte 

föreslagit någon saklig ändring. Styrelsen är medveten om att huvudmanna

skapet för begravningsväsendet utretts i annat sammanhang och tar därför 

inte här upp denna fråga. Styrelsen vill däremot ifrågasätta om bemyndi

gandet för regeringen att ålägga borgerlig kommun att anskaffa eller vårda 

begravningsplats stämmer 6verens med bestämmelserna i 8 kap. 5 och 7 §§ 

regeringsformen. Enligt styrelsens uppfattning kan regeringen genom lag 

numera inte ges ett bemyndigande av denna art. 

StiftYrådet i Stockholms stift: 

I 2 * regleras församlingens kompetensomradc. När nu en översyn sker 

finner vi skiil framhålla att den kristna verksamheten inte är begränsad till 
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barn och ungdom. äldre, sjuka och andra som behöver omvårdnad. Den 

kristna verksamheten gäller för församlingens alla åldrar. Vi föreslår därför 

att punkt 2 bör få följande lydelse: åtgärder för att främja gudstjänstliv och 

kyrklig förkunnelse i övrigt samt kristen verksamhet. 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

Enligt 1 kap. 2 § andra stycket skall borgerlig kommun anskaffa eller vårda 

begravningsplats om regeringen beslutar det. Föreningen är tveksam till om 

regeringen kan tilläggas befogenhet att ålägga borgerlig kommun att 

anskaffa eller vårda begravningsplats med hänsyn till bestämmelserna i 8 

kap. 5 och 7 §§ regeringsformen. 

3§ 

Paragrafen handlar om bildande av kyrklig samfällighet. 

Kammarkollegiet: 

Den sakliga ändring som här föreslås genom att ordet "betydande" inte 

överförs till den nya lagen tillstyrks livligt. Samfällighetsbildning skall 

självfallet även i framtiden i första hand ske efter samtycke från de berörda 

församlingarna. Men enligt kollegiets erfarenhet är det av stort värde att en 

kyrklig samfällighet kan bildas även utan att sådant samtycke föreligger från 

varje församling som skall ingå i samfälligheten i de fall då det föreligger ett 

allmänt behov därav. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Möjligheterna till samfällighetsbildning vidgas ... i förslaget. Det skall 

alltså räcka med att "ett allmänt behov"' föreligger mot nuvarande " ett 

betydande allmänt behov" för att regeringen skall få meddela beslut om 

samfällighetsbildning. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget såsom ägnat att 

underlätta bildandet av större kyrkliga ekonomiskt/administrativa enhe

ter. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Enligt utredningens mening bör möjligheterna att bilda kyrkliga samfäl

ligheter mot en församlings önskan vidgas något. Som skäl anförs endast att 

det inträffat att en tänkt samfällighetsbildning stoppats därför att samtycke 

inte förelegat från samtliga berörda församlingar samtidigt som ett betydan

de behov av samfällighetsbildning inte förelegat. Detta innebär att den nu 

gällande ordningen kommit att tillämpas på sätt lagstiftaren avsett. Eftersom 

något rimligt skäl således ej angetts för den sakliga ändringen och då av 

utredningen framgår att samfiillighetbildning med rådande ordning ändå 

skett i stor omfattning under senare år anser länsstyrelsen att gällande 

ordning bör bestå. Länsstyrelsens uppfattning i denna fråga har ockst1 stöd i 

den i direktiven angivna principen för den nu gällande kommunallagen. 
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nämligen största möjliga frihet att anpassa arbetsformer m. m. till de lokala 

förhållandena och undvikande av onödig detaljreglering av den kommunala 

verksamheten. 

I 1 kap. 3 §bör ordet "och" i "Jag och författning" bytas ut mot "eller" (jfr 

1 kap. 6 §). 

Domkapitlet i Linköping: 

I förslaget har ordet "betydande" strukits. I den nuvarande lagtexten står 

det "Sådant förordnande må meddelas endast under förutsättning att 

församlingarna samtyckt därtill eller beslutet finnes vara påkallat av ett 

betydande allmänt behov." Enligt domkapitlets uppfattning bör ordet 

betydande icke strykas. Domkapitlet anser att en samfällighets församlingar 

bör ha ett avgörande inflytande även i fortsiittningen vid samfällighctsbild

ning och att en sådan ändring av bestämmelserna icke leder till ökat lokalt 

inflytande. 

Domkapitlet i Skara: 

Samfällighetsbildning är den bästa framkomliga vägen att i dag kfara de 

problem som är förbundna med de små enheterna i den lokala kyrkliga 

förvaltningen. Ändringen från "betydande allmänt behov" till "allmänt 

behov'' tillstyrks av domkapitlet. Det är domkapitlets förhoppning att 

regeländringen skall medföra en ökning av antalet samfälligheter. En 

förändrad lagstiftning om begravningsverksamheten torde ocks;'\ komma att 

bidra till en utveckling i denna riktning. Enligt domkapitlets mening finns 

det också en gräns för hur stora församlingar och samfälligheter bör vara. I de 

allra största församlingarna blir avståndet mellan församlingens medlemmar 

och förtroendemännen för stort. Möjligheten till effektivt församlingsarbete 
minskar också. Det är inte önskvärt att det i församlingar och samfälligheter 

byggs upp en tung och omfattande administration som skett i de borgerliga 

kommunerna. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Enligt 1 kap. 3 § andra stycket i det framlagda lagförslaget får beslut om 

sam.fällighetsbildning meddelas, även om någon eller några av de berörda 

församlingarna satt sig emot förslaget, dock bara om beslutet är påkallat av 

"allmänt behov". I den nuvarande lagen krävs det, att "betydande allmänt 

behov" skall föreligga. Utan att vilja avstyrka ändringen finner dock 

domkapitlet det vara önskvärt, om det genom uttalanden i motiven eller på 

annat sätt kunde närmare preciseras, vilka synpunkter som skall vara 

vägledande i sådana fall. 
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Domkapitlet i Stockholm: 

Domkapitlet vill inte motsätta sig att möjligheterna till tvångssamfällighc

tcr vidgas något. Eftersom ·ett allmänt behov alltid torde kunna uppvisas när 

det gäller samfällighet är dock frt1ga om inte vidgningen går längre än 

nödvändigt. Principen om särskild återhållsamhet vid kommunala tvångs

bildningar bör fortfarande på något sätt få uttryck i lagen. Jfr. uttrycket 

"synnerliga skäl" i 1 § andra stycket indclningslagen (SFS 1979:411). 

Stiftsnämnden i Skara: 

I betänkandet sägs (s. 75) att det finns angelägna frågor som inte kunnat 

tas upp inom ramen för utredningen och som exempel nämns församlingar

nas kompetens på begravningsväsendets område. Det torde finnas fog för att 

anta att lagstiftningsarbetet beträffande församlingsstyrelselagen inte är 

slutfört i och med det nu framlagda betänkandet. Stiftsnämnden vill i detta 

sammanhang peka på en annan fråga, som stiftsnämnden anser bör bli 

föremål för utredning, en fråga som har att göra med såväl pastoratssamfäl

ligheternas kompetens som med stiftsnämndernas och bostiillnämndernas 

arbetsuppgifter. Det gäller förvaltningen av löneboställen och prästgårdar. 

Frågan faller i och för sig inte under församl.ingsstyrelselagen men den torde 

inte kunna förbigås vid en niirmare utredning om församlingarnas och 

pastoratens kompetens. 

Samfällighetsbildning torde vara den bäst framkomliga vägen att i dag 

klara de problem som är förbundna med de små enheterna i den lokala 

kyrkliga förvaltningen. Vanligtvis innebär samfällighetsbildning att försam

lingar inom samma pastorat går samman i ekonomiska angelägenheter. Som 

alternativ till pastoratssammanslagning kan bildande av flerpastoratssamfäl

lighetcr vara en väg att åstadkomma mer effektiva och bärkraftiga enheter. I 

Skara stift har hittills bildats endast en sådan samfällighet. 

Ändringen av regeln om samfällighetsbildning tillstyrks. Även om 

tvångshildning av samfälligheter hittills inte varit och inte heller framgent bör · 

vara den normala vägen för att bilda samfälligheter. är det stiftsnämndcns 

förhoppning att regeländringen skall medföra en ökning av antalet samfäl

ligheter. En förändrad lagstiftning om begravningsverksamheten torde också 

komma att bidra till en utveckling i denna riktning. 

Svenska kyrkans centra/råd för evangelisation och församlingsar/Jete: 

Enligt den nu gällande församlingsstyrelsclagen får bildande av kyrklig 

samfällighet ske endast om församlingarna har samtyckt till sådan samfäl

lighetsbildning eller åtgärden finnes vara påkallad av betydande allmänt 

behov. Enligt 1 kap. 3 § i förslaget till ny församlingsstyre\selag har 

möjligheterna att bilda kyrklig samfällighet vidgats genom att uttrycket 

"betydande allmänt behov" har ändrats till "allmänt behov". Styrelsen 

finner inte att utredaren har förebringat tillräckliga skäl för en sådan 
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utvidgning av möjligheten att bilda kyrklig samfällighet och föreslår därför 

att uttrycket "betydande allmänt behov" bibehålls i den nya församlingssty

relselagen. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Styrelsen noterar att 3 §andra stycket blivit ändrat sålunda att möjligheten 

att bilda samfälligheter vidgas. Styrelsen vill dock understryka vikten av att 

samfällighetsbildning i framtiden i första hand även fortsättningsvis sker med 

berörda församlingars samtycke. 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

I 1 kap. 3 §nämns möjligheterna att bilda samfällighet. Enligt föreningens 

mening borde det klart framgå av lagtexten att församlingskompetensen 

minskas i motsvarande utsträckning som samfälligheten erhåller kompetens. 

Uttrycket "sina angelägenheter" i 1 kap. 2 § är enligt föreningens mening 

inte tillräckligt klarläggande. 

4 och 5 §§ 

Dessa paragrafer innehåller särskilda bestämmelser för Stockholms och 

Göteborgs kyrkliga samfälligheter. 

Kammarkollegiet: 

"I Stockholm" och "I Göteborg" är inga entydiga begrepp. I stället 
föreslås preciseringen "I Stockholms kommun", "I Göteborgs kommun". 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbwzd: 

Utredningen har valt att låta särreglerna för Stockholm och Göteborg 

kvarstå i lagförslaget. Förbundsstyrelsen anser emellertid att dessa särregler 
bör utgå. Stockholm och Göteborg bör dock ha möjlighet att bibehålla 
nuvarande ordning och former. Lagförslagets generella regler, som inte 
passar Stockholm och Göteborg, bör jämkas så att de passar in i deras 

speciella förhållanden. Eventuellt kan övergångsbestämmelser ges i dessa 
avseenden. Dock får de inte hindra Stockholm och Göteborg att själva kunna 
besluta att ingå till regeringen för att ändra sin organisation. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

För den händelse Stockholm önskar bilda en total ekonomisk samfällighet 

fordras en lagändring. Det kan ifrågasättas om speciella bestämmelser för 

Stockholm resp. Göteborg är erforderliga i den nya lagstiftningen. Vissa 

bestämmelser borde överföras till övergångsbestämmelser. 

6§ 

I denna paragraf finns bestämmelser om kompetensfördelningen mellan 
kyrkofullmäktige resp. kyrkostämman och nämnderna. 
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Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Lagtexten i 1 kap. 6 * innebär att ärenden av "principiell beskaffenhet" 

alltid också är av "större vikt". Så är naturligtvis inte fallet. 

Domkapitlet i Uppsala: 

Enligt förslaget skall fullmäktige eller motsvarande i vissa fall kunna 

delegera beslutanderätten till kyrkorådet eller annan nämnd. Vid sådan 

delegation finner domkapitlet det angeläget att lagen slår fast att delegatio

nens omfattning och ärendenas beskaffenhet skall anges i reglemente eller 

särskilt beslut. Domkapitlet ser f. ö. med tillfredsställelse att bestämmelser 

om delegation har intagits i förslaget till ny lag. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet finner det inte realistiskt att avskaffa kyrkostämman när det 

finns församlingar som har så litet antal invånare som 100 eller mindre. Några 

andra skäl för bibehållande av kyrkostämman än svårigheterna att i dessa 

små församlingar få till stånd ett fungerande representativt organ är svåra att 

finna. Som beslutsorgan är kyrkofullmäktigeinstitutionen vida överlägsen 

kyrkostämman. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Med hänsyn till icke sällan förekommande kompetenskonflikter är det 

positivt, att det beslutande organets delegationsrätt i viss mån preciseras. 

Härigenom hindras missbruk av delegationsrätten. 

Stiftsnämnden i Uppsala: 

Stiftsnämnden förutsätter ... att den föreslagna regleringen av fullmäk

tiges eller motsvarande möjligheter att delegera beslutsrätten inte kommer 

att innebära att handläggningstiden för pastoratens ärenden förlängs. 

Stiftsnämnden i Karlstad: 

Stiftsnämnden vill ifrågasätta, om kyrkostämmoinstitutioncn över huvud 

taget bör bibehållas. I varje fall bör det vara obligatoriskt med kyrkofull

mäktige, om antalet röstberättigade invånare överstiger 300. 

7§ 

Paragrafen anger förutsättningarna för att beslutanderätten i en försam

ling skall kunna utövas av kyrkofullmäktige. 

Kammarkollegiet: 

Underlaget för beräkning av hur många kyrkofullmäktige som skall utses i 

en församling skall enligt förslaget utgöras endast av antalet röstberättigade 

invånare. Förslaget kan i och för sig ses som en betydande principiell ändring 

på det kyrkliga området men innebär en naturlig anpassning till vad som i 
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övrigt gäller om den representativa demokratin. Kollegiet tillstyrker därför 

ändringen liksom förslaget att skyldigheten att ha kyrkofullmäktige skall 

inträda vid över 500 röstberättigade invånare. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län: 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att det representativa systemet utökas i 

föreslagen omfattning men anser i likhet med utredningen att kyrkostämman 

bör bibehållas i de minsta kyrkokommunala enheterna. 

Länsstyrelmz i Jönköpings län: 

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § att i församling med fler än 500 röstberättigade 

invånare beslutanderätten skall utövas av kyrkofullmäktige (nu 1 000 

invånare) skulle f. n. för Jönköpings läns vidkommande innebära att 

ytterligare sex församlingar måste ha fullmäktige. Sammanräkningsförfaran

det är tidskrävande när det gäller de kyrkliga valen, .totalt ca fyra veckor här i 

länet. Bestämmelsen kan medföra större tidsåtgång, vilket inte är tillfreds

ställande. Länsstyrelsen vill därför i sammanhanget framhålla det angelägna i 

en övergång till maskinell bearbetning av resultatet i kyrkofullmäktigvalen, 

jfr sou 1980:45 s. 170 ff. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län: 

Utredningen har inte motiverat förslaget att sänka gränsen om I 000 

invånare för att kyrkofullmäktige skall utses till 500 röstberättigade. Om 

förslaget genomförs kommer länsstyrelsen att få företa sam~anräkning av 

flera kyrkofullmäktigval än f. n. Dessa sammanräkningar görs manuellt utan 

datorstöd och plats- och mandatfördelningarna innebär ofta komplicerade 

och tidsödande uträkningar. Redan i dag innebär sammanräkningen stor 

arbetsbörda för länsstyrelsen. Länsstyrelsen ifrågasätter därför om gränsen 
bör sättas så lågt som 500 röstberättigade. Med den föreslagna gränsen skulle 

i Kronobergs län fullmäktige behöva inrättas i ytterligare nio församlingar. 

Om gränsen sattes vid förslagsvis 600 röstberättigade skulle endast två 

församlingar behöva inrätta fullmäktige. För detta läns del framstår därför 

den föreslagna gränsen som onödigt låg. 

Länsstyrelsen hemställer att denna del av förslaget övervägs ytterligare. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Enligt länsstyrelsens mening hade det varit önskvärt att förstärka det 

representativa systemet inom den kyrkliga kommunen genom att helt 

avskaffa kyrkostämman. En sådan reform är emellertid ogörlig, eftersom 

antalet församlingar med ett invånarantal under 500 är mycket stort. Ca 50 

församlingar har sålunda mindre än 100 invånare och fler än 800 församlingar 

har ett invånarantal mellan 100 och 500. Ett totalt representativt system kan 

endast införas om nuvarande församlingsindelning ändras. 
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Länsstyrelsen i Kopparbergs län:· 

Mot bakgrund av kommunallagsrefotmens starka tyngdpunkt på demo

kratisering och det nyss åberopade dircktivuttalandet (se under I kap. 3 §)är 

det förvånande att utredaren i 1 kap. 7 § föreslår en minskad möjlighet att 

tillämpa direktdemokrati i de mindre församlingarna. Direktdemokratin 

torde vara den ursprungliga formen för demokrati. Den representativa 

demokratin bör ej ses som en högre form av demokrati utan endast som ett 

sätt att i större församlingar effektivisera beslutsfattandet. Utredaren anger 

också ett flertal fördelar med kyrkostämman. Den fara för kupper som 

kyrkostämmoinstitutet kan föra med sig torde minska med det nu föreslagna 

förbudet mot fullmaktsröstning. Visserligen utgör förslaget ett närmande till 

kommunallagen, där stämmoinstitutet helt avskaffats. Församlingsindel

ningens struktur skiljer sig emellertid avsevärt från den borgerligt kommu

nala indelningen. Direktdemokratin kan inte lämpligen utövas i de efter 

kommunsammanslagningarna stora kommunerna. Arbetsformen låter sig 

dock med fördel tillämpas i de avsevärt mindre och från partipolitiken mer 

fria församlingarna. Med bibehållande av nuvarande ordning, vilken 

förordas av länsstyrelsen, har församlingarna alltjämt möjlighet att på eget 

initiativ uppdra beslutanderätten åt kyrkofullmäktige. De kan därmed själva 

anpa!isa arbetsformen till de lokala förhållandena, allt i enlighet med 

utredningsdirektiven. Länsstyrelsen föreslår därför att den nuvarande 

gränsen 1 000 invånare endast justeras till att avse 1 000 röstberättigade 

invånare. En sådan utformning synes också helt motverka samtliga av 

utredningsförslaget föranledda beräknade kostnadsökningar. 

Domkapitlet i Linköping: 

Lagförslaget har satt en övre gräns för att församlingens beslutanderätt 

skall utövas å kyrkostämma vid 500 röstberättigade invånare till skillnad mot 

1 000 invånare i 5 § 1 mom. i nuvarande lag om församlingsstyrelse. 

Domkapitlet, som anser att kyrkostämman trots sina brister - när det gäller 

församlingsinvånarnas deltagande i stämman - är ett utmärkt exempel på 

direkt folklig demokrati inom kyrkan, förordar att gränsen för befolknings

underlagct för att en församling skall få bibehålla kyrkostämman ej skall 

sänkas utan siffran 500 bör höjas till 700-800 röstberättigade invånare. vilket 

motsvarar 1 000 invånare i nuvarande bestämmelser. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet hade kunnat godta en ännu något lägre gräns för obligatoriskt 

representativt system än .SOO röstberättigade invånare. Eftersom församling

ar med lägre antal invånare även i fortsättningen skall kunna uppdra 

beslutanderätten åt kyrkofullmäktige kan den föreslagna gränsen accepte

ras. I de församlingar med lägre antal invånare där intresset för kyrklig 

verksamhet är tillräckligt stort bör denna möjlighet utnyttjas. Det bör också 

framhållas att skillnaden mellan den föreslagna och den nu gällande gränsen 
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för inrättande av fullmäktige i realiteten inte motsvarar 500 personer 
eftersom det blir antalet röstberättigade invånare som skall ligga till grund för 
bedömningen. 

Domkapitlet i Västerås: 

F. n. gäller, att endast församling med mer än 1 000 invånare är skyldig att 
välja fullmäktige (60 a 65 % av totala antalet församlingar har mindre an 
1000 invånare). Utredningen föreslår att gränsen för obligatoriska fullmäk
tige skall sänkas till 500 (nu röstberättigade i stället för invånare enligt ett 

annat reformförslag). Detta förslag går i sin tur tillbaka till ett förslag, som 
lades fram av de kyrkliga företrädarna i samband med kyrka-statöverlägg

ningarna 1978 (SOU 1978:2), där gränsen för fullmäktige sattes just vid 
siffran 500 medlemmar i församlingen. 

En ledande princip i fråga om det nu framlagda reformförslaget har varit 
att förstärka demokratin i den kommunala förvaltningen och särskilt att öka 
de beslutande organens inflytande visavi de verkställande organen. Det 

skulle ju då kunna tyckas att den direkta demokrati, som en stämma utgör i 

de små församlingarna skulle vara att föredra. Praktiska erfarenheter torde 
emellertid utvisa att intresset för att delta i stämma i allmänhet inte är stort. 
Det är säkert inte ovanligt, att deltagarna i en stämma i huvudsak utgörs av 
kyrkorådets medlemmar och inte många därutöver. Det kan bli så, att 
kyrkorådets medlemmar utgör en majoritet på stämman! Ansvaret och 

engagemanget kan beräknas öka, om en representativ församling -
fullmäktige - skall väljas vid ett allmänt kyrkligt val. Å andra sidan bör 
naturligtvis inte fullmäktige inrättas där de röstberättigade är så få, att det · 
kan bli svårt att erhålla tillräckligt antal verkligt intresserade och för 

uppgiften lämpliga fullmäktige. Var gränsen vid en vägning av dessa olika· 

synpunkter skall gå, är naturligtvis svårt att säga. Domkapitlet har inget 
annat förslag än det som utredningen för fram eller att fullmäktige bör väljas, 
när de röstberättigades antal överstiger 500. 

Domkapitlet i Göteborg: 

En utökning av antalet församlingar med kyrkofullmäktige innebär ökade 
kostnader och en viss byråkratisering. Inte dess mindre synes fördelarna -
bl. a. med hänsyn till risken förs. k. kuppförsök vid kyrkostämma- överväga 
nackdelarna. Förslaget kan också komma att innebära ett ökat kyrkligt 
intresse i berörda församlingar, varför ändringen tillstyrks. 

Domkapitlet i Visby: 

Domkapitlet delar i princip utredningens uppfattning att ett representativt 
system med kyrkofullmäktige är att föredra som arbetsform m. m. men anser 

det ogörligt att införa ett representativt system i de mindre församlingarna. 
Gränsen för obligatoriskt representativt system bör därför kvarstå oföränd
rad. 

19 Riksdagen 1982183. I samt. Nr 19_ 
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Don;zkapitlet i Stockholm: 

Av principiella skäl sammanhängande med att svenska kyrkans försam

lingsvård i enlighet med folkkyrkotanken riktar sig till alla som bor inom en 
församling oavsett kyrkotillhörighet bör minsta antalet kyrkofullmäktige 
som hittills ställas i förhållande till antalet invånare i församlingen (jfr. 

betänkande SOU 1981:6 s. 89 n). 

Stiftsnämnden i Karlstad anser att kyrkofullmäktige bör vara obligatoriskt 
om antalet röstberättigade invånare överstiger 300. 

Ärkebiskopen: 

Den föreslagna ändringen av reglerna om utövande av församlings 
beslutanderätt tillstyrks. Även om den fastare organisation och stabilitet 
kyrkofullmäktigeinstitutet erbjuder är att föredra och på sikt också bör 

eftersträvas även i de mindre församlingarna, är utredningens hänsynstagan
de - låt vara främst av praktiska skäl - till kyrkostämmans fortbestånd, att 
hälsa med tillfredsställelse. Förutom de förclelar utredningen själv anfört, må 
påpekas att 7 § i det nya lagförslaget därmed jämväl beaktat den heterogena 
struktur som vår kyrkas församlingsbildningar i dag uppvisar och skapar 
förutsättningar för smidiga lösningar, baserade på den lokala församlingens 

egna förutsättningar. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

I 7 § har utredningen för att beslutanderätten skall utövas av fullmäktige 

ansett att 500 röstberättigade invånare skall utgöra gräns mot i gällande 
lagstiftning 1 000 invånare. Styrelsen är tveksam huruvida förslaget innebär 
någon större ändring i förhållande till nu gällande regler. Styrelsen föreslår 
att ett lägre tal exempelvis 300 röstberättigade sätts som gräns. Konsekven
serna bör dock göras till föremål för närmare granskning. 

2 kap. Kyrkofullmäktige 

Ett par remissinstanser framhåller att suppleanter för kyrkofullmäktige 
alltid borde utses, men att praktiska svårigheter lägger hinder i vägen för 

detta. De godtar utredningens förslag om att församlingarna själva får 
besluta om suppleanter skall utses. 

Förslaget om valbarhetshinder för församlingens ledande tjänsteman 
godtas i allmänhet av remissinstanserna. Ett par av dessa framför önskemål 
om precisering av vem som avses med hindret. 

Ett flertal remissinstanser har yttrat sig om tidpunkten då kyrkofullmäk
tiges mandattid föreslås börja. Utredningens förslag om oförändrad tid
punkt, dvs. den 1 januari året efter valåret, godtas. Ett par remissinstanser 

framför i anslutning härtill önskemål om en utredning av möjligheterna att 
tidigarelägga valdagen. 

F. n. gäller enligt församlingsstyrelselagen en skyldighet att ~nmäla val av 
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ordförande och vice ordförande i kyrkofullmäktige till länsstyrelsen och till 
domkapitlet. Utredningen har föreslagit att denna skyldighet skall slopas. 

Förslaget avstyrks av de remissinstanser somy_t!~a~_sig om det. 
Enligt utredningens förslag slopas rätten för länsstyrelsen, domkapitlet 

och visitationsförrättare att påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige. 
Slopandet av länsstyrelsens initiativrätt godtas i allmänhet. Flera remissin
stanser har dock avstyrkt förslaget beträffande domkapitlet och visitations

förrättare. 
Beträffande reglerna om kungörande av sammanträde med kyrkofull

mäktige föreslås från några håll att kyrkoherden skall underrättas särskil.t om 
sammanträde och att det inte skall krävas att kungörelsen skall sändas med 

posten till ledamöter och suppleanter i fullmäktige. Valfrihet bör ges i fråga 
om formerna för utsändningen. 

I övrigt har det största intresset knutits till förslaget om möjlighet att 
bevilja pension till vissa förtroendevalda. Ett flertal remissinstanser avstyr

ker detta förslag. 

1 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om antalet ledamöter i kyrko
fullmäktige. 

Kammarrätten i Stockholm: 

I lagrummet anges i första stycket hur antalet ledamöter i kyrkofullmäktige 
skall bestämmas. I andra stycket upptas särbestämmelser för församlingar i 
Stockholm. Till skillnad mot 2 kap. 1 §KL har emellertid inte markerats det 
andra styckets karaktär av undantag. Andra stycket kan lämpligen inledas 

enligt följande: "I församling i Stockholm skall dock antalet ledamöter i 
fullmäktige bestämmas till minst .... " 

F. ö. skulle både förevarande paragraf och motsvarande bestämmelse i 
kommunallagen bli mer lättlästa om första stycket begränsades till första 
punkten däri och återstoden av stycket bildade ett nytt andra stycke. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige maximeras inte. Förändringen torde 
sakna praktisk betydelse då det kan antas att beroende på de ekonomiska 
konsekvenserna antalet ledamöter ändock begränsas. Som en säkerhetsåt

gärd bör begränsning av antalet ledamöter dock bibehållas och förslaget 

därför ändras. 

2§ 

I 2 § finns bestämmelser om suppleanter för ledamöterna i kyrkofullmäk

tige. 
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Länsstyrelsen i Södermanlands län: 

Genom kommunallagsreformen infördes ett obligatoriskt suppleantsys
tem för kommunfullmäktige. Utredningen anser att det f. n. saknas 

anledning att införa motsvarande system för_ ky_.!:kofullmäktige: ~_kälet ~ärfö_!_ 
skulle vara att intresset för kyrkokommunala frågor är svalt och svårigheter 
därmed föreligga att rekrytera erforderligt antal intresserade. Enligt 
länsstyrelsens mening skulle möjligen ett obligatoriskt system medverka till 
ett önskvärt ökat engagemang i kyrkokommunala frågor. Med hänsyn till det 
rådande låga valdeltagandet får nog svårigheter anses föreligga att få fram ett 
tillräckligt antal suppleanter. Församlingarna skall ju även i fortsättningen ha 
möjligheten att besluta om erforderligt antal suppleanter för ledamöterna i 
kyrkofullmäktige. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Den språkliga utformningen är dålig i synnerhet i första stycket andra 
punkten. 

Domkapitlet i Skara: 

Utredningen har stannat för att inte föreslå införande av obligatoriskt 
',, 

suppleantsystem för kyrkofullmäktige. Som motivering anförs att antalet 
förtroendemän på den kyrkokommunala sektorn är tämligen stort och att ett 
av de främsta skälen för införande av obligatoriskt suppleantsystem för de 
borgerliga kommunerna var att flera medborgare skulle kunna engagera sig i 
samhällsarbetet. Inte heller domkapitlet anser att suppleantsystemet bör 
vara obligatoriskt för kyrkofullmäktige. 

Behovet av suppleanter blir inte lika stort om ledamöterna får förbättrade 
möjligheter till deltagande i sammanträden. Möjligheten att utse suppleanter 
bör dock finnas kvar. Domkapitlet har erfarenheten att denna möjlighet har 
utnyttjats på många håll och det är lämpligt att församlingarna själva får 
avgöra huruvida suppleanter behövs. 

Domkapitlet i Visby: 

Beträffande suppleanter för ledamöter i kyrkofullmäktige anser domka
pitlet att ett obligatoriskt suppleantsystem såsom på den. borgerliga 
kommunala sidan vore en åtgärd väl ägnad att engagera flera församlingsbor 
för de frågor som aktualiseras i den kyrkokommunala verksamheten. Där 
suppleanter inte finns att tillgå kan som utredningen påpekar särskilda 
problem uppstå om frånvaron blir så stor att några beslut inte kan fattas. 

4§ 

I paragrafen finns bestämmelser om valbarhet till ledamot och suppleant i 
kyrkofullmäktige. 
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Kammarrätten i Stockholm: 

I andra stycket föreslås att, i överensstämmelse med vad som gäller enligt 
KL, landshövdingen och vissa chefstjänstemän i länsstyrelse inte skall vara 
valbara till ledamot eller suppleant i kyrkofullmäktige. Kammarrätten kan 
inte finna att de skäl som har åberopats till stöd för detta undantag från 

valbarhet längre är bärande. Länsstyrelsen-är sålunda vare sig besvärsinstans 

i kommunalbesvärsmål eller tillsynsmyndighet i förhållande till de kyrkliga 
organen. Det förhållandet att länsstyrelsen är sammanräkningsmyndighet i 
fråga om val av kyrkofullmäktige synes knappast kunna tillmätas någon 
betydelse i sammanhanget. Eftersom avvikelse från den allmänna valbarhe

ten bara bör stadgas när skäl talar för det, föreslår kammarrätten att 
undantaget slopas. 

I överensstämmelse med vad som gäller enligt KL upptas som en nyhet i 
förslaget ett undantag från valbarhet till kyrkofullmäktige även med 
avseende på den ledande tjänstemannen i församlingen. I både kommunala 

och kyrkliga sammanhang måste det inte sällan vara svårt att utan vidare 
avgöra vem som är att anse som denne tjänsteman. Enligt förarbetena till KL 
bör frågan lösas genom föreskrift i instruktion e .. d. (förevarande betänkande 
s. 93). Det kan från saklig synpunkt vara svårförståeligt varför inte, om 
undantag från valbarhet verkligen anses påkallat, förbudet skall avse alla 
tjänstemän i ledande ställning. Kammarrätten vill i allt fall sätta i fråga om 
inte i det kyrkliga sammanhanget undantaget kan utgå. 

Om det aktuella undantaget anses påkallat sätter kammarrätten likväl i 
fråga om det inte också bör med avseende på den egna församlingen avse 
kyrkoherden, som ju också är en ledande tjänsteman i församlingen. Som 

motiv för att låta kyrkoherden vara valbar åberopas den roll han har i 
församlingslivet. Vidare uttalas att han bör ta del i fullmäktigearbetet. I detta 
hänseende är dock att märka att kyrkoherden enligt 2 kap. 14 § 1 i förslaget 
har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar. Detta borde i tillräcklig mån 
tillgodose det intresse som anges i motiven. En fördel som vinns, om också 
kyrkoherden undantas från valbarhet till kyrkofullmäktige i den egna 
församlingen, är att han då ej i det kyrkliga sammanhanget kan framstå som 
bunden till viss grupp. 

Kammarkollegiet: 

Med kommunallagen som förebild införs i andra stycket andra meningen 
ett nytt valbarhetshinder. Kollegiet har ingenting att invända häremot. I 
tredje meningen sägs "församlingspräst är dock valbar". I strikt juridisk 

mening är församlingsprästerna inte anställda hos församlingen, eftersom de 
innehar statligt reglerade tjänster som tillsätts av domkapitlet eller regering
en. Förtydligandet om församlingsprästs valbarhet skulle därför vara 
onödigt. Kollegiet inser emellertid att det kan behövas ett förtydligande till 
undvikande av missförstånd. Men ordet "dock" bör strykas. 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Det är självfallet viktigt att uppkomsten av tolkningssvårigheter så långt är 

möjligt undviks. Bestämmelsen i 2 kap. 4 § att den som har den ledande 
ställningen bland församlingens tjänstemän inte är valbar kan nog ge upphov 
till sådana svårigheter, då det särskilt i mindre församlingar kan vara svårt att 
avgöra vilken tjänsteman som intar den ledande ställningen. Ett klarläggan
de behövs alltså. 

Länsstyrelsen ifrågasätter dessutom behovet av det förslagna valbarhets
hindret för vissa kategorier länsstyrelsetjänstemän. 

Domkapitlet i Uppsala: 

Beträffande regeln om valbarhet till kyrkofullmäktige har föreslagits att 
valbarhetshinder skall föreligga bl. a. för den som är anställd hos försam

lingen och som i egenskap av föredragande hos kyrkorådet eller på grund av 
andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande ställningen bland 
församlingens tjänstemän. Formuleringen "den ledande ställningen" skulle 

enligt domkapitlets mening kunna . misstolkas på så sätt att endast en 
tjänsteman kan tänkas ifrågakomma som icke valbar. För att undvika 
eventuella oklarheter i detta avseende vill domkapitlet föreslå att paragra
fens lydelse ändras (2 kap. 4 § andra punkten) på sätt att "den ledande 

ställningen" ersätts med "en ledande ställning." 

Domkapitlet i Linköping: 

Domkapitlet anser det önskvärt att 2 kap. 4 §andra stycket lagförslaget om 
valbarhetshinder tydligt uttalar, vilka som avses med hindret. 

Domkapitlet i Stockholm: 

Förslaget om valbarhetshinder för chefstjänsteman även i kyrklig kommun 
biträds. Stockholms stift kan uppvisa exempel på behovet av en sådan 
reform. I sammanhanget konstaterar domkapitlet att utredningen inte 
diskuterat kyrkoherdens valbarhet. Det är här fråga om en speciell chefsroll. 

Utredningen synes snarast inte se någon skillnad mellan kyrkoherde och 
andra församlingspräster (jfr. betänkandet s. 94). 

Ärkebiskopen: 

Beträffande valbarhetshindren i 4 § må ... uppmärksammas den debatt om 
ämbetssyn och lekmannainflytande, som aktualiseras i skilda. sammanhang. 
Det har därvid understundom å ena sidan framförts, att fullmäktigeinstit
utionen uteslutande vore ett forum för lekmännen och att ämbetsintresset 
tillgodosetts genom kyrkoherdens självskrivenhet i kyrkorådet, varför 
församlingspräst borde omfattas av valbarhetshindren. Å andra sidan har 
understrukits värdet av den karaktär, som präglat vår kyrka under 

århundraden och som tagit sig uttryck i en samverkan mellan folkligt 



Prop~ 1982/83:19 295 

förankrad självstyrelse och prästerlig ämbetsförvaltning. Den tendens till 
polarisering mellan de nämnda åsiktsinriktningarna som gjort sig märkbar 
framför allt under senare år bör om möjligt undvikas och tonas ned, varför 
jag av detta och av de skäl utredarna anfört förespråkar den ordning dessa 
föreslagit på denna punkt. 

Svenska ky~kans församlings- och pastoratsförbund: 

Beträffande 4 § anser styrelsen att en omformulering bör ske så att det 
klart framgår att med ledande tjänstemän avses kyrkokommunalt tillsatta 
befattningshavare. Sista meningen i andra stycket bör utgå. 

Stiftsrådet i Linköpings stift: 

Förslaget innebär att den är valbar, som är kyrkobokförd i församlingen, 

är medlem av svenska kyrkan och som har uppnått 18 års ålder senast 
påvvaldagen. 

Stiftsrådet föreslår dessutom då det gäller valbarheten, att före orden 
"medlem i svenska kyrkan" tillfogas "döpt och''. 

Stiftsrådet anser det vara ett rimligt krav att den, som skall väljas att 
handha kyrkans angelägenheter, också har fått undervisning i kyrkans 
lära. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

Sista meningen i andra stycket bör utgå - "Församlingspräst är dock 
valbar" - . 

5§ 

J denna paragraf finns en bestämmelse om rätt till ledighet från anställning 
för ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige eller beredning. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet anser det riktigt att rätt till ledighet från anställning för 
fullgörande av kyrkokommunala uppdrag införs. Därigenom ges lika 
möjlighet för alla att åta sig kyrkokommunalt uppdrag. Eftersom det i princip 
är en skyldighet att åta sig sådant uppdrag är det naturligt att denna 
skyldighet motsvaras av full möjlighet för alla att fullgöra uppdraget. 

Domkapitlet i Visby: 

Domkapitlet vill gärna understryka vikten av att de kyrkokommunalt 
förtroendevalda såväl i kyrkofullmäktige som i kyrkoråd och nämnder 
tillförsäkras rätt till ledighet från anställning för fullgörande av uppdrag inom 
församlingen, vilket innebär att en redan tillämpad princip lagfästs. 

Stiftsrådet i Stockholms stift: 

Förtroendevalda inom kyrkofullmäktige/beredning och kyrkoråd får 
lagskriven rätt till ledighet från anställning som behövs för uppdraget. I 
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samtliga stift finns nu en stiftstingsorganisation, vars förtroendevalda har en 
förankring i resp. hemförsamling. Vi anser det vara angeläget att motsva
rande ledighet för uppdrag åt stiftstinget och dess nämnder skrivs in i 
förslagsvis församlingsstyrelselagen. Stiftsrådet har i sitt yttrande över 
kyrkomÖteskollimittens betänkande! föfesiagit-att sfifts-tingsOrganisationen 
lagregleras i den nya lagen om Svenska kyrkan. Det vore värdefullt om en 

samordning skedde vid utformningen av den nya församlingsstyrelselagen 
och lagen om Svenska kyrkan så att stiftstingsorganisationen blir lagregle

rad. 

6§ 

Paragrafen reglerar kyrkofullmäktiges mandattid. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Till skillnad mot vad som gäller på den kommunala sidan får enligt 
förslaget nyvalda kyrkofullmäktige inte möjlighet att besluta om budget och 

skattesats för det närmast följande året. Detta är måhända en ofrånkomlig 
följd av den sena valdagen men är ändå otillfredsställande. Det synes 
angeläget att det i lämpligt sammanhang övervägs om inte valdagen kan 
tidigareläggas. 

Kammarkollegiet: 

Det är att beklaga, att det f. n. inte synes möjligt att anpassa församlings
styrelselagens regler om mandattid och tidpunkt för valgenomslag efter vad 
som gäller enligt kommunallagen. Främst med tanke på beslut om budget 
och skattesats vore det önskvärt med ett snabbare valgenomslag även på det 
kyrkokommunala området. En sådan reform förefaller inte möjlig utan att 
den kyrkliga valdagen ändras. Kollegiet vill därför understryka angelägen
heten av att denna fråga utreds närmare. 

Länsstyrelfen i Södermanlands län: 

Kommunallagens regler för att åstadkomma ett snabbare valgenomslag 

anser utredningen inte kunna överflyttas till kyrkofullmäktigvalen. Länssty
relsen delar denna uppfattning. Genom att valdagen ligger mer än en månad 

efter den borgerliga är det nära nog praktiskt omöjligt för länsstyrelsen att 
snabbare än som.nu sker räkna fram kyrkovalsresultatet. Mandatperioden 

bör även i fortsättningen börja den l januari året efter valet. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Utredningen har diskuterat frågan om ett snabbare valgenomslag i likhet 
med vad som gäller inom den borgerliga kommunen. Den har emellertid 
stannat för att föreslå ett bibehållande av nuvarande ordning. Mot detta har 
länsstyrelsen inte något att erinra. 
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Länsstyrelsen i Jämtlands län: 

Länsstyrelsen delar utredningens överväganden vad gäller frågan om ett 
snabbare valgenomslag. Av praktiska skäl, bl. a. det med nuvarande resurser 
relativt tidsödande sammanräkningsförfarandet, är en ändring av nuvarande 
mandatperiod inte lämplig på det kyrkokommunala området. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet stöder utredningens förslag att mandatperioden för nyvalda 
kyrkofullmäktige skall börja den 1 januari året efter valåret. Eftersom 

valdagen ligger i oktober går det inte att ha samma mandatperiod som 
fullmäktige i de borgerliga kommunerna. Att låta mandatperioden börja en 

senare dag under valåret än den 1 november är inte heller meningsfullt. 

Stiftsnämnden i Skara: 

Mandatperioden för det beslutande organet föreslås på det kyrkokommu
nala området liksom hittills börja den 1 januari året efter valåret. 
Motiveringen är att valdagen ligger en månad senare för de kyrkliga 
kommunerna och att det snabbare valgenomslaget därför är av mindre 
betydelse ... I likhet med utredningen anser stiftsnämnden att den ifrågava
rande bestämmelsen i församlingsstyrelselagen skall behållas oförändrad. 

8§ 

Paragrafen reglerar val av ordförande och vice ordförande i kyrkofull
mäktige. 

Domkapitlet i Skara: 

Förslaget att kyrkofullmäktige skall bestämma mandatperiodens längd för 
ordföranden och vice ordföranden godtas. Hittills har de utsetts för ett år i 
sänder. 

Skyldigheten att underrätta domkapitlet om val av ordförande och vice 
ordförande i de beslutande organen bör behållas. För domkapitlet är detta en 
fråga av praktisk betydelse. Tämligen ofta har domkapitlet och biskopen 
anledning att ta kontakt med ordföranden för församlingarnas beslutande 

organ t. ex. inför förestående visitationer och i ärenden om kyrklig indelning. 
Antalet församlingar i stiftet är stort och det underlättar kontakterna med 

församlingarna att ha dessa uppgifter tillgängliga. 

Domkapitlet i Växjö: 

I sin allmänna funktion med ansvar enligt 13 § domkapitelslagen för den 
kyrkliga verksamheten i stiftet och enligt kollektkungörelsen 5 §punkt 6 och 
6 §rörande domkapitlets tillsyn över församlingarnas kollektredovisning har 
domkapitlet ett legitimt intresse. att snabbt få veta utfallet av val till nämnda 
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poster (ordförande och vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkostämma 
samt revisorer). 

Domkapitlet har i sina kontakter med de kyrkokommunala förtroende
männen varit mycket beroende av länsstyrelsernas årligen utkommande, i 
länskungörelsen intagna förteckning över; bl. a. de kyrkokommunala 
förtroendemännen med adress- och telefonnummeruppgifter. Flera länssty
relser har emellertid under det senaste året upphört att utge dehna 
förteckning. Domkapitlet är inte i position att kunna kräva och få 

heltäckande uppgifter härom från församlingarna. 

Domkapitlet föreslår därför, att i nya församlingsstyrelselagen föreskrivs 

skyldighet för församlingarna, att till domkapitlet insända namn, adress- och 
i förekommande fall telefonnummeruppgift å dessa förtroendemän. 

Det är också ett allmänt intresse, att i varje stift en aktuell sådan 
förteckning alltid finns att tillgå. 

Domkapitlet i Lund: 

Enligt nu gällande bestämmelser skall länsstyrelse och domkapitel underrät
tas om ordförandeval i kyrkofullmäktige, kyrkostämma, församlingsdelege
rade och kyrkoråd, LFS 14, 36, 41och47 §§.Förslaget att slopa skyldigheten 

att underrätta länsstyrelse och domkapitel om ordförandeval motiveras 
endast med att i kommunallagen denna skyldighet slopats. Enligt domka
pitlets mening råder ett mycket närmare förhållande och samarbete mellan 
ett stifts organ (dom kapitel, stiftsnämnd, stiftsråd) än mellan länsstyrelse och 
kommun. Skyldigheten att om ordförandeval, åtminstone i kyrkoråd, 
underrätta domkapitlet bör kvarstå. Endast därigenom har domkapitlet 
säkerhet för fullständiga och aktuella uppgifter. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Enligt gällande bestämmelser skall underrättelse tillställas domkapitlet om 
val av ordförande och vice ordförande i kyrkofullmäktige. Detta gäller f. ö. 

även kyrkoråd, pastoratskyrkoråd, stämma och delegerade. Tidigare skulle 
uppgift även inges till länsstyrelsen. För domkapitlet och stiftsnämnden är 

det av stor vikt att ständigt ha tillgång till en aktuell förteckning över nämrida 
befattningshavare. Bestämmelsen om att insända uppgift därom till domka
pitlet bör därför kvarstå. 

Stiftsrådet i Västerås stift anser att skyldigheten att anmäla val av presidium 
i kyrkofullmäktige till domkapitlet inte skall slopas. 

S1'enska kyrkans personalförbund: 

Enligt nu gällande bestämmelser skall länsstyrelse och domkapitel 
underrättas om ordförandeval i kyrkofullmäktige, kyrkostämma, försam
lingsdelcgerade och kyrkoråd, LFS §§ 14, 36, 41, 47. Förslaget att slopa 
underrättelse till länsstyrelse och domkapitel om ordförandeval motiveras 

endast med att i KL denna skyldighet slopats. Enligt SKPF:s mening råder ett 
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mycket närmare förhållande och samarbete mellan ett stiftsorgan (domka
pitel, stiftsnämnd med boställsnämnder, stiftsråd) och församlingsorgan, 
särskilt kyrkoråd, än mellan länsstyrelse och kommun. Skyldighet~n att om 
ordförandeval, åtminstone i kyrkoråd, underrätta domkapitel bör kvarstå. 

Endast därigenom har man säkerhet för fullständiga och aktuella uppgif
ter. 

9§ 

I denna paragraf regleras kyrkofullmäktiges sammanträdestider. · 

Kammarkollegiet: 

I denna paragraf som motsvarar nuvarande 16 §i LFS har anpassningen till 
kommunallagen medfört att rätten för länsstyrelsen, domkapitlet och 
visitationsförrättare att påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige slopas. 
Enligt kollegiets mening bör emellertid rätten för länsstyrelsen och 
domkapitlet att påkalla sammanträden finnas kvar. Denna uppfattning 

motiverar kollegiet utifrån sin erfarenhet av skilda slag av indelningsärenden 
och vissa kyrkliga ärenden, exempelvis rörande tjänster och tjänstebostäder, 
där det är nödvändigt att höra det beslutande organet. Sådana ärenden kan 
rymma motstridiga intressen och skilda uppfattningar om behovet av ett 
snabbt ställningstagande från den kyrkliga kommunens sida. Enligt kollegi
ets mening behöver det inte uppfattas som ett otillbörligt ingrepp i den 
kommunala demokratin om länsstyrelsen och domkapitlet alltjämt får rätt 
att påkalla sammanträde. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Enligt utredningens mening bör rätten för länsstyrelsen, domkapitlet och 

visitationsförrättare att påkalla sammanträde med kyrkofullmäktige slopas. 
Såvitt ändringsförslaget rör domkapitlet och visitationsförrättare är förslaget 
helt utan motiv i betänkandet. Ändringen i denna del är ej heller påkallad för 
den laganpassning, som utredaren har att försöka genomföra. Eftersom 
förslaget innebär en principiell ändring av relationen mellan den lokala 
församlingen och stiftets ledning men några skäl för en sådan ändring inte 
föreligger föreslår länsstyrelsen att 2 kap. 9 §utformas så att domkapitlet och 
visitationsförrättare även fortsättningsvis skall kunna påkalla fullmäktige
sammanträde. Det kan i detta sammanhang anmärkas att 3 kap. 5 § andra 

punkten i utredningsförslaget bibehåller domkapitlets och visitationsförrät
tares rätt att få till stånd kyrkostämma. Orsaken till denna skillnad står ej att 

utläsa i utredningen. Enligt länsstyrelsens mening finns ingen anledning att 
göra skillnad på fullmäktige och stämma i denna del. 

Domkapitlet i Skara: 

Det finns skillnader mellan en församlings och en kommuns uppgifter. 
Enligt församlingsstyrelselagen skall kyrkorådet "beflita sig om det kyrkliga 
livets vård och förkovran''. Med hänsyn härtill vill domkapitlet föreslå att 
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domkapitlet även i fortsättningen skall ha rätt att förordna och visitations
förrättare att begära sammanträde med kyrkofullmäktige i likhet med vad· 
som föreslås rörande kyrkostämma. 

Domkapitlet i Lund: 

Enligt 2 kap. 9 §i förslaget kan till skillnad från vad nu gäller länsstyrelse 
och domkapitlet inte förordna om sammanträde med kyrkofullmäktige. Inte 
heller kan visitationsförrättare begära sådant sammanträde. Enligt 3 kap. 5 § 

i förslaget behålls dock rätten för domkapitlet att besluta om sammanträde 
med kyrkostämma och visitationsförrättares rätt att begära det. Den 

föreslagna ändringen beträffande kyrkofullmäktige har inte motiverats. 
Enligt domkapitlets mening kan det finnas samma skäl för sammanträde med 
kyrkofullmäktige som med kyrkostämma. Huruvida de skäl för samman
träde som är motiveringen för domkapitlets och visitationsförrättares 
befogenhet kan bli tillgodosedda genom hänvändelse till ordförande eller 
ledamöter (en tredjedel) är ovisst: Ehuru i församling med kyrkofullmäktige 
inte finns någon kyrkostämma kan hinder inte föreligga för visifätionsför
rättare att till stämma kalla församlingens medlemmar (visitationsstäm

ma). 

Svenska kyrkans personalförbund: 

Enligt förslagen i 2 kap. 9 § kan till skillnad från vad nu gäller länsstyrelse 
eller domkapitel ej förordna om sammanträde med kyrkofullmäktige och ej 
heller visitationsförrättare begära det; enligt föreslagen 3 kap. 5 § behålls 

rätten för domkapitel att besluta om sammanträde med kyrkostämma och 
visitationsförrättares rätt att begära det. Den föreslagna ändringen beträf
fande kyrkofullmäktige har inte motiverats. Enligt SKPF:s mening kan det 
finnas samma skäl för sammanträde med kyrkofullmäktige som med 
kyrkostämma. Huruvida de skäl för sammanträde som är m·otiveringen för 
domkapitels- och visitationsförrättares befogenheter i fråga om kyrkostäm
ma kan bli tillgodosedda genom hänvändelse till ordförande eller ledamöter 
(en tredjedel) i kyrkofullmäktige är ovisst. Ehuru i församling med 

kyrkofullmäktige inte finns kyrkostämma enligt lagen om församlingsstyrel
se kan hinder inte föreligga för visitationsförrättare att till stämma kalla 
församlingens medlemmar (visitionsstämma), jfr. kyrkolagen kap. 24. 

10 § 

I 10 § behandlas kungörande av sammanträde med kyrkofullmäktige. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Lagrummet har utformats efter förebild av 2 kap. 10 §KL. Det innehåller 
inte någon föreskrift om att de personer som enligt 2 kap. 14 §andra stycket i 

förslaget har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar skall underrättas om 
sammanträde och de ärenden som skall förekomma på detta. Visserligen 
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torde de normalt få vetskap i aktuellt hänseende. Det lär dock ha förekommit 
att sammanträde har hållits utan att kyrkoherden vetat om det. Med hänsyn 
till den centrala roll i församlingsarbetet som ankommer på denne föreslår 
kammarrätten att det åtminstone beträffande honom uttryckligen stadgas att 
han skall underrättas om sammanträdet genom en kopia av kallelsen. I första 

hand förordas dock att alla de som anges i 2 kap. 14 §andra stycket tillställs 
kallelse för kännedom. I detta hänseende kan som exempel pekas på det 
uppenbara intresset av att den som är revisor hos församlingen underrättas 
om tidpunkten då behandling skall ske av revisionsberättelse fÖr den 
verksamhet som hans uppdrag avser. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

10 § andra stycket har en bestämmelse om att kungörelsen om fullmäkti
gesammanträdet skall sändas med posten till varje ledamot och suppleant i 
kyrkofullmäktige. Något förslag om att övriga sammanträdeshandlingar 
skulle tillställas ledamöterna med posten finns inte. Ingen sådan regel har 
föreslagits för kyrkorådet. Förbundsstyrelsen föreslår därför att sista delen 
av paragrafens andra stycke ges följande lydelse: ... "och inom samma tid 
tillställes varje ledamot och suppleant i fullmäktige". 

Svenska kommunförbundet: 

I 2 kap. 10 § andra stycket föreskrivs bl. a. att kungörelsen om 
fullmäktigesammanträdet skall sändas med posten till varje ledamot och 
suppleant i kyrkofullmäktige. Motsvarande regel gäller också för kommun
fullmäktige. De reformer inom postväsendet som nyligen genomförts har 

emellertid haft till effekt att kostnaderna för expedieringen av kungörelsen 
fördyrats samtidigt som tidsåtgången för utsändning med posten blivit 
längre. Till bilden hör att något krav att övriga sammanträdeshandlingar 
skall tillställas ledamöterna med posten inte finns i kommunallagen. Inte 
heller finns sådana regler för kommunstyrelsen. I kommunförbundets förslag 
till reglemente för kommunstyrelsen har efter ändringar 1979 kallelseförfa
randet inte bundits till anlitande av posten. I stället har valfrihet getts i fråga 
om formerna för utsändningen. Mot bakgrunden av det nu sagda föreslår 
styrelsen att kravet på att kungörelsen skall sändas med posten stryks i 
kommunallagen och att samma ändringar genomförs i församlingsstyrelse
lagen. 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

I 2 kap. 10 §andra stycket föreskrivs bl. a. att kungörelse om sammanträde 
skall sändas med posten till varje ledamot och suppleant i fullmäktige. 
Föreningen finner det mindre tillfredsställande att anlitandet av postverket 

skall vara obligatoriskt vid distribution av kungörelsen. Församlingarna är 
ofta små enheter. Postgången är numera stundom långsam och ganska 
kostsam. Det bör därför stå kyrkokommunen fritt att anlita annat 

distributionssätt ~n med posten. 
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Sveriges kyrkokamerala förening: 

Beslutet om sättet för kungörande av fullmäktiges sammanträden kan avse 

hela mandatperioden (jfr. val av ordförande 8 §). 

11 § 

I 11 § regleras suppleants tjänstgöring. 

Kammarkollegiet: 

I fråga om kyrkofullmäktige gäller även enligt utredningens reviderade 

förslag att suppleantsystemet är fakultativt. Detta förhållande bör därför 

även rent språkligt avspeglas i inledningen till 11 §, förslagsvis: ''Om 

suppleanter för ledamöterna i kyrkofullmäktige har utsetts och ledamot är 

hindrad att inställa sig'' etc. 

Beträffande lagrummets sakliga innehåll kan man som utredningen själv 

gör diskutera lämpligheten av så detaljerad reglering av ett förhållande som 

är fakultativt. Men praktiska skäl talar för den föreslagna regleringen, liksom 

för att bestämmelser om det praktiska förfarandet, när förhinder skall 

anmälas och suppleant kallas in. inte som nu får sin plats i lagen utan får ingå i 

en arbetsordning. 

12 § 

I paragrafen finns bestämmelser om beslutförhet. 

Domkapitlet i Visby: 

Eftersom domkapitlet förespråkar ett obligatoriskt suppleantsystem måste 
för beslutförhet krävas att minst två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter är 

närvarande. 

14 § 

I denna paragraf regleras röstvärdet på kyrkofullmäktigsammanträdet. 

Dessutom finns bestämmelser om rätten att delta i kyrkofullmäktiges 
överläggningar. 

Svenska kommunförbundet: 

I 2 kap. 14 § regleras bl. a. yttranderätten för vissa andra förtroendevalda 

än dem som är ledamöter i kyrkofullmäktige. Bl. a. har ordförande i 

kommunal nämnd eller beredning yttranderätt vid besvarande av interpel

lation även om ordföranden inte är ledamot i kyrkofullmäktige. Motsvaran

de gäller på den primärkommunala sidan. I 1977 års kommunallag har genom 

bestämmelsen i 2 kap. 24 § möjlighet getts att införa ett system med enkla 

frågor. Någon däremot korresponderande yttranderätt vid besvarande av 

enkel fråga för ordförande i nämnd eller beredning som inte är fullmäkti

geledamot finns inte. Detta har på sina håll vållat praktiska problem. Mot 

den bakgrunden föreslår styrelsen att yttranderätten i 2 kap. 14 § kommu-
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nallagen utsträcks till att gälla besvarande av enkel fråga och att motsvarande 

regler tas in i församlingsstyrelselagen. 

15 § 

Denna paragraf reglerar vilka ärenden kyrkofullmäktige skall fatta 

beslut. 

Stiftsnämnden i Karlstad: 

Enligt 2 kap. 15 § tredje punkten i lagförslaget skall kyrkofullmäktige 

besluta i ärende, som har väckts av bl. a. länsstyrelsen eller domkapitlet. 

Stiftsnämnden är inte omnämnd. I kommentaren nedtill på s. 105 uttalas, att 

kyrkofullmäktige inte bör få pröva ärende, som anhängiggjorts på annat sätt 

än som anges i paragrafen. Detta skulle innebära, att fullmäktige inte skulle 

få fatta beslut i ärende, _som anhängiggjorts av stiftsnämnden. Att 

stiftsnämnden utelämnats i sammanhanget torde bero på ett förbiseende. I 

motsvarande bestämmelse i den nuvarande lagen talas det om "högre 

myndighet". Stiftsnämnderna väcker ofta frågor om markförsäljningar, som 

rör stora belopp, ibland miljonvärden. En korrigering av nämnda paragraf i 

förslaget bör alltså ske. Stiftsnämnden utgår dock ifrån att bestämmelsen inte 

skall tolkas så, att alla frågor, som remitterats från t. ex. domkapitlet och 

stiftsnämnden, måste föras upp i fullmäktige. Liksom hittills bör remiss 

givetvis kunna ske till kyrkorådet i ärende, som faller inom ramen för dess 

förvaltningsbefogenheter. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

I 15 § är upptagen en förteckning över myndigheter som kan väcka frågor i 

fullmäktige. Denna förteckning bör kompletteras med stiftsnämnden. -

18 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om kyrkofullmäktiges rätt att företa 

opinionsundersökningar bland röstberättigade i församlingen. 

Kammarkollegiet: 

Enligt förslaget skall kyrkofullmäktige efter mönster från KL som ett led i 

beredningen av ett ärende kunna inhämta synpunkter från röstberättigade i 

församlingen, t. ex. genom opinionsundersökningar. Kollegiet tillstyrker 

förslaget härom och vill understryka att sådana undersökningar ofta kan vara 

av värde-i indelningsärenden. I anslutning härtill och till vad utredningen 

anfört på s. 110 vill kollegiet emellertid redan här uttala att man bör gå ett 

steg längre då det gäller institutets tillämplighet på församlingar med 

kyrkostämma som beslutande organ och som ingår i kyrklig samfällighet. I 

frågor som berör sådan församling bör enligt utredningen opinionsunder

sökning få anordnas men beslutet härom skall alltid fattas av samfällighetens 
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fullmäktige resp. församlingsdelegerade. Enligt kollegiets uppfattning bör 
den berörda församlingen själv få bestämma om en speciell opinionsunder
sökning skall företas och genomföra den. I ett sådant fall kan nämligen 
församlingen och samfälligheten ha mot varandra stridande intressen, i 
exempelvis en indelningsfråga. Visserligen finns den i indelningslagen 

(1979:411) reglerade möjligheten att den statliga utredningsmyndigheten 
(kammarkollegiet eller länsstyrelsen) kan besluta om särskild undersökning 
av befolkningens inställning. Men den naturligaste vägen i detta samman
hang är att församlingen själv under beredningen av ett indelningsärende 

låter utröna folkopinionen. - Lagtekniskt hör den nu av kollegiet skisserade . 
bestämmelsen hemma i 3· kap. 5 § första stycket. 

Ärkebiskopen: 

Förslaget om rådgivande folkomröstning m. m. enligt förslagets 18 § 

tillstyrks varmt, då det är ett uttryck för vilja till fördjupning av den 
kyrkokommunala demokratin och därjämte kan skapa förutsättningar för ett 
bredare intresse från allmänhetens sida för de kyrkliga frågorna. 

19 § 

I denna paragraf finns bestämmelser om fortsatt sammanträde med 
kyrkofullmäktige. 

Kammarkollegiet: 

Mot det föreslagna stadgandet om fortsatt sammanträde - vilket har 
samma lydelse som motsvarande bestämmelse i KL - kan riktas viss kritik 
från språklig synpunkt. Kollegiet vill därför föreslå en något ändrad 
inledning, exempelvis: "Om ett sammanträde med kyrkofullmäktige inte 
kan slutföras före kl. 24.00 på den utsatta dagen får det fortsätta genast eller 
vid senare tidpunkt." 

24 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om interpellationer och enkla frå
gor. 

Hovrätten för Västra Sverige: 

Hovrätten har inte något att erinra mot förslaget ... men vill erinra om att 
kommunaldemokratiska kommitten under år 1981 väntas föreslå ändringar i 

kommunallagen beträffande interpellation och fråga samt om ersättning till 
kommunala förtroendemän. Om de väntade förslagen blir godtagna kommer 
de att få betydelse för slutbehandlingen av det remitterade lagförslaget. 
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Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

I 24 § finns en bestämmelse om möjlighet att införa ett system med enkla 
frågor i fullmäktige. Däremot finns ingen yttranderätt vid besvarande av 
enkel fråga för ordförande i nämnd eller beredning som inte är fullmäkti
geledamot. Det vore därför naturligt att yttranderätten utsträcks att gälla 

även besvarande av enkel fråga. 

27 § 

Paragrafen handlar om vården av kyrkofullmäktiges handlingar. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Beträffande 27 § vill styrelsen framföra uppfattningen, att kyrkofullmäk

tige bör besluta hur protokollen skall förvaras. Eftersom frågan inte endast 
berör denna lagstiftning anser styrelsen att hela frågan bör göras till föremål 

för en särskild utredning. 

29 § 

I paragrafen regleras frågor om ersättning till ledamöterna och supplean
terna i kyrkofullmäktige eller beredning. 

Hovrätten för Västra Sverige: 

Hovrätten har inte något att erinra mot förslaget ... men vill erinra om att 
kommunaldemokratiska kommitten under år 1981 väntas föreslå ändringar i 
kommunallagen beträffande interpellation och fråga samt om ersättning till 
kommunala förtroendemän. Om de väntade förslagen blir godtagna kommer 
de att få betydelse för slutbehandlingen av det remitterade lagförslaget. 

Kammarrätten i Stockholm: 

I överensstämmelse med 2 kap. 29 § KL föreslås här den nyheten att 
pension skall kunna tillerkännas ledamot och suppleant i kyrkofullmäktige. 
Motsvarande skall enligt 3 kap. 6 §, 5 kap. 21 § och 7 kap. 1 § sista stycket 
gälla beträffande ledamöter och suppleanter i kyrkostämma och beredning 
till denna samt i kyrkoråd eller annan nämnd likaväl som revisor och 
revisorssuppleant. Kammarrätten finner denna reglering principiellt tvivel
aktig och anser att den aktuella verksamheten i de kyrkliga sammanhangen 
får anses vara så pass ideellt inriktad att redan möjligheten till pension på . 
grund av uppdraget ter sig främmande. I fråga om flera uppdrag torde också 
finnas ett intresse av viss rörlighet i fråga om förtroendemän, något som kan 
motverkas om möjlighet till pension efter viss tidrymd införs. 

20 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 19 
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Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet anser att det är rimligt att de kyrkliga förtroendemännen 
erhåller skälig ersättning för sina uppdrag i form av arvoden. En utveckling 
som skulle leda till en utbyggnad av administrationen så att "kyrkliga 
kommunalrådsbefattningar" inrättas är inte önskvärd. Förslaget att försam

lingarna skall kunna bevilja pension åt förtroendemännen avstyrks. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Förslaget att utöver traktamente, arvode och andra med uppdraget 

förenade kostnader, även kunna besluta om pension och andra ekonomiska 
förmåner kan av främst ekonomiska skäl ifrågasättas. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Domkapitlet ställer sig ... tvekande till förslaget att de kyrkokommunala 
förtroendemännen skall kunna tillförsäkras pensionsförmåner. 

Domkapitlet i Visby: 

Enligt utredningens förslag får kyrkofullmäktige eller kyrkostämma rätt 

att besluta om pension åt förtroendevalda ledamöter och suppleanter. 
Domkapitlet ställer sig tveksamt härtill inte minst med hänsyn till. att 
verksamheten i de kyrkliga kommunerna i allmänhet är tämligen begränsad. 
Vidare kan en önskvärd cirkulation på sådana poster motverkas. 

Svenska kyrkans centralrådför evangelisation och församling.rnrbete: 

Enligt 2 kap. 29 §, 3 kap. 6 §, 5 kap. 21 § samt 7 kap. 1 §i förslaget får 
kyrkofullmäktige eller kyrkostämma rätt att besluta om pension åt förtro
endevalda ledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssupplean
ter. Sådan rätt föreligger inte enligt nuvarande lagstiftning, som dock ger 
möjlighet för församlingar och samfälligheter att besluta om arvode åt 
förtroendevalda. Även om redan denna möjlighet har vållat invändningar ur 
kristen ideologisk synpunkt, så tillkommer rent praktiska skäl, som talar mot 
möjligheten att ge pension: en önskvärd cirkulation på dessa poster 
motverkas. I en kristen församling är det angeläget att många medlemmar får . 

möjlighet att ta ansvar i beslutande och förvaltande organ. En cirkulation på 
dessa poster behövs därför. Eljest riskerar man att det blir en särskild grupp, 
som sköter dessa uppgifter, och en helt annan grupp, som arbetar med 

församlingens praktiska uppgifter såsom barn- och ungdomsledare, studie

ledare, hembesökare m. m. 
Styrelsen föreslår därför att ordet "pension"utgår ur de ovan angivna · 

lagrummen. 
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Ärkebiskopen: 

Den anpassning till den borgerligt kommunala ordningen som ersättnings
bestämmelserna i 29 § utgör synes mig åter icke helt komplikationsfri. Jag 
instämmer i princip i utredningens överväganden beträffande kyrkokom
muns möjligheter att erbjuda sina förtroendevalda med den borgerliga 
kommunen likvärdiga förmåner, men vill erinra om riskerna för en sådan 
"kommunalisering'' av församlingsarbetet, att det stora värde som i dag 
representeras av en personligt ideellt präglad syn på kyrkoengagemanget går 
förlorad, och i stället ersätts av en starkare partipolitisk profilering. Samma 
invändning gäller 3 kap. 6 § och 5 kap. 21 §. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

[ 29 § finns en bestämmelse om pension för bl. a. ledamöter och 

suppleanter i fullmäktige. Styrelsen har uppfattningen att det troligen aldrig 
kommer sådana förutsättningar på den kyrkokommunala sidan att beviljan
de av pension blir aktuellt. Detta synes helt uppenbart då det gäller 
kyrkostämma (3kap. 6 §). 

Svenska kyrkans personalförbund: 

Ehuru SKPF väl känner de skäl som anförts för föreslagna arvoden m. fL 
ekonomiska förmåner åt förtroendevalda ställer sig SKPF tveksamt till en 
alltmer vidgad omfattning av sådana förmåner. Förtroendeuppdrag i 

kyrkoförsamlingarna bör inte kunna göras till en lönsam bisyssla, i mindre 
församlingar kan det bli nog så kännbart, kanske t. o. m. till förfång för den 
egentliga kyrkliga uppgiften om anpassning sker till kommunernas praxis. I 
en kyrkoförsamling kan ett sakligt och ideellt engagemang ej undvaras och · 

bör det ej heller kunna undanträngas av ekonomiska förmåner. SKPF finner 
inte skäl för att pensioner skall kunna utgå. Åt prästerliga ledamöter, som 
inte sällan får göra ett omfattande arbete, kan sådana inte utgå. 

30 § 

I denna paragraf finns bestämmelser om arbetsordning för kyrkofullmäk

tige. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Den arbetsordning, som behandlas i 2 kap. 30 §, bör även obligatoriskt 
innehålla bestämmelse om när revisionsberättelse skall vara avlämnad. Risk 
föreligger annars, att avlämnandet av sådan berättelse på många håll kan 
onödigt fördröjas. Bestämmelsen i 7 kap. 7 § är knappast tillfyllest. 
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Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Styrelsen har noterat att utredningen förutsatt att förbundet utarbetar 
normalarbetsordning. Givetvis kommer förbundet att tillse att sådan 

arbetsordning upprättas. 

31 § 

Paragrafen reglerar hur ledamöterna i kyrkofullmäktige i kyrklig samfäl

lighet utses. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Bestämmelser saknas om besvär över länsstyrelsens beslut rörande antalet 
fullmäktigledamöter i varje församling inom kyrklig samfällighet. .. Sådana 

bestämmelser bör införas. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län: 

I 2 kap. 31 § regleras förfarandet vid uträkningen av det antal fullmäktige 
som varje församling skall utse i kyrklig samfällighet. 

Motsvarande bestämmelser i fråga om valkretsindelade kommuner har 
numera överförts till vallagstiftningen; 2 kap. 10 § vallagen. Oavsett var 

bestämmelserna placeras anser länsstyrelsen emellertid att ordalydelsen i 
vallagen är mera lättförståelig. Den bör därför, med de modifieringar som 
betingas av att varje i samfällighet ingående församling tillförsäkras minst en 
fullmäktig, kunna användas även i fråga om kyrkliga samfälligheter. 
Dessutom bör föreskrivas att länsstyrelsen- liksom på den kommunala sidan 
- före april månads utgång valåret skall bestämma antalet fullmäktige för 
varje församling i samfälligheten. 

32 § 

I denna paragraf regleras suppleantsystemet i kyrkliga samfälligheter. 

Kammarkollegiet: 

Här torde i andra stycket föreligga ett smärre tryckfel. Står: ... 1 kap. 7 § ... 

Skall vara ... 1 kap. 9 § ... 

33 § 

I paragrafen finns särskilda bestämmelser som gäller för kyrkliga 

samfälligheter. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

I 33 § vill styrelsen påpeka att punkt f i nuvarande 33 § ej återfinns i 
förslagets motsvarande paragraf, vilket måste vara ett förbiseende. Bestäm

melsen är viktig för församling ingående i samfällighet. 
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3 kap. Kyrkostämma 

Förslagen i 3 kap. godtas i stort sett av remissinstanserna. Två remissin
stanser motsätter sig förslaget att slopa skyldigheten att underrät~a domka
pitlet om val av ordförande och vice ordförande i kyrkostämman. Vidare 
ställer sig ett flertal remissinstanser tveksamma till eller avstyrker förslaget 
om möjlighet att bevilja pension åt vissa förtroendevalda. 

2§ 

Denna paragraf behandlar val av kyrkostämmans presidium. 

Domkapitlet i Skara: 

Förslaget att kyrkofullmäktige skall bestämma mandatperiodens längd för 
ordföranden och vice ordförande godtas. Hittills har de utsetts för ett år i 
sänder. Motsvarande ändring föreslås inte beträffande kyrkostämman, vars 
presidium enligt förslaget skall väljas för tre år. Som motivering anförs att 
mandatperioden för riksdagen och de beslutande kommunala församlingar
na fortfarande är tre år. Denna jämförelse anser domkapitlet inte adekvat 
eftersom det är fråga om mandattiden på presidieposterna. Domkapitlet 
finner inte skäl göra åtskillnad på mandattiden för presidieposterna i 
kyrkofullmäktige och kyrkostämma och föreslår att samma regel om 
valfrihet rörande mandattidens längd skall gälla. 

Skyldigheten att underrätta domkapitlet om val av ordförande och vice 
ordförande i de beslutande organen bör behållas. För domkapitlet är detta en 
fråga av praktisk betydelse. Tämligen ofta har domkapitlet och biskopen 
anledning att ta kontakt med ordföranden för församlingarnas beslutande 

organ t. ex. inför förestående visitationer och i ärenden om kyrklig indelning. 
Antalet församlingar i stiftet är stort och det underlättar kontakterna med 
församlingarna att ha dessa uppgifter tillgängliga. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Uppgift om ordförande och vice ordförande bör meddelas domkapitlet. 

4§ 

Paragrafen reglerar rätt till ledighet från anställning för ordföranden och 

vice ordförande i kyrkostämman samt för ledamot och suppleant i 
beredning. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet anser det riktigt att rätt till ledighet från anställning för 
fullgörande av kyrkokommunala uppdrag införs. Därigenom ges lika 
möjlighet för alla att åta sig kyrkokommunalt uppdrag. Eftersom det i princip 
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är en skyldighet att åta sig sådant uppdrag är det naturligt att denna 
skyldighet motsvaras av full möjlighet för alla att fullgöra uppdraget. 

5§ 

I denna paragraf finns särskilda bestämmelser för kyrkostämman. 

Kammarkollegiet: 

Kollegiet hänvisar till vad ovan anförts under 2 kap. 18 §och föreslår att en 
föreskrift införs att 2 kap. 18 § skall gälla kyrkostämma i församling som 

ingår i kyrklig samfällighet. 
Punkten 2. Här föreslår kollegiet ett språkligt förtydligande: ordet "även" 

bör inskjutas för att markera att det är fråga om extra kyrkostämma. I fråga 
om det sakliga innehållet föreslår kollegiet att även länsstyrelsens rätt att 
påkalla kyrkostämma får bestå. Kollegiet hänvisar i tillämpliga delar till sitt 
uttalande ovan under 2 kap. 9 §. Intresset av att få fram ett beslut om 
yttrande i exempelvis ett indelningsärende eller ett kyrkligt ärende bör enligt 
kollegiets mening väga tyngre än synpunkten att rätten för statliga 
myndigheter att begära kyrkostämma resp. fullmäktigsammanträde kunde 
uppfattas som ett ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten. Vidare 
kan det vid nybildning av församling vara nödvändigt att domkapitlet eller 
länsstyrelsen äger rätt att påkalla kyrkostämma. Så är exempelvis fallet då en 
nybildad församling skall ingå i en kyrklig samfällighet och har befriats från 
skyldighet att ha kyrkofullmäktige och föreskrift om indelningsdelegerade 
inte har meddelats (bestämmelserna härom är fakultativa). Den nuvarande 
indelningslagen (1979:411) saknar bestämmelser om vem som i sådant fall 
skall sammankalla kyrkostämma för att välja kyrkoråd för den nybildade 
församlingen. (Sådana bestämmelser fanns i den äldre indelningslagen 
[1919:293] i 41 § andra stycket.) Församlingsstyrelselagen bör därför 
innehålla bestämmelser som täcker sådana fall, dvs. en motsvarighet till 

nuvarande 3 kap. 37 § b LFS. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

5 §punkten 2 innehåller bestämmelse om rätt för visitationsförrättare och 

domkapitel att påkalla sammanträde med stämman. Detta bör i analogi med 
vad som gäller för fullmäktige utgå. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

Hänvisning till 30 § om kyrkofullmäktige bör utgå. Nödvändiga bestäm

melser om ordförande och omröstningsförfarande bör intas i paragrafen, 
varvid särskild arbetsordning blir överflödig. 

Orden "domkapitlet och visitationsförrättare" bör utgå (jfr 2 kap. 9 §). 
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6§ 

I paragrafen behandlas olika former av ersättning till förtroendemän. 

Hm1rätten för Västra Sverige: 

Hovrätten har inte något att erinra mot förslaget ... men vill erinra om att 
kommunaldemokratiska kommitten under år 1981 väntas föreslå ändringar i 
kommunallagen beträffande interpellation och fråga samt om ersättning till 
kommunala förtroendemän. Om de väntade förslagen blir godtagna kommer 

de att få betydelse för slutbehandlingen av det remitterade lagförslaget. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Kammarrätten hänvisar till vad som har anförts ovan under 2 kap. 
29 §. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet anser att det är rimligt att de kyrkliga förtroendemännen 
erhåller skälig ersättning för sina uppdrag i form av arvoden. En utveckling 
som skulle leda till en utbyggnad av administrationen så att "kyrkliga 
kommunalrådsbefattningar" inrättas är inte önskvärd. Förslaget att försam
lingarna skall kunna bevilja pension åt förtroendemännen avstyrks. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Förslaget om "pension och andra ekonomiska förmåner" är tveksamt. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Domkapitlet ställer sig ... tvekande till förslaget, att de kyrkokommunala 
förtroendemännen skall kunna tillförsäkras pensionsförmåner. 

Domkapitlet i Visby: 

Enligt utredningens förslag får kyrkofullmäktige eller kyrkostämma rätt 
att besluta om pension åt förtroendevalda ledamöter och suppleanter. 
Domkapitlet ställer sig tveksamt härtill inte minst med hänsyn till att 
verksamheten i de kyrkliga kommunerna i allmänhet är tämligen begränsad. 
Vidare kan en önskvärd cirkulation på sådana poster motverkas. 

Stiftsnämnden i Karlstad: 

Slutligen ställer sig stiftsnämnden mycket tveksam till tanken på att införa 
möjlighet till pension för kyrkliga förtroendemän. Nämnden finner inte detta 

motiverat, i all synnerhet inte i de små församlingar, som alltjämt skall ha 
kyrkostämma (3 kap. 6 § i lagförslaget). 

Sveriges kyrkokamerala förening anser att ordet ''pension'' bör utgå ur 

paragrafen. 
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4 kap. Församlingsdelegerade 

Förslagen i 4 kap. godtas i stort sett av remissinstansema. Invändningar 
riktas främst mot förslaget om möjlighet att bevilja pension åt vissa 
förtroendevalda. 

1 och 2 §§ 

I dessa paragrafer finns bestämmelser om antalet ledamöter i församlings
delegerade i kyrkliga samfälligheter. 

Kammarrätten i Stockholm: 

I denna del hänvisas till vad som har anförts ovan under 2 kap. 1 §.Med 
hänsyn till att bestämmelserna här är uppdelade i två lagrum, förordar 
kammarrätten att 1 §inleds t. ex. enligt följande. "Om annat ej följer av 2 §, 

skall ... " 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Bestämmelser saknas om besvär över länsstyrelsens beslut rörande antalet 
fullmäktigledamöter i varje församling inom kyrklig samfällighet och antalet 
ledamöter i församlingsdelegerade i varje församling, 2 kap. 31 § fjärde 

stycket, resp. 4 kap. 1 § fjärde stycket. Sådana bestämmelser bör införas. 

Domkapitlet i Göteborg anser att antalet ledamöter i 1 § bör maximeras av 
ekonomiska skäl. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Då styrelsen erfarenhetsmässigt känner till att 2 § andra stycket i gällande 
lag misstolkas finner styrelsen att andra stycket skall inledas sålunda: För 
ledamöter i församlingsdelegerade i Stockholm ... 

7§ 

I 7 § finns särskilda bestämmelser för församlingsdelegerade. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Jfr 2 kap. 8 § beträffande underrättelse till domkapitlet om val av 

ordförande och vice ordförande. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Domkapitlet ställer sig ... tvekande till förslaget, att de kyrkokommunala 
förtroendemännen skall kunna tillförsäkras pensionsförmåner. 

Stiftsnämnden i Karlstad: 

Slutligen ställer sig stiftsnämnden mycket tveksam till tanken på att införa 

möjlighet till pension för kyrkliga förtroendemän. Nämnden finner inte detta 
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motiverat, i all synnerhet inte i de små församlingar, som alltjämt skall ha 
kyrkostämma (3 kap. 6 § i lagförslaget). 

5 kap. Kyrkorådet och övriga nämnder m. m. 

Utredningen har föreslagit att möjligheterna att inrätta gemensamt 
kyrkoråd utvidgas.· De tre remissinstanser som yttrar sig därom avstyrker 

förslaget. 
Ett fåtal remissinstanser yttrar sig i fråga om kyrkoherdens självskrivenhet 

i kyrkorådet. Härvid tillstyrker två remissinstanser utredningens förslag 
medan en tredje anser att frågan bör övervägas ytterligare. 

Två remissinstanser anser att skyldigheten att underrätta domkapitlet om 
val av ordförande och vice ordförande i kyrkorådet inte skall slopas. 

Förslaget om särskilt sammanträde för justering av nämndprotokoll 

avstyrks av två remissinstanser. 
Beträffande förutsättningarna för valbarhet till kyrkvärdsuppdrag föror

dar en majoritet av remissinstanserna en oförändrad ordning, dvs. att 
kyrkvärdar skall väljas bland ledamöter och suppleanter i kyrkorådet. 

Förslaget om möjlighet att bevilja pension till vissa förtroendemän 
avstyrks av flera remissinstanser. 

1 § 

Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om kyrkorådet. 

Kammarkollegiet: 

I andra stycket föreslås en saklig ändring av innebörd att möjligheten för 
två eller flera församlingar att inrätta gemensamt kyrkoråd utvidgas till att 
gälla även församlingar som ingår i eller utgör kyrklig samfällighet. 
Utredningen anser praktiska skäl talar för att även sådana församlingar får 
inrätta gemensamt kyrkoråd för en eller flera angelägenheter som inte 
ankommer på samfälligheten. 

Kammarkollegiet hyser starka betänkligheter mot den föreslagna utvidg
ningen. Enligt huvudregeln skall ett kyrkoråd finnas i varje församling som 
då företräder församlingens beslutande organ. kyrkostämma eller kyrko
fullmäktige. Bakom ett gemensamt kyrkoråd, inrättat enligt nuvarande 42 § 

andra stycket LFS eller förslagets 5 kap. 1 § andra stycket står skilda 

beslutande organ, dvs. resp. församlings beslutande organ. Detta innebär en 
avvikelse från vad som normalt gäller om en styrelse. Redan i propositionen 
till LFS (prop. 1961:70 s. 154-155) framhöll departementschefen att vissa 
olägenheter kunde förknippas med en sådan ordning. Även Kaijser 
(kommunallagarna TII s. 116--117) framhåller avigsidorna med ett gemen
samt kyrkoråd. Så måste t. ex. varje beslut som medför kostnader förankras 
hos samtliga församlingar, kungörelseförfarande och administration kan bli 
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komplicerade etc. Självfallet anser kollegiet att samverkan mellan försam
lingar, speciellt de små och ekonomiskt svaga, är viktig och bör underlättas. 
Sådan samverkan. bör så långt möjligt ske inom ramen för en kyrklig 
samfällighet, som bör vara den normala formen. Det bör också framhållas att 
det redan nu på sina håll anses betungande för kyrkoherden i ett 
flerförsamlingspastorat med ledamotskapet i flera kyrkoråd. Även av det 

skälet bör floran av kyrkoråd inte utökas. Kollegiet vill inte sträcka sig så 
långt som till att föreslå ett avskaffande av den befintliga möjligheten att 
utöver församlingskyrkoråd och samfällt kyrkoråd även inrätta gemensamt 
kyrkoråd men avstyrker förslaget om att möjligheterna utvidgas på detta 

område. 

Domkapitlet i Skara: 

Tillämpningen av regeln i 5 kap. 1 §om inrättande av gemensamt kyrkoråd 

för två eller flera församlingar anser domkapitlet bör inskränkas till det fall 
att församlingar som tillsammans ingår i ett kyrkomusikerdistrikt skall ha 
gemensamt kyrkoråd. F. ö. bör samverkan mellan församlingar kunna ske 

endast inom ramen för reglerna om samfällighetsbildning. Som tidigare 
framgått är domkapitlet positivt till samverkan över församlingsgränserna 
men det bör inte tillskapas hur många varianter av samverkan som helst. 
Utredningens förslag utgör symptom på att det finns brister i nuvarande 
organisation. 

Frågor av ekonomisk natur har utökats i församlingarna. Samverkan i 
sådana frågor sker genom bildande av samfällighet. Behovet av samverkan i 
andra former har därmed minskat. 

I motiven till 1961 års församlingsstyrelselag (prop. nr 70 år 1961 s. 154) 
anförde departementschefen följande: "Godtages de nu framlagda förslagen 
rörande kyrkliga samfälligheter torde samverkan under andra former mellan 
församlingar komma att ske i mindre omfattning än f. n. Sådan samverkan 
torde i fortsättningen endast avse angelägenheter av ringa storleksordning. I 
allmänhet kan ett sådant mellanhavande regleras genom att församlingarna 
sluter avtal om samgåendet. Härigenom kan såväl omfattningen av 
samverkan som formerna härför lätt anpassas efter vad omständigheterna i 

det enskilda fallet kräver. I vissa fall erfordras dock en kommunalrättslig 
reglering. Sålunda skall församlingar som tillsammans bildar ett kyrkomu
sikerdistrikt ha ett gemensamt kyrkoråd. Även i andra fall kan ett 
gemensamt kyrkoråd te sig praktiskt." 

Domkapitlets erfarenhet är att denna samverkansform inte har någon 

utbredd tillämpning bortsett från kyrkoråd för kyrkomusikerdistrikt omfat
tande flera församlingar. Samverkan genom gemensamt kyrkoråd i andra fall 
medför risk för komplikationer av olika art. En utförlig redogörelse i detta 
avseende lämnas i Kaijsers kommentar till församlingsstyrelselagen på 

s. 116. 
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Domkapitlet i Göteborg: 

Förslaget innebär en utvidgning av nu gällande 42 §,även om möjligheten 

därtill är beroende av församlingens beslut därom. För församlingarna inom 
pastoratet skall vid sidan av pastoratskyrkorådet kunna tillsättas ett 

gemensamt kyrkoråd för vissa församlingsangelägenheter. Att inrätta· 

ytterligare ett gemensamt kyrkoråd för de i samfällighet ingående försam

lingarna utgör en onödig byråkratisering och innebär i sak ingen förbättring. 

Förslaget avstyrks. 

Domkapitlet i Visby: 

Enligt domkapitlets mening bör det alltid finnas ett kyrkoråd i försam

lingen även om församlingen ingår i samfällighet. 

2§ 

I 2 § behandlas kyrkorådets uppgifter. 

Kammarrätten i Stockholm: 

I 3 kap. 1§punkt7 KL i dess lydelse enligt lagen (1981 :165) om ändring i 

KL stadgas att styrelsen skall verka för sådana förenklingar i verksamheten 

som kan underlätta enskildas kontakter med kommunen eller landstings

kommunen. Motsvarande reglering bör införas i andra stycket av förevaran

de lagrum. En sådan ändring får återverkningar på 5 kap. 22 och 27 §§ i 

förslaget. 

Domkapitlet i Strängnäs: 

Kyrkorådets befattning med församlingens informationsverksamhet bör ej 

inskränka pastors hittillsvarande rätt att i förkunnelsen använda olika 
informationskanaler t. ex. församlingsblad o. d. Punkten bör därför kom
pletteras som följer: "6. att handha församlingens informationsverksamhet i 
den mån den inte åvilar pastor och kyrkofullmäktige eller kyrkostämman inte 
har uppdragit denna åt annan nämnd samt". · 

Bestämmelsen i gällande församlingsstyrclselags 43 §att ''kyrkorådet äger 

att från församlingens övriga nämnder samt dess beredningar och befatt
ningshavare infordra de yttranden och upplysningar. som erfordras för 

fullgörande av rådets uppgifter" ändras till "kyrkorådet får infordra 

yttranden och upplysningar från övriga nämnder och från beredningar och 

tjänstemän i församlingen, när det behövs för att rådet skall kunna fullgöra 
sina uppgifter''. 

Ändringen är ej kommenterad i specialmotiveringen och torde sålunda ej 

vara avsedd som en saklig ändring. Emellertid kan uttrycket "tjänstemän i 

församlingen" komma att åberopas även när det gäller präster. Då 

kyrkorådet ej kan infordra yttrande av en präst torde det i klarhetens intresse 
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i stället böra föreskrivas "församlingens tjänstemän'' vilket bör vara ett 
kongruent uttryck för "dess befattningshavare''. 

3§ 

Denna paragraf behandlar kyrkoherdens ställning i kyrkorådet. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

En annan bestämmelse vars innebörd bör klargöras är den i 5 kap. 3 § att 

"kyrkoherden" är ledamot i kyrkorådet. Avses kyrkoherden personligen 
eller den som vid varje tillfälle upprätthåller dennes ämbete? 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Enligt lång historisk tradition intar kyrkoherden en särställning i den eljest 

helt demokratiskt uppbyggda församlingsstyrelsen. Sålunda är kyrkoherden 
nu självskriven ledamot i kyrkorådet. Utredningen har inte föreslagit någon 
ändring i detta hänseende. Liksom utredningen anser länsstyrelsen att denna 
ordning i dag inte är lika självklar som tidigare. Enligt länsstyrelsens mening 

bör det därför närmare övervägas om kyrkoherden även i fortsättningen skall 
inta samma administrativa särställning som nu. 

Domkapitlet i Skara: 

Domkapitlet noterar med tillfredsställelse att kyrkoherdens självskriven
het i kyrkorådet föreslås bevarad. På denna punkt har utredningen 
förtjänstfullt beaktat särdragen i kyrkans lokala organisation, där kyrkoher
den genom sitt ämbete har ett särskilt ansvar för det kyrkliga livet. 
Domkapitlet har i sitt yttrande till 1979 års allmänna kyrkomötes utrednings
nämnd över betänkandet om kyrkans framtida organisation betonat vikten 
av att prästämbetet är representerat i kyrkans organ på dess olika nivåer. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

3 § stadgar ledamotskap för kyrkoherden i kyrkoråd. I anslutning till 
remissen har diskussion uppkommit om denna självskrivenhet. Styrelsen 
finner emellertid i likhet med utredningen att någon ändring härvidlag ej bör 

göras. 

4§ 

I 4 § finns bestämmelser om val av ledamöter och suppleanter 

kyrkorådet. 

Domkapitlet i Karlstad: 

I 5 kap. 4 §uttalas, att antalet suppleanter i kyrkorådet bör vara minst lika 
stort som antalet valda ledamöter. Domkapitlet delar inte denna uppfattning 
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utan anser, att det bör vara tillräckligt med hälften så många suppleanter som 
antalet ledamöter. 

Örgryte församling: 

Utredningen synes beträffande kyrkostämma icke ha övervägt möjlighe
ten att i samband med val av kyrkofullmäktige välja kyrkoråd i storstads
församling inom kyrklig samfällighet. 

Kyrkorådets erfarenhet hänför sig till församling med omkring 14 000 

invånare inom Göteborgs kyrkliga samfällighet. 
Enligt nu gällande lag har kyrkostämma i församling inom Göteborgs 

kyrkliga samfällighet att utse kyrkoråd m. m. Oftast är det en liten del av 
församlingens röstberättigade medlemmar - i regel 15 - 30 personer - som 

deltar i dylik kyrkostämma. Till jämförelse kan nämnas att vid kyrkofull
mäktigevalet i Örgryte församling 1979 avgavs 2 201 röster. 

Det kan synas anmärkningsvärt att det inte i gällande lagstiftning eller i 
avgivet betänkande finns föreskrifter om koppling mellan utslaget vid 

kyrkofullmäktigeval och fördelningen av mandat i kyrkorådet. 
Kyrkorådet föreslår härmed att i församlingsstyrelselagen möjlighet 

öppnas för direktval av ledamöter i kyrkoråd inom kyrklig samfällighet. Val 
av kyrkorådsledamöter jämte suppleanter bör förslagsvis äga rum vid samma 

tillfälle som kyrk?fullmäktigeval. Om ordinai:!~_ ledamot i kyr_~or~~_avg~!__ 
under mandatperioden torde en personlig suppleant automatiskt inträda. 
Länsstyrelse eller domkapitel bör i förnyad sammanräkning kunna komplet
tera uppkommen vakans. 

Redan i lagtexten bör även för undvikande av förväxling med församlings 
kyrkoråd en enhetlig benämning för kyrkofullmäktiges i samfällighet 
kyrkoråd användas benämningen kyrkonämnd (jfr. exempelvis 5 kap. 22 § 

och 28 § 2). 

5 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om val av ledamöter ett 
gemensamt kyrkoråd. 

s~-eriges kyrkokamerala förening: 

Meningen ''Varje församling skall välja minst en ledamot" bör utgå och 
ersättas med "Varje församling skall, om möjligt, välja minst en leda
mot". 

6§ 

Paragrafen behandlar frågan om valbarhet till kyrkorådet. 

Stiftsrådet i Linköpings stift hänvisar till sitt yttrande över 2 kap. 4 § 

förslaget. 
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8§ 

I denna paragraf finns bestämmelser om kyrkorådets mandatperiod och 

om efterträdare till ledamot som har avgått. Vidare finns bestämmelser om 

omval. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Nytt val av ledamöter och suppleanter i kyrkoråd m. fl. bör ske inte bara 

om val till kyrkofullmäktige upphävts och omval har ägt rum utan även när 

rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning som lett till ändring av 

mandatfördelningen mellan partierna, jfr. prop. 1981182:4. 

9§ 

Paragrafen behandlar mandattiden för presidieposterna i kyrkorådet. 

Domkapitlet i Göteborg anser att uppgifter om val av ordförande och vice 

ordförande i kyrkorådet bör inges till domkapitlet. 

Stiftsnämnden i Lund: 

Endast på en punkt vill stiftsnämnden framföra anmärkning. Enligt 47 § 

lagen om församlingsstyrelse skall underrättelse om val av ordförande och 

vice ordförande i kyrkoråd insändas till bl. a. domkapitlet. Dessa uppgifter 

är till stor nytta också för stiftsnämndens arbete. I 5 kap. 9 § förslaget har 

underrättelseskyldigheten slopats. Stiftsnämndcn vill framhålla att därest 

skyldigheten att underrätta domkapitlet om utgången av dessa val slopas, blir 
stiftsnämnden tvingad att på annat sätt få fram uppgifterna. Underrättelse

skyldigheten bör därför vara kvar också i en ny lag. 

10 § 

I denna paragraf finns bestämmelser om tid och plats för kyrkorådets 

sammanträden och om närvarorätt för utomstående. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Enligt rättspraxis anses tidigare ha erfordrats enhälligt beslut för att 

utomstående skolat få närvara. Den nya paragrafens lydelse torde medföra 

att endast enkel majoritet erfordras (jfr. Kaijser, kom111 lag IlI s. 131 efter 

49 §). Förslaget tillstyrks: 

13 § 

Denna paragraf behandlar förfarandet när kyrkorådet skal\ fatta 

beslut. 
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Kammarrätten i Stockholm: 

Bestämmelsen i sista meningen (om tillkännagivande om justering) torde 
vara överflödig men har sin motsvarighet i 3 kap. 10 § andra stycket KL. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund ifrågasätter behovet av 
sista meningen i andra stycket (om tillkännagivande om justering). Den 
saknar dessutom motsv_arighet när det gäller fullmäktige. 

Svenska kommunförbundet: 

I 5 kap. 13 § andra stycket hänvisas bl. a. i fråga om justeringsförfarandet, 
med vissa undantag, till bestämmelserna om kyrkofullmäktige. Motsvarande 
gäller i 1977 års kommunallag. Frågan om regeln vållat praktiska olägenheter 

aktualiserades med anledning av en motion som behandlades vid 1978179 års 
riksdag (motion 1977178:911), konstitutionsutskottets betänkande 1978/ 
79:5). I yttrande framhöll förbundets styrelse då att de äldre bestämmelserna 
om justering av nämndprotokoll - där det var fullt klart att något särskilt 
justeringssammanträde inte behövdes - var mer ändamålsenliga. Enligt 
styrelsens mening borde dock ytterligare erfarenhet av tillämpningen av den 

nya kommunallagen i detta avseende avvaktas och styrelsen ville därför inte 
tillråda den av motionärerna föreslagna ändringen. Av i huvudsak samma 
skäl avstyrkte konstitutionsutskottet motionen. I den praktiska tillämpning
en är det emellertid helt klart att bestämmelsen inte efterlevs efter 
ordalydelsen. I många kommuner skickar man protokollen per post eller på 

annat sätt till ordföranden och den utsedde justeringsmannen. På sina håll 
har de kommunala revisorerna i sin Iaglighetsgranskning anmärkt på ett 
sådant förfarande. Ett särskilt justeringssammanträde medför ökat behov av 
resor och kräver dessutom kostnader. För att justera ett nämndprotokoll 
behövs enligt styrelsens mening inte ett särskilt justeringssammanträde. 
Justeringen kan fylla sin funktion också om den tillgår på andra sätt. Mot 
bakgrunden av de erfarenheter som numera vunnits anser styrelsen att tiden 
är mogen för att ändra bestämmelsen i kommunallagen om justeringen av 
nämndprotokoll på sådant sätt att justeringssammanträde inte längre är. 
nödvändigt. Motsvarande reglering bör också ske i församlingsstyrelsela
gen. 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

Av 5 kap. 13 §framgår bl. a. att justering av protokoll fört vid kyrkoråds 
sammanträde skall försiggå vid särskilt justeringssammanträde. Föreningen 
finner denna ordning föga ändamålsenlig och föreslår att justering av 
kyrkorädsprotokoll skall kunna ske på annat sätt än vid justeringssamman
träde. 

Sveriges kyrkokamerala förening anser att föreskriften om tillkännagivan
de om justering bör utgå. 
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15 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om kyrkvärdar och kassaförvalta

re. 

Kammarrätten i Stockholm: 

I yttrande över promemorian (Ds Kn 1981:9) Valbarhet till kyrkvärds

uppdrag har kammarrätten väckt tanken att även församlingsmedlem, som ej 

är leda~ot eller suppleant i kyrkorådet, skall kunna väljas till kyrkvärd. 

Vederbörande borde då, lika med suppleant, ha rätt att närvara vid 

kyrkorådets sammanträden och, om rådet beslutar det, yttra sig där. Skulle 

en sådan lösning väljas måste bl. a. förevarande paragraf i förslaget till lag 

om församlingsstyrelse ändras. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att kravet på en breddning av rekryte

ringsunderlaget för kyrkvärdsuppdraget i allmänhet bottnar i en oklarhet om 

uppdragets innebörd. 

Enligt länsstyrelsens mening bör man försöka komma till rätta med 

problemet genom att församlingarna till att ombesörja de icke egentliga 

kyrkvärdsuppgifterna utser personer utanför kyrkorådet. 

Länsstyrelsen förordar ... , i enlighet med den av kommundepartementet 

upprättade promemorian. att någon förändring i lagen om församlingssty

relse inte vidtas f. n. 

Domkapitlet i Uppsala: 

När det gäller valbarheten till kyrkvärdsuppdrag har domkapitlet i särskilt 

yttrande föreslagit att rekryteringsundetlaget i princip skall vara oförändrat. 

Kyrkvärdarna bör även fortsättningsvis ingå i kyrkorådet. Domkapitlet 

föreslår dock att val av kyrkvärdar skall företas av kyrkofullmäktige i 

samband med val av ledamöter och suppleanter i kyrkorådet. Med hänsyn 

härtill bör förslaget ändras i överensstämmelse härmed. 

Domkapitlet i Växjö: 

Med kyrkovärd eller ursprungligen kyrkovärjare avsågs den som värjde 

eller försvarade kyrkan och dess egendom. Detta ursprung, som ger ordet 

dess rätta innebörd, är okänt för de flesta. Helt naturligt intolkas allmänt i 

ordet kyrkovärd ett värdskap, en servicefunktion i kyrkan vid dess 

gudstjänster. Användningen av kyrkovärdarna blir vid en sådan uppfattning 

naturligtvis både vidsträckt och betungande, i synnerhet i kyrkor med hög 

besöksfrekvens. Det är därför ingalunda förvånande, att det allt oftare ropas 

efter ökat antal kyrkovärdar och om möjlighet att utse kyrkovärdar även 

utanför kyrkorådens krets. 

Den ihärdighet, varmed begäran om sådan möjlighet återkommer, visar 
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tydligt, att blott allmänna uttalanden om kyrkovärdsbegreppets rätta 

innebörd och om möjligheterna att skaffa andra medhjälpare, exempelvis 

gudstjänstvärdar, inte räcker. Kyrkovärdsbegreppet måste klart beskrivas. 

Vidare bör begreppet ''gudstjänstvärdar" införas att avse medarbetare, som 
församlingen fritt äger utse för att bistå kyrkobesökarna vid gudstjänster

na. 
Domkapitlet får härmed föreslå, att ordet "kyrkvärd" ändras till det 

ursprungliga ''kyrkovärd", att kyrkovärdarna av kyrkorådet väljs bland 

ledamöter och suppleanter i rådet, att kyrkovärdsbegreppet klart anges i 

församlingsstyrelselagen eller i kommentaren till lagen samt att ett nytt 

begrepp "gudstjänstvärdar'' införs med den innebörd som ovan och i 

promemorian beskrivits. 

Stiftsrådet i Stockholms stift: 

I 15 §regleras val av kyrkvärdar. Stiftsrådet tillstyrker lagförslaget, som i 

princip innebär oförändrad lydelse jämfört med gällande lagstiftning. 

Svenska kyrkans personalförbund: 

I fråga om valbarhet till uppdrag som kyrkvärd bör valbarheten vara 

begränsad till ledamöter och suppleanter i kyrkoråd. 

Sveriges kommurialjuridiska förening: 

5 kap. 15 § innehåller bestämmelser om valbarhetsvillkor för kyrkvärdar

na. Frågan behandlas också i den särskilda departementspromemorian. I 
denna fråga vill föreningen anföra följande: Såsom redovisats i den särskilda 

promemorian kan de "liturgiska'' uppgifterna fullgöras av andra personer än 

kyrkvärdarna. Såvitt föreningen uppfattat skälen till framställningen om 

lagändring är det dessa uppgifters fullgörande som varit avgörande för 
framställningen. Då misstolkningen av innebörden i begreppet kyrkvärd 

genom promemorian undanröjs synes det enligt föreningens mening inte 
längre föreligga behov av utökningen av kretsen av de till kyrkvärd valbara. 
Föreningen tillstyrker därför promemorians och betänkandets förslag att de 

nuvarande bestämmelserna i lagen om församlingsstyrelse i sak behålls 

oförändrade. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

Enligt föreningens mening borde speciallagstiftningen för kyrkvärdarna 

förändras så att ansvaret för inventarier och byggnader läggs direkt på 

kyrkorådet. 

16 § 

I denna paragraf behandlas frågor om reglemente för kyrkorådet och 

delegation av beslutanderätt. 

21 Riksdagen 1982183. 1 samt. Nr 19 
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Svenska komm1111förb1111det: 

En fråga av mer principiellt intresse är möjligheterna till nämnddelegation 

i brådskande ärenden. I 5 kap. 16 ~ förslaget till församlingsstyrelselag har 

man - liksom i 3 kap. 12 § kommunallagen - inte gett något lagstöd för 

delegation på den grund att ärendena inte tål uppskov. I vissa specialför

fattningar - bl. a. inom socialtjänstens område - finns dock rätt för 

nämndordförande att fatta interimistiska beslut. Det praktiska behovet av en 

delegationsrätt av här diskuterat slag har visat sig bl. a. vid handläggningen 

av "katastrofärenden", t. ex. vid strömavbrott eller liknande störningar. 

Även andra situationer - t. ex. svårigheten att sammankalla en nämnd 

sommartid - visar på praktiska problem då särskilt lagstöd för delegation i 

brådskande ärenden saknas. I utländsk kommunallagstiftning finns exempel 

på att nämndordförande eller motsvarande getts rätt att fatta beslut på 

nämnds vägnar om ärendet inte tål uppskov och inte är av principiell 

beskaffenhet. I svensk rätt tvingas man nu att tillgripa nödlösningar av olika 

slag i form av s. k. "oäkta" delegation eller efterhandsgodkännande från 

nämnden av redan vidtagna åtgärder. Styrelsen anser det principiellt sett 

lämpligare att lagstöd ges för möjlighet att delegera i brådskande ärenden. 

Reglerna bör kunna utformas på ett sådant sätt att nämndens normala 

beslutsfunktioner inte rubbas och utan att de kommunaldemokratiska 

aspekterna på användningen av delegation eftersätts. Den nu berörda frågan 
kan emellertid kräva ytterligare belysning och styrelsen lämnar därför öppet i 

vad mån en reform på denna punkt kan genomföras i samband med 
översynen av församlingsstyrelselagen. 

I fråga om anmälningsskyldighetens fullgörande i 5 kap. 16 § sista stycket 
av beslut som fattats med stöd av delegation innebär förslaget - liksom . 

motsvarande bestämmelse i 1977 års kommunallag- att anmälan måste ske i 
varje individuellt ärende. Detta vållar praktiska och administrativa problem. 
Anmälningsskyldigheten har primärt till funktion att ge nämnden möjlighet 

att kontrollera om delegaten utnyttjar sin delegationsrätt på avsett sätt. Det 
bör emellertid vara nämndens sak att under sedvanligt revisionsansvar själv 
avgöra vilket kontrollsystem som bör tillämpas. Styrelsen anser att bestäm

melsen om anmälningsskyldighet bör mjukas upp i detta sammanhang. 

19 § 

I denna paragraf behandlas förtroendemans rätt att närvara och yttra sig 

vid sammanträde med nämnder i vilka han inte är ledamot eller supple

ant. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Paragrafen - som saknas i LFS- bör ej införas. Dels äger kyrkorådet självt 

denna befogenhet enligt förslagets 5 kap. 10 §och dels bör det inte ankomma 

på det beslutande organet att lämna medgivande till utomståendes närvaro-
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rätt vid kyrkorådets sammanträden: detta kan uppfattas som obehörig 
inblandning hos kyrkorådet i dess angelägenheter. Enligt den nuvarande 

kompetensfördelningen kan fullmäktige (stämma) inte befatta sig med 

konkreta förvaltnings-. berednings- eller verkställighetsåtgärder, vilka i 

stället tillkommer rådet och på motsvarande sätt kan rådet inte inkräkta på 

fullmäktiges beslutsfunktioner. t. ex. att utan fullmäktigebemyndigande 

belasta församlingen med utgifter. På grund av denna uppdelning skulle det 

kunna uppfattas som ett intrång i kyrkorådets jurisdiktionsområde, om den 

föreslagna paragrafen infördes. Förslaget avstyrks. 

21 § 

Paragrafen behandlar olika former av ersättningar till ledamot eller 

suppleant i kyrkorådet eller annan nämnd. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Kammarrätten hänvisar till vad som har anförts under 2 kap. 29 §. 

Domkapitlet i Göteborg framhåller sin tveksamhet inför förslaget om 

pension och andra ekonomiska förmåner. 

28 § 

I denna paragraf finns kompletterande bestämmelser för kyrkorådet i 

annan kyrklig samfällighet än den i Stockholm. 

Svenska kyrkans centra/råd för evangelisation och församlingsarbete: 

Enligt 5 kap. 28 §jämfört med samma kapitel 18 §skulle det bli möjligt för 

samfällighetens kyrkoråd att efter beslut i samfällighetens kyrkofullmäktige 
överta personaladministrationen för församlingarna i samfälligheten. Om så 
sker, kommer "frågqr om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från 

tjänst samt andra frågor beträffande personal" (5 kap., 18 § punkt 2) i 
församlingarna att avgöras av samfällighetens kyrkoråd. Detta skulle 
innebära ett väsentligt intrång i församlingarnas hävdvunna självständighet. 

Det skulle försvåra för församlingens kyrkoråd att "ha omsorg om 
församlingslivet och verka för dess utveckling" (5 kap. 2 §).eftersom urval 

och anställande av personal kan betyda mycket för församlingens möjlighe

ter i församlingsarbetet. 

På grund härav föreslår styrelsen att bestämmelsen i 5 kap. 18 §skall gälla 

enbart församling och ej samfällighet. Till följd härav bör 5 kap. 28 § få 

följande ändrade lydelse: 

''Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga nämnder m. m. tilläm

pas bestämmelserna i 3 § - 18 § punkt 1 samt 19 - 21 §§. 

Följande föreskrifter ... beslutar det." 
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Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Beträffande 28 § punkt 8 vill förbundsstyrelsen som sin uppfattning 
framföra att samfällighetens kyrkoråd bör ha ett i lag fastslaget namn och att 
detta namn bör vara "samfällda kyrkorådet". 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

I 5 kap. 28 §punkt 7 regleras möjligheten för samfällighetens kyrkoråd att 
uppdra åt kyrkoråd eller annan nämnd i församling att verkställa beslut av 
samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade eller att förvalta 

anslag ·som enligt fastställd budget eller särskilt beslut blivit anvisat åt 
församlingen. En sådan uppgiftsöverföring förutsätter enligt förslaget 
medgivande av regeringen. Enligt föreningens mening bör det vara möjligt 
med en sådan uppgiftsöverföring även utan medgivande av regeringen. 

Härigenom kan samfällighetens kyrkoråd och församlingarnas kyrkoråd 

anpassa organisationen med hänsynstagande till varierande lokala förhållan
den och särskilda aktuella projekt. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

28 § punkt 2 om sättet för utseende av kyrkorådsledamöter i Göteborgs 
kyrkliga samfällighet bör utgå och ersättas med en föreskrift om att 
ledamöter i samfällighets kyrkoråd skall utses genom val. I konsekvens 

.härmed bör även punkt 3 utgå. Anledningen till förslaget är att denna 
ordning har tillämpats i Göteborg och Stockholm och bör kunna gälla även 

för andra samfälligheter. 

6 kap. Ekonomisk förvaltning 

Utredningens förslag i fråga om kyrkokommunernas ekonomiska förvalt
ning har föranlett kommentarer på ett par punkter. Bestämmelsen i 
kommunallagen om att medel ur kapitalfond får tas i anspråk för 
driftändamål endast om regeringen medger det är numera avskaffad. Ett 
flertal remissinstanser påpekar detta och föreslår att motsvarande ändring 
bör företas för kyrkokommunernas del. Ett par remissinstanser uttrycker 
tillfredsställelse över förslaget att underställningsskyldigheten för lån skall 
slopas. Två remissinstanser ifrågasätter om detta är lämpligt. 

Allmänt 

Kammarkollegiet: 

En anpassning av församlingsstyrelselagen till kommunallagen leder till 
ökad självbestämmanderätt för de kyrkliga kommunerna på det ekonomiska 
området. Det finns då intet att invända mot att underställningsskyldigheten i 
de flesta fall slopas. I fråga om rätten att uppta lån gäller på detta område 

·• 
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liksom i samhället i övrigt att en långivare måste pröva låntagarens 
kr~ditvärdighet. Å andra sidan finner kollegiet det välbetänkt att rådande 
praxis i fråga om förbud att upplåta panträtt i församlingskommunal 
egendom blir lagfäst (7 §). 

Självfallet tar församlingsstyrelselagen inte över de speciella regler som 
gäller förvaltningen av kyrklig jord. En erinran härom finns dels i förslaget 
till 6 § andra stycket och dels i 9 §. I fråga om sistnämnda paragraf, som 
huvudsakligen motsvarar nuvarande 64 § LFS, noterar kollegiet, att den del 
av 64 § som behandlar "särskild revision av kyrkans räkenskaper" av 

lagtekniska skäl flyttats till det nya kapitlet (7) om revision, där den fått 

paragrafnumret 8. 

6§ 

I denna paragraf finns bestämmelser om fondbildning. 

Hovrätten för Västra Sverige: 

Bestämmelsen i kommunallagen om att medel ur kapitalfond får tas i 
anspråk för driftändamål endast om regeringen medger det är numera 

avskaffad (SFS 1981:165). Hovrätten föreslår motsvarande ändring för 
kyrkokommunernas del. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Regleringen av den ekonomiska förvaltningen har utformats efter förebild 
från kommunallagen. Sålunda föreslås bl. a. att de kyrkliga kommunerna 
skall få en friare rätt än nu att använda fondmedel och att uppta lån. Genom 
en lagändring (1981:165) har tidigare förbud för borgerlig kommun att ta 
medel ur kapitalfond för driftändamål utan regeringens medgivande slopats. 
Utredningen har diskuterat motsvarande ändring i den nya församlings
styrelselagen men avstått härifrån, eftersom ändringen i kommunallagen då 
ej skett. Med anledning av denna senare ändring ser länsstyrelsen inte något 
hinder mot att samma frihet införs i församlingsstyrelselagen. 

Domkapitlet i Skara: 

Genom ändring av kommunallagen under 1981 får numera medel ur 
kapitalfond tas i anspråk för driftändamål utan att regeringens medgivande 
behöver inhämtas. Det synes därför konsekvent med direktiven för 
församlingsstyrelselagsutredningen att motsvarande äridring vidtas i försla

get till nya församlingsstyrelselagen. 

Stiftsnämnden i Skara: 

Genom ändring av kommunallagen under 1981 får numera medel ur 
kapitalfond tas i anspråk för driftändamål utan att regeringens medgivande 
behöver inhämtas. Det synes därför konsekvent med direktiven för 
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församlingsstyrelselagsutredningen att motsvarande ändring vidtas i försla
get till nya församlingsstyrelselagen. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Beträffande 6 § förutsätter styrelsen att underställningsskyldighet utgår i 
enlighet med vad som numera gäller i kommunallagen. 

Svenska kommun/ örbundet: 

Sedan kommunallagen ändrats på det sättet att regeringens kontroll över 
beslut om att ta medel ur kapitalfond i anspråk för driftändamål slopats bör 

motsvarande reform nu genomföras för församlingarnas del. Detta föranle
der behov av justeringar i 6 kap. 6 §. 

Sveriges kommunaljuridiska förening: 

I 6 kap. 6 § föreslår föreningen ändringar i konsekvens med att 

kommunallagen ändrats då regeringens kontroll över beslut om att ta medel 
ur kapitalfond i anspråk för driftändamål slopats. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

Meningen ''Medel ur kapitalfond får tas i anspråk för driftändamål endast 

om regeringen medger det" bör utgå under hänvisning till blivande ändring i 
kommunallagen. 

7§ 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om församlingarnas rätt att ta 
upp lån och ingå borgen. 

Domkapitlet i Skara: 

Som motiv för slopandet av den statliga kontrollen vid upptagande av lån 
för borgerliga kommuner har angetts bl. a. att kommunerna numera är 
bärkraftiga enheter och att de har goda möjligheter att göra långtidsprog
noser om sin ekonomiska utveckling. Kommunsammanslagningarna har 
skapat dessa enheter. Någon liknande utveckling har inte skett på den 

kyrkokommunala sektorn. De större församlingarna och .samfälligheterna 
kan nog jämställas med de borgerliga kommunerna men knappast de riktigt 

små kyrkokommunala enheterna. Utredningen uppger att ungefär hälften av 
kyrkokommunerna saknar utvecklade budget- och redovisningssystem. 

Domkapitlet ifrågasätter om de andra former av kontroll av kyrkokom

munala beslut som utredningen nämner helt kan ersätta den statliga 
kontrollen. Underställningskontrollen har karaktär av förhandskontroll 
medan kommunalbesvär och revision utgör en kontroll i efterhand av beslut 
som redan kan ha manifesterat sig i avtal såväl med kreditinstitut som med 

entreprenörer. 
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Frågan är av principiell betydelse just i Skara stift där ett stort antal 

församlingar har mindre än 500 invånare. Domkapitlet anser likväl inte att 

särbestämmclser är befogade för de mindre kyrkokommunerna. Däremot 
anser domkapitlet att betydelsen av att de kyrkokommunala förtroendemän
nen har tillräckliga insikter i bl. a. ekonomiska frågor blir än större i och med 

att den kommunala självstyrelsen utvidgas. 

Domkapitlet i .Göteborg: 

Bestämmelsen innebär en avsevärt förenklad form för församling att uppta 

lån. Medför minskad byråkrati och ökat förtroende för församlingens egen 

kompetens. Förslaget tillstyrks. 

Stiftsnämnden i Skara: 

En punkt där stiftsnämnden vill uttrycka tveksamhet till parallellisering av 

lagarna är den slopade underställningskontrollen vid upptagande av lån. 

Som motiv för slopandet av den statliga kontrollen vid upptagande av lån 

för borgerliga kommuner har angetts bl. a. att kommunerna numera är 

bärkraftiga enheter och att de har goda möjligheter att göra långti.dsprog

noser om sin ekonomiska utveckling. Kommunsammanslagningarna har 

skapat dessa enheter. Någon liknande utveckling har inte skett på den 

kyrkokommunala sektorn. De större församlingarna och samfälligheterna 

kan nog jämställas med de borgerliga kommunerna men knappast de riktigt 

små kyrkokommunala enheterna. 

Stiftsnämnden finner det lämpligt att principen att panträtt inte får 

upplåtas i kyrkokommunal egendom blir lagfäst. 

Stiftsrådet i Linköpings stift: 

Stiftsrådet noterar med tillfredställelse att "den statliga kontrollen genom 
underställelseprövning av de kyrkliga kommunernas upplåning och borgens
åtagande föreslås bli slopad''. 

7 kap. Revision 

1 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om antalet revisorer, mandattid, 

valbarhet, ledighet från anställning och ersättning. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Kammarrätten hänvisar till vad som har anförts under 2 kap. 29 §. 

Domkapitlet i Växjö föreslår att församlingarna skall vara skyldiga att 

underrätta domkapitlet bl. a. om val av revisorer (se vidare domkapitlets 

yttrande under 2 kap. 8 ~). 



Prop. 1982/83:19 328 

Svenska kyrkans centra/råd för evangelisation och församlingsarbete 
avstyrker förslaget om möjlighet att bevilja pension till revisorer (se vidare 

centralrådets yttrande under 2 kap. 29 §). 

6§ 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om prövningen av frågan om 

ansvarsfrihet. 

Svenska kommunförbundet: 

En fråga av mer principiellt intresse rör bestämmelserna om ansvarsfrihet i 
7 kap. 6 §i förslaget. Motsvarande regler återfinns i 1977 års kommunallag. 
Bestämmelserna förutsätter enligt sin ordalydelse ett samband med en 
efterföljande skadeståndstalan. Till följd av tjänstefelets avskaffande är det 
emellertid i dag oklart vilka möjligheter som står till buds härvidlag och hur 

bestämmelserna om ansvarsfrihet bör bedömas i det nya läget. Styrelsen 

anser att det vore värdefullt med ett närmare klarläggande av ansvarsfri
hetsreglernas faktiska innebörd i dag. Denna fråga torde emellertid kräva 
mer ingående analyser än vad som är möjligt att åstadkomma i samband med 
den lagtekniska översynen av församlingsstyrelseregeln. Tjänstefelets 

avskaffande har också medfört att den rättelseregel i fråga om upphävda 
kyrkokommunala beslut som föreslås införd i 7 kap. 6 § efter primärkom
munal förebild är osanktionerad. 

8§ 

paragrafen finns en hänvisning till specialbestämmelser om särskild 

revision av kyrkans räkenskaper. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Enligt förevarande paragraf finns "särskilda bestämmelser om särskild 
revision'' av kyrkans räkenskaper. Bestämmelsen är oklar till sin innebörd 
och dessutom språkligt oskön. Såvitt kammarrätten har kunnat finna åsyftas 
med paragrafen endast den reglering som finns i 6 § kungörelsen (1953:739) 

angående kollekter. 

Kammarkollegiet: 

Detta lagrum har redan kommenterats under rubriken Ekonomisk 

förvaltning, 9 §. Stadgandet är uppenbarligen avsett att täcka samma 
rättsområden som nuvarande 64 § LFS till den del den handlar om revision 

(jfr församlingskommittens betänkande SOU 1957:15 s. 94 och 313). 

Svenska kommunförbundet: 

I fråga om den kyrkokommunala revisionen kan behov föreligga av klarare 
gränser gentemot den s. k. kyrkliga revisionen. På sina håll har förekommit 
att de kommunala revisorerna vägrats att ta del av prästers åknings journaler. 
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Dessa journaler har enligt dom av kammarrätten i Stockholm 1980-09-26 i 

visst fall ansetts kunna utlämnas till revisorerna enligt äldre sekretesslag. 

Den primära frågan är emellertid i detta sammanhang granskningen av hur 

den ersättning kyrkorådet lämnar för ändamålet utnyttjas. Enligt styrelsens 

mening omfattas granskningen härav av den kyrkokommunala revisionen. 

Ett klarläggande av rättsläget vore dock värdefullt på denna punkt. 

8 kap. Skatt till församling 

De remissinstanser som yttrar sig om reglerna i 8 kap. riktar intresset 

främst mot förslaget om ändrade utbetalningsrutiner för församlingsskcitt. 

En klar majoritet av remissinstanserna tillstyrker att reglerna ändras så att 

församlingsskatten betalas ut direkt till resp. kyrkokommun, utan omväg 

över de borgerliga kommunerna. 

1 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om skyldighet att erlägga 

församlingsskatt. 

Kammarkollegiet: 

Som utredningen framhåller på s. 187 har förbehållet i nuvarande 

församlingsstyrelselag övertagits oförändrat från 1862 års kyrkostämmo

förordning och 1930 års församlingsstyrelselag. Några undantagsfall nämns 

inte i motiven till nuvarande LFS. Stadgandet har möjligen behållits som ett 

reservstadgande och enligt utredningen får det ännu sägas råda en· viss 

tveksamhet huruvida förbehållet har någon betydelse, främst med hänsyn till 

att vissa av prästerskapets privilegier ännu formellt gäller även om de numera 

saknar praktisk betydelse. Enligt kollegiets uppfattning har privilegierna i 

vart fall till den del de kunde tänkas ha någon betydelse i nu förevarande 

sammanhang upphört att gälla. Vidare har 1979 års kyrkomöteskommitte 

föreslagit, SOU 1981:14 s. 135, att bestämmelserna om och giltigheten av 

privilegierna skall upphävas. Förbehållet "om annat inte är särskilt stadgat" 

bör därför enligt kollegiets mening kunna utmönstras ur den reviderade 

lagen om församlingsstyrelse. 

Domkapitlet i Visby: 

Beträffande lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska 

kyrkan bör klart framgå att den kvarvarande delen av församlingsskatten, 

30 % , avser kyrkans service i fråga om folkbokföring och begravningsväsen

de. 



Prop. 1982/83:19 330 

3 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet att lämna underrättelse 

om skattesats. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län: 

De borgerliga kommunerna föreslås även fortsättningsvis vara uppsam

lingsmyndigheter för de kyrkliga kommunernas uppgifter om skattesatser. 

Denna ordning har fungerat tillfredsställande och bör som utredningen 

framhåller bibehållas av praktiska skatteadministrativa skäl. 

4§ 

Paragrafen innehåller föreskrifter om utbetalning av församlingsskatt till 

församlingarna. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län: 

Länsstyrelsen är ense med utredningen om att stora fördelar är förknip

pade med förslaget att de skattemedel som tillkommer en församling skall av 

länsstyrelsen utbetalas direkt till församlingen. De borgerliga kommunerna 

befrias från arbetet att ta emot, fördela och betala ut kyrkokommunernas 

skattemedel. Å andra sidan kommer länsstyrelserna att tillföras ytterligare 

arbetsuppgifter. Även om uppbördsenheterna vid länsstyrelserna. som 

genom det nya uppbördssystemet omorganiserats och fått minskade perso

nella resurser f. n. övergångsvis är i ett ansträngt arbets- och personalläge 

och även om administrativa enheternas ekonomifunktioner genom utred

ningsförslaget kommer att få ett betydande merarbete, biträder länsstyrelsen 

förslaget. Dock vill länsstyrelsen kraftigt framhålla att resursfrågorna för 

länsstyrelserna måste beaktas. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: 

Utredningen föreslår bl. a. att utbetalning av församlingsskatt skall göras 

direkt till resp. församling i stället för som nu via kommunen. De borgerliga 

kommunerna skulle då slippa arbetet med att ta emot, fördela och betala ut 

skattemedlen. Vidare skulle församlingarna erhålla medlen snabbare än 

enligt det nu gällande systemet. Härigenom kommer länsstyrelserna att få 

vidkännas en viss ökad arbetsbelastning. Förslaget bör medföra kostnads

besparingar. Detta anges under avsnittet "Kostnader". 

För länsstyrelsens del kommer förslaget att innebära att man kommer att 

få göra ca 200 utbetalningar per månad i stället för som nu ett 20-taL Detta 

kommer att medföra ett visst merarbete. Eftersom en ändring av utbetal

ningsrutincrna emellertid medför rationaliseringsvinster bör den genomföras 

trots den ökade arbetsbörda det medför för länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen i Skaraborgs län: 

Motiveringen för förslaget att utbetala skattemedlen direkt från länssty

relsen till vederbörande församling eller samfällighet är inte övertygande. 

Starka skäl talar för bibehållande av den gamla ordningen. som enligt 

länsstyrelsens bedömning har fungerat utmärkt. Den administrativa kompe

tensen torde i regel vara betydligt starkare i den borgerliga kommunen än i de 

församlingar som är så små att de inte kan bära en administrativ tjänst. 

Jämförelse bör här göras med förslaget om den borgerliga kommunens 

fortsatta uppgift som uppsamlingsmyndighet för utdebiteringsuppgifter. För 

Skaraborgs län skulle förslaget innebära utbetalning och kontakt med 271 

församlingar, samfälligheter och pastorat medan länet endast har 16 

kommuner. Av de 271 församlingarna har hela 46 st ett invånarantal 

understigande 200 personer. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Den föreslagna ordningen för skattemedlens utbetalning har redan 

föranlett lagstiftning genom lagen (1981:558) om ändring i lagen (1961:436) 

om församlingsstyrelse. Den i utredningen föreslagna ändringen av lagen 

(1965:269) om särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets 

utdebitering av skatt, m. m. skall därför anpassas därefter. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län: 

I tekniskt avseende må för ordningens skull göras ett tillrättaläggande. 

Skatt till kommun och församling skall enligt lagändringar (SFS 1981:557 

resp. 1981:558) fr. o. m. den 1 juli 1981 inte längre betalas ut med "en 

sjättedel på åttonde dagen i var och en av månaderna januari, mars, maj. juli, 

september och november" utan "med en tolftedel den 18 i varje kalender
månad". 

Vad gäller förslaget att länsstyrelsen skall överta funktionen med 

utbetalning direkt till de kyrkliga kommunerna innebär detta för Jämtlands 

län en utökning av antalet utbetalningar med 924 st per år (från 9 x 12 till 

86 x 12). I och för sig upprättas redan nu underlaget för skattemedlen av 

uppbördsenheten men merarbete uppkommer i form av det underlag som 

krävs för själva utbetalningsförfarandet hos administrativa enheten (särskild 

redovisningsblankett för varje betalningsmottagare). Vidare uppkommer 

merarbete för administrativa enheten genom det ökade antalet betalnings

transaktioner (manuell hantering medelst "snabbpostgiro"). 

Oavsett detta merarbete för länsstyrelsen, torde man dock principiellt inte 

kunna ställa sig avvisande till ändringsförslaget. Eventuellt kan arbetet 

underlättas genom utarbetande av för ändamålet rationella blanketter. 
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Domkapitlet i Skara: 

Den föreslagna ändringen av sättet för utbetalning av skattemedel till 

församlingar och samfälligheter tillstyrks. Domkapitlet instämmer i att 

rationaliseringsvinsterna med ett system med direktutbetalning överväger de 

eventuella olägenheter som systemet kan medföra. 

Svenska komm11nförb11ndet: 

Slutligen vill styrelsen tillstyrka att den nya föreslagna ordningen om att 

skattemedlen skall utbetalas direkt till vederbörande församling eller 

samfällighet i stället för till den borgerliga kommunen genomförs. Det är till 

klar fördel för de borgerliga kommunerna att slippa arbetet med fördelning

en av dessa skattemedel, samtidigt som det också måste vara till fördel för 

kyrkokommunerna att få medlen direkt. 

Stiftsrådet i Linköpings stift: 

Likaså tillstyrker Stiftsrådet förslaget att församlingsskatten skall betalas 

ut direkt till de kyrkliga kommunerna utan omväg över de borgerliga 

kommunerna. 

9 kap. Kommunalbesvär 

Utredningens förslag i fråga om kommunalbesvärsreglerna i 9 kap. godtas i 

stort sett av remissinstanserna. Önskemål om närmare precisering av kretsen 

besvärsberättigade uttrycks från ett par håll. Vidare ifrågasätter några 

remissinstanser kravet på remiss till domkapitlet i kommunalbesvärsmål. 

3§ 
Paragrafen behandlar besvärsrätt i kyrkokommunala mål. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län: 

I 9 kap. 3 § anges vem som har rätt att anföra besvär i kyrkokommunala 

mål. Ordet kyrkoskriven bör utbytas mot kyrkobokförd, se bl. a. 2 kap. 3 § 

samt kyrkobokföringsförfattningarna. 

Stiftsrådet i Västerås stift: 

Paragrafen är ofullständigt utformad. Besvärsrätt för den som utträtt ur 

svenska kyrkan bör endast gälla begravningsväsendet och folkbokföring

en. 

Sl'eriges komm11nalj11ridiska förening: 

I 9 kap. 3 §anges vilka som har rätt att anföra kommunalbesvär. Det har 

den som är kyrkoskriven i församlingen och den som utan att vara 

kyrkoskriven i församlingen enligt taxering till kommunal inkomstskatt skall 
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erlägga församlingsskatt till församlingen. Föreningen har noterat att den 

föreslagna bestämmelsen inte innebär någon förändring i förhållande till vad 

som gäller i dag och föreningen delar utredningens mening om att anledning 

saknas att i förevarande sammanhang anpassa församlingsstyrclselagcn till 

kommunallagen. Däremot skulle föreningen önska ett klarläggande om hur 

vid kretsen besvärsberättigade är när samfällighet bildats. Kan exempelvis en 

person som är kyrkoskriven i en församling anföra kommunalbesvär över ett 

beslut som fattas av kyrkorådet i en annan församling, som anförtrotts anslag 

av samfällighetens fullmäktige? 

4§ 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om handlägkningen av de 

kyrkokommunala besvärsmålen. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Med hänsyn till att beskaffenheten hos besvärsmålen inte sällan avser 

formella fel och brister i handläggningen och då det inte alltid kan anses 

uppenbart obehövligt att i sådana fall inhämta domkapitlets yttrande bör 

paragrafen ändras på så sätt, att domkapitlets yttrande inhämtas om det inte 

är obehövligt. Uttrycket "uppenbart" bör alltså utgå. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

I 4 § kan ifrågasättas om domkapitlets yttrande i kommurialbesvärsmål är 

behövligt. 

Sveriges kyrkokamerala förening: 

Föreningen ifrågasätter beträffande första stycket angående remisskravet 

till domkapitlet om det erfordras en så kategorisk formulering. 

6§ 

I denna paragraf behandlas en församlings skyldighet att återställa 

verkställighet av ett beslut som har upphävts. 

Domkapitlet i Skara: 

Mot regeln om skyldighet för beslutande organ att föranstalta om rättelse 

av verkställt beslut har domkapitlet intet att invända i sak. Det finns dock 

anledning ifrågasätta regelns genomslagskraft i fall då beslutet lett till 

civilrättsligt bindande avtal med annan part. 

7§ 

Paragrafen innehåller en specialbestämmelse för kyrkliga samfälligheter 

om kyrkokommunala besvärsmål. 
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Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Avsikten är troligen att bestämmelserna i 1-6 §§ skall äga motsvarande 

tillämpning för kyrklig samfällighet och dess organ. Såt. ex. skall besvär över 

församlingsdelegeradcs beslut föras hos kammarrätten. En regel utformad i 

närm:tre anslutning till gällande rätt är då att föredra framför den nu 

föreslagna. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Följdändringar 
till utredningens lagförslag 

Kammarrätten i Stockholm: 

Med hänsyn till att 12 § lagen (1961 :436) om församlingsstyrclse numera 

har upphävts (se SFS 1981:528) måste punkt 7 i övergångsbestämmelserna 

jämkas. 

Kammarkollegiet: 

Beträffande förslaget till övergångsbestämmelser vill kollegiet endast 

uttala att det förefaller från lagteknisk synpunkt något tveksamt huruvida 

man kan låta delar av ett helt nytt lagförslag bli tillämpliga innan lagen i sin 

helhet har trätt i kraft. Kollegiet har dock förståelse för att det är önskvärt 

eftersom vitala delar av förslaget eljest inte skulle kunna tillämpas förrän 

nästa gång allmänna val äger rum, alltså först om fyra år. 

Kostnader 

Domkapitlet i Skara: 

Utredningens antaganden om besparingar på grund av reformen finner 

domkapitlet svagt underbyggda. I den mån besparingar uppkommer hänför 

sig nog dessa till de borgerliga kommunerna. Kostnaderna som uppkommer 

för de kyrkliga kommunerna bl. a. genom utökningen av det representativa 

systemet utgör dock inte något skäl mot reformens genomförande. 

Stiftsnämnden i Skara: 

Utredningens förmodanden om besparingar på grund av reformen finner 

stiftsnämnden svagt underbyggda. I den mån besparingar uppkommer torde 

dessa främst hänföra sig till de borgerliga kommunerna. Kostnaderna som 

uppkommer bl. a. genom utökningen av det representativa systemet utgör . 

dock inte något skäl mot reformens genomförande. 
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Inledning 

Enligt föres~rift i gällande församlingsstyrelselag är endast 

leda:nÖter och suppleanter i kyrkorådet valbara till kyrkvärdar. 

Alltsedan mitten av 1960-talet har upprepade gånger i olika sam

ma.~hang förts fram önskemål om att kretsen av valbara personer 

skall utökas. :.led a.'1.ledning av en riksdagsmotion i ämnet har 

riksdagen i skrivelse till regeringen den 19 november 1980 an

hållit att frågan om vidgad valbarhet till kyrkvärdsuppdrag ut

reds (mot. 1979/80:1050, KU 1980/81:5, rskr 1980/81:15). 

I den.."l.a PM diskuteras den sålunda ånyo aktualiserade frågan.. 

Som bakgr<ll1d läranas först en redogörelse för föreskri~tens när

mare innebörd o~~ för kyrkvärdarnas nuvarande uppgifter, vidare 

en kort översikt av kyrkvärdsinstitutionens historia samt en 

genomgång av tidigare framkomna reformförslag. 

2 Navar~.nde ordning 

I 54 § första stycket lagen (1961:436) om församlingssty~elee 

(~) stadgas att "kyrkvärdar väljas av kyrkorådet bland le

damöterna och suppleanterna för den tid de blivit valda till 

ledamöter el.ler suppleanter". 

Kyrkorådets samma."l.sättning regleras i 44 § LFS. Kyrkoherden 

B:r självskrive~ ledamot. övriga ledamöter jämte S'.lppleanter 

fär dem väljs av kyrkofuilmäktige eller, där sådana inte finns, 

av kyrkostämman till det antal som bestäms av fullmäktige resp. 

stäJJL~an. Antalet ledamöter, kyrkoherden inräknad, får dock inte 

vara under fem. Valbara är enligt 45 § alla som har rösträtt 
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vid kyrkofullmäktigval, dvs. inom församlingen kyrkobokförda 

personer som är medlemmar av svenska kyrkan, har uppnått 18 

års ålder och inte är omyndigförklarade. Från valbarhet 1mdan

tas lcmdshövding, länsöverdirektör, -avdel".'lingschef vid läns

~tyrelse och biskop samt i fcrsamlingens tjänst anställd be

fattningshavare som ft'restår någoI'. kj'rkorådet underställd 

förvaltning. Kommer ledamot eller suppleant efter valet i så

d~ ställning att han.inte längre är valbar, frånträder hlL~ 

omedelbart sitt uppdrag. Avsägelserätt har bara den som upp

·nått 60 års ålder eller kan uppge godtagbart hinder. Mandat

perioden är enligt 46 § tre år. - Eftersom kyrkvärdskapet är 

ett lekmannauppdrag har det ansetts självklart och således ej 

behöva utsägas i lagen att till kyrkvärd inte kan utses kyr

koherden eller någon annan inom församlingen tjänstgcrande 

präst (soir-1957:15 s. 311). 

Kyrkvärdarnas ant.s.l i!.r inte bestä.!llt i leg. Pluralfor:nen i 54 § 

LFS antyder att lagstiftaren tänkt sig minst två, som är det 

klassiska antalet (jfr Carl Henrik Martling: Tjänst i heligt 

:".'UID. H2.ndbok för kyrkvärdar, 3 uppl. ~ 980, s. 25). Inget hind- . 

rar att sa"l'tliga lek!na.>inaleda:nöter och suppleanter väljs till 

kyrkvärdar. Varje utökning av det klassiska antalet bör emel

lertid motiveras av ett faktiskt behov. Detta behov bör enligt 

Martling inte beställ!lllas av en önskan att fördela tjänstgöring

en pil. så många som mi:ijligt eller av att kyrkvärdarna stu:~dom 

behcver hjälp ned kollektuppta1'?1:'..ngen. O:n antalet kyrkvärdar 

behöver utökas - O!!I t.ex. i församlingen tillämpas den gamla 

Beden att nattvardshåvorna och kollekten frambära samtidigt 

under offertoriP.psalmen - ~orde i de allrn rlesta fall fyra 

vara fullt tillräckligt. 

Å andra sidar·. fra"ll;;år det av motiven till LFS "tt na.>i kan un

derlåta o.tt viilja kyrkvärdar om det inte fik-is nl\.got prro·.ktiskt 

bel10v av såd32ca, dvs. i allmiinhet då kyrkorådet inte har att 

ta vård om en ~qrka (prop. 1961:70 s. 178). Detta torde vara 

fallet i försal'ilingar som ingår. i en kyrklig sa11fällighet ti.11 

vars uppgifter hör att handha vården om kyrkorna occ1 den kyrk

liga egendomen i ftirsamlingarr:a. Enligt 63 § 2 n:om. LFS skall 

bl.a. 54 § tillämpas på samfälli3hetens kyrkoråd. Det ankomMer 
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följaktligen pä detta att utse kyrkvärdar i den a:'.lgivna si tua

tionen. 

LFS innehäller inga speciella bestä.r!unelser om kyrkvärdarnas 

uppgifter. De delar alltsä med kyrkorädets övriga medlemmar 

ansvaret för rådets funktion som församlingens styrelse vari 

bl.a. ingår att ha omsorg om församlingslivet och verka för 

dess utveckling samt leda förvaltningen av församlingens an

gelägenheter etc. (43 §). Om kyrkvärdarnas uppgifter i övrigt 

finns bara enstaka spridda författningsbestämmelser. 

I 11 kap. 8 § 1686 års kyrkolag stadgas: 

När Herrens nattvard skall begås, måste kyrkovärden eller 
klockaren frambära så många oblater och så mycket vin, som 
behöves, vilket sättes på altaret, förrän instiftelseorden 
och Fader vår däröver läsas. 

Martling pil.pekar i sin nyssnä=da handbok, att här aktualise

ras kyrkvärdsämbetets representativa funktion: det är försam

lingen själv, förkroppsligad .i sina kyrkvärdar, som bär fram 

de heliga håvorna till altaret. 

I S8.!llband med nattvar:l.sfira.."ldet har kyrkvärdarna sedan urmin

nes tider haft sin speciella uppgift. De har all tid haft an

svaret för nattvardske.rlen och deras vård och hade länge upp

draget att anskaffa vin och oblater till nattvardsgången. Det 

senare sker dock numera vanligen centralt genom pastorsämbe

tet. Och vården och :!.ordningställandet av nattvardskärlen har 

numera i många fall överlåtits på kyrkvaktaren. - Klockarens 

funY.tion enligt det citerade lagrummet har upphört genom la

gen (1947:275) om kyrkomusiker. 

Kyrkvärdarna har också av gammalt ett medansvar för kyrkornas 

övriga inventarier. I 23 kap. 2 § kyrkolagen stadgas att, 

när en ny kyrkoherde har blivit installerad, 

skall strax i hans samt kyr~ovärdarnas och sexmännens närvaro 
rannsakas, vad för inven~arium och skrud jämte ailnan egendom 
är uti kyrkan i förråd, vilket granneligen skall beses och 
jämföras med kyrkoboken och de förra inventarier. 

Närmare föreskrifter härom, såvitt avser kulturhistoriskt vär-
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defulla 'föremål, .finns i förordningen (1942:929) om vården av 

vissa kyrkliga inventarier· (ändrad senast 1976: 501). Där he

ter det bl.a.: 

1 §. I kyrka, gravkor eller eljest i kyrkas hus eller förva
ringsrum befintliga inventarier, såsom skrudar, rökelsekar, 
klenoder och kärl, brev, skrifter och böcker, altartavlor, 
bilder, kors och krucifix, dopfuntar, andra målningar och 
konstar~eten, avlatsskrin, fattigbössor, ljuskronor och ljus
stakar, gravstenar och andra minnesvårdar, epitafier, vapen
sköldar, baner, sorgfanor, vapen, rustningar, votivskepp och 
kyrkklockor, vilka tjäna att bevara minnet av äldre tiders 
bruk och konstfärdighet och icke tillhöra enskild person el
ler släkt, må icke utan regeringens tillstånd överlåtas till 
a.l'lnan. 

Vad i denna (kungörelse) sägs om inventarier i kyrkas hus 
skall ock gälla föremål som uppställts å kyrkogård. 

2 §. I varje församlin~ skall finnas förteckning över sådana 
föremål som avses i 1 ~. Vid kyrkoherdeombyte och visitation 
bör noggrant undersökas, att allt finnes i enl:ghet med in
ventarieförteckningen. Ej må något förem~l avföras ur för
teckningen utan att riksantikvarieämbetet och statens histo
riska museer samtyckt därtill. - - - - -
Kyrkoherden och kyrkvärdar skola tillse, att egendomen väl 
vårdas. - - - - -

Ingvar Kalm uppger i sin prästmötesavhandling Kyrkorådet 

(1967, s. 77) att kyrkvärdarna också skall närvara vid inven

terinc, av kyrkoarkiv i samband med kyrkoherdeomtyte. En före

skrift härom gavs i Kungl. Maj:ts resolution på prästerska

pets besvär den 14 juni 1720. Den torde dock numera få anses 

vara ersatt av kungörelsen (1946:705) angående inventering 

av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv. Enligt kungörelsen 

skall inventering av kyrkoarkiv äga rum när den präst som 

förestår arkivet frånträder sin befattning. I 2 § tredje styc

ket föreskri_vs att kyrkorådet i den församling vars kyrkoarkiv 

inventeras får utse en representant att följa inventeringen. 

341 

Enligt 24 }:ap. 8 § och 26 kap. 8 § kyrkolagen samt artikel 23 i 

prästerskapets privilegier 1723 har kyrkvärdarna viss befatt

ning med kyrkans räkenskaper och skall·de ha hand om en av de 

-;;re nycklarna ti.11 kyrkkistan. Som framgår av historiken nedan 

torde dessa bestämmelser numera vara obsoleta. 

I kungörelsen (1953:739) ancående kollekter (lir.dracl bl.a. 
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1954:815 och 1969:5~) ~tadgns hl.a.: 

3 § .3. On. i.1.pp-C~Gande a.v föru:-unlir .. gskol1ekt beslli..ta.r :·örsam-
: i~1sens .:-':".;/r~orö.d., so:n i s;:i.n~br.;..nd därmed järr.väl bestämmer så-
vb.J än.Js..m;'.~let ~.ed ko2-lektei1 som när kollekten skall upptagas. 
Vr; p;co:;ic,er ='rii;:;a om att i sam!;and 11ed vi::is offentlii:; cuc'stjänst 
eller andaii:tsstw1J, för vilken :iågon kollekt icke blivit be-
.:"3 t~.i.md, u~)p"l;".ci.~~s. f:5!'S3.D.liar;skollekt för ~äri3kil t änd::unål ocl_:.. 
medgiver icke tide:1, ;~tt :'r~~c;an understä] les kyrkorG.dct, ä5er 
pastor eller de;: eljest vid tillfället tjänstgöra:ide prästen 
ef~er saur1d med }:::yrkv~irdarn:J., där så. kan ske, besluta orr: kol
:ekter1s ;ipptagande. Sådan,; bcslu t skall anmälas vid kyrkorå
dets näs~fUljnnrie sEJ.D.i-:~antrti.de. 

5 § 2. Präst so:~ tjänstgör vid !'örriittning då kollekt uppta
ges är ansvarig för att kollekten insättes på postcirokonto. 
Prästen kan dock utse annan, sol!!. förklarat sig vil:!ig J.ärtill, 
att i ha.!:1s ställe~ svara för att kollekter~ insättes på post
giroi-:or.1.to. 
Vid varje kollekt.ti1lfälle skall den som är ansvarig för att 
lrnllekter. insättes på post;:;irokonto tillsammans med kyrkvärd 
eller armar1 lii:nplig person räkna sru:nman influtna medel och 
in°ör'°' beloppe:·o i '..collektbok enligt fastställt formulär. 

Sol'! Martllng påpekar i sin h&.nd.bok (s. 28) berör alltså kol

lektkungörelsen kyrkvärdarna i mindre utsträckninc: 'E;n man 

Bkulle vänta. Kollektupptagningen ses ofta som kyrkvärdens 

k::urnke viktigaste uppgift. Äve;c, om der1 tradi tio:iell t och na

turligt t_i_lllrn=er kyrkvärdarna i.ir den dock inte författnings

mässigt reglerad vare sig som deras skyldighet eller rättig

het. Det meter allts~ inget hinder att uppdra åt någon annan 

E.tt bi träda kyrkvärdarna med kollekti_:pptagningen eller att 

vid vissa tillfällen övcrlåtå den på undra. 

Gällande ;:yrkoh:::.n lbok (stadfäst r,enm:i kun,:;örelsen 1942: 816) 

ger i sin:;~ anvisnir~gar för kyrkof: .. erdeir.s"tallation,- kyrkoin

Vif;lii~:l~ och å~eröppnande av kyrka samt invigni::'!g av bei:;rav~ 

nii·1.~spläts :nöjlisllct för kyrkvErdarnas meJverkan. Anvisr.Ling

acc2 t'(':ru::~ätter docJ:: i!:te obli[;atori.:;kt ,jetta. Vid kyrkoin

·1lcni.nt; bör i:yrkvärdarna, "di:ir så befinnes lämpligt", gä först 

i proccs~>lcnen och, 11 där så '.:iuska;s 11
, tills:-~uua.n.e med de aasis-

terande pri:is tema ta plats vid al tarri'1gen. Vid invie;ni!1g av 

tiegi•.q,vnin::;zplats ocl~ gravkapell sä:er anvisnir...gurna G.tt "till 

assist•c:iter m.1 '.;:unnc. kullas någt··a präster och församlingens 

kyrkvär•far". Vid kyrkoherceinstallc. tion a!:!ges pa liknande sätt 

ntt. p::l~·ljorateLs kyr1~värdar, ''där så befinnes länpli5t", eår 
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först i processionen. 

!.lartling kom:ne~terar (s. 30): "Det synes överraskande, att 

kyrkohandboken inte direkt föreskriver kyrkvärdarnas medver

ka!'.! vi<i ovanstf..ende tillfällen. Det torde dock över hela lan

:l.et vara allmän praxis, att kyrkvärdarna självklart gör detta 

just som församlingens represe!'.ltanter. Ingenting synes heller 

naturligare än att församlingen själv geno:n sina företrädare 

aktivt :l.eltar vid så betydelsefulla händelser i församlingen 

som t.ex. kyrkoinvigning och kyrkoherdeinstallation." 

343 

Rätter: att upplåta kyrkorummet tillkommer traditionellt för

samlingens pastor. Genom lagen (1963:501) om upplåtande av 

kyrkorum i visca fall har rätten att tillfälligt upplåta kyr

korummet för annat ändamål än gudstjänst och därmed jämförlig 

förrättning tillagts kyrkorådet i församlingen. Dock får en

ligt 3 § rådet uppdra åt kyrkoherden eller åt avdelning av rå

det, i vilken kyrkoherden ingår, att besluta på rådets vägnar. 

I den allmä'1na motiveringen till lagen (prop. 1963: 149, s. 28) 

uttalade föredragande statsrådet bl.a.: "Det torde kunna för

utsättas, att • • • kyrkorådet, inte minst av praktiska skäl, 

kommer att som reeel delegera beslutanderätten till antin'gen 

kyrkoherden ensam eller till kyrkoherden och kyrkvärdarna." 

Och i specialmotiveringen till 3 § (s. 32) anförde han: "Spe

ciellt synes mig ordningen med delegation.till avdelning av 

rådet, i vilken kyrkoherden ingår, vara värdefull. Vid en så

dan delegation tillgodoses nämligen de synpunkter som framkom

mit i flera remissyttranden beträffande det önskvärda i ett 

samråd mellan kyrkoherden och kyrkvärdarna i ärenden av före

varande slag." 

Kyrkvärdarnas funktioner i övrigt i och utanför gudstjänsten 

är· beroende av se_dvänjor som skiftar från försa:nling till för

sar.iling. 

Kalm (a.a.s. 77 ff) understryker den faktislrn betydelse som 

kyrkviirdskapct äger i våra församlingar. Såsom valda av- kyrko

rudP.t fungerar kyrkvärdarnu som rådets förtroendemän med upp

gifter utöv0r dem som åvilar kyrkorådaleda.'Ilötern~. i övri;:;t. Ile:

ras ämbete är historiskt sett det förnäms·oa av kyrkans lekman-
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naämbeten, Kalm erinrar om den av biskop Einar Billing hävda

de uppfattningen att kyrkvärdsinstitutionen är speciellt läm

pad som enhetslänk i samarbetet mellan det legala och det fri

villiga kyrkliga arbetet. 

Kyrkvärdarnas uppdrag.berör sålunda flera områden av försam

lingens arbete och g~dstjänstliv. Dit hör omsorgen om kyrka11, 

De har att tillse att den befinner sig i ett fÖr gudstjänst 

värdigt skick. Men deras främsta uppgift är, menar Kalm, "tvi

velsutan deltagandet i gudstjänsten, där de såsom församling

ens främsta förtroendemän genom sin närvaro ger uttryck åt 

sitt ansvar för gudstjänsten. I egenskap av kyrkvärdar är de 

även prästens närmaste rådgivare i frågor, som rör församling

ens angelägenheter och gudstjänstförhållanden." 

Liknande ta:.~~egångar möter i Martlings handbok för kyrkvärdar. 

Kyrkvärdens traditionella uppgift är att leda församlingen ge-

' nom de olika gudstjänstmomenten under mässan. Den textläsning 

vid högmässa och annan allmän gudstjänst som numera får utfö

ras av lekmän överlåts ofta åt någon kyrkvärd. Martling under

stryker starkt kyrkvärdsämbetets representativa karaktär. Den 

kommer till uttryck i kyrkvärdens funktion inte bara vid mäs

san utan också vid andra offentliga gudstjänster i församlings

kyrkan och förrättningar i anslutning till dessa samt vid de 

förut nämnda invignings- och·installationsakterna. I detta sam

manhang påtalar Martling en vanlig missuppfattning; nämligen 

att kyrkvärdsuppdrae;et avser ett "värdskap vid kyrkdörren". 

Denna tanke är av relativt sent datum och hänger samman med 

att man tolkat begreppe"; k;y-rkvärd som "värd i kyrkan". Språk

ligt sett är detta dock felaktigt (se histC)riken nedan), och 

uppgiften ifråga bör enligt Mar~ling överlämnas åt andra lämp

liga personer. Martling fral!lhåller. slutligen att kyrkvärdska

pet inte är något söndagsuppdrag. Det finns inga vattentäta 

skott mellan detta och andra funktioner i den lokala gemenska

pen. -Genom sin ställnin;; och funktion i kyrkoråd och gudstjänst

liv blir kyrkvärden en naturlig förbindelselänk mellan försam

lingsstyrelsen och församlinrrsarbetarna. 
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3 Historik 

Kyrkvärdsinsti t-.ltionen har ur:;amla a:10r. Kyrkvärclar fanns re

dan på 400-talet i det romerska ril~et. Deras funktton var att 

representera och företräda församlinr,en, att försvara och a".l

svera för dess egendom och vårda ,de ge:ne!1sac.::Ja ttllgångarna. 

I Sverige hade alltifrån äldsta kända tid sockenmännen del i 

kyrkans ekonomiska angelägenheter genom kyrkvärdarns.. I göta

lagarna kallas de "kirkiudrottin" (kyrkoherre) eller "kirkiu

gömare" (kyrkovårdare). Svealagarna a:'lvänder beteckningen 

"kirkiuväriande", dvs. den som värjer kyrkan, är hennes för

svarare eller mäls!J'_an, Titeln kyrkovärjare har ända in i vär 

egen tid bevarats pil. vissa håll i landet. Det är ur den:-.a ti

tel som "k;rrkv.ärd" bildats. 

Kyrkvärdarna synes i allmänhet under medeltiden ha varit två 

till ~:talet. Deras uppgifter var mångahanda. Jämte prästen 

skulle de förval ta kyrkans förmögenhet och avlägga årlig rä

kenskap. Deras ekono:niska ansvar innebar även ekyldighet att 

rättsligt bevaka församlingens intressen, t.ex. i marktvi3ter 

mellan prästen och fcirsa.rr..lingskyrkan. De skulle tillse att 

socknens jordägare fullgjorde sina skyldigheter vid byggande 

och underhåll av kyrka ocil kyrkogård. Präst och kyrkvär,far 
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var gemenoamt ansvariga för att kyrkan försågs med de inventa

rier som behövdes för gud.itjänstens förrättande. En ansvars

full uppgift för kyrkvärdarna var tillsynen av kyrkklockorirn, 

deras värd och upphii-ngning. Som församlingens speciella repre

sentanter oc!t fö_rtrcendemiin skulle de också medverk'.l. vid kyr

kotuktens uppch&llande. 

Socken:;tyrelser: under medeltiden var uppbyr;gd pl en srunverkar. 

mellan priiG tt:r:-,betet och kyrkv&rd_siilllbetet. Vi cl sidari av dez.sa 

kiin'1er lanclskapslag'.l.rnn in;:;en ::iockenr.oyndic;het med re;:;lerade 

befoeenhe~er. Dock torde socknen ~enom sockenmiln~e?1 ha varit 

kyrkvärdarr_~,s huvudmu-c och uppdrat;sgi vare. Nhgot lc0·-rlcoråd ~a111rn 

är.'lu inte, oc:h det sl0:ll2-e dröja länce in!:an något så.jm1t kom 

till stånd. Det var hos kyrkvärdarna som alla de funktioner 

var samlade EOm r.u är fö.rdelade på kyrkor>'ld, kyrkokassör, 

kyrkvaktare, Loställsh:.iV'lre, kyrkogårclsförest&ndare och kyrk-
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Reformationen medförde ini:;a 11äm~1värUa föränCri~gar i de21 me-

delti<lu sockensiyrelsei:s sätt att funi:;era. För kyrkvärdarnas 

del imH:bn· Gustav Vaca:; kyrkoreduktioner att. de fick mindre 

att f0rvalt~ oc~ w1evaru för men i stället plladea uppgiften 
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a t L ~ot sinH sockn:-ir :'u.?.·1gcrr:. som kronans fogdar ocl.1 uppbörcls

mf:in. Vi.d kyr'.·:velrdarnas sida bc;rjade nu efter ~1and se:anannain

n ti tu \:.ior...cn och ::~ockenstt:m .. :1a:.1 växa fram 3orr. nya förs::-©li:igs

orc:a.1} · Fr[:.~1 1600-ta.leLs börja .. '1. frl:i.rnträdde i praxis, som varie

r:1de mellan stifteYl, en strävan mot en mer differentierad för-, 

smrili.!1f~Sstyrelse. Gel'.i!ensam~i1C:1 bcsti:immels :r häro:r_ tillkom i form 

''V priviicgicr för prästerskapet. De första privilee;ierna nr 

16'j0 crkf.indc sockenstämi.1',m ,;om beslu·~ande orgar för socknens 

kyrkligh oc!1 11ortlerliga angelä~enheter men gav ocksft stor fri

het åt "Jesn fullr.itiktit:c kyrkvärdar och sexmä!"1 11
• 

F.n nnr,ot fastare r·ee;leri!l/; fick sockenstyrelser; genom 1723 års 

pr.i.vi_let~ier, so:n till större delen fortfarande är fo=ell t i 

giil lande kraft. I arti.kei 23 meddelr1s här bl. a. föreGkriftcr 

om re;.:clbLu1tlnt; sockenstiim'!lor, vid vilka sk'lll beh211dl&s frå

gor :Jm kyrkoU.iscipliHen, kyrkans ekono~iska ancelä~-;8nheter, 

byggnnJe av kyrkn oc~1 prä::.1tgård m.m. Sockerunännen skall "råd

s.!.& och be:<tällE:. om kyrkans inkomst och räkenskap, vilken rik

tig ocll ,·erificera:l 'lV kyr'.rnherden och kyrkvärdarna hållas och 

vid ilrets änd,·: sluteu vnra tör". Kyrkans medel .okall "i kyr

kans kista eller eljest bel1öri6c11 förvaras, vartill tre lås 

,)(;C; nycklar va!'fo skola, av vilk:c kyrkoherden all tid skall hava 

eE i si t ~ :tJrv:..1r, ~~:rkovi·2rd::.rna del1 andra och den tredje nåeon 

11rnwu sk j_ck l i 1; JW>:., som för;onrr.lii:,c;en diirtill utnä,omer". EHkla-

rt' disclp~"iniire!1dcn ~~~'lr avgöras av kyrko:1e.cden "med nåe;ra ev 

de fcirnE:nsth u.i.:;i f(:rsamlin~cn ocl1 kyrka~1~~ sexmän". Kyrlcvärdar

li.fa ocL ~-.L·xrn'."i..n!~er~ r·.kall atvälj~~3 och till3E.ttas "ri.eJ. fC:rs[:Jll-

1686 års kyrkola,c; har inga llestiimlliel;ier om sockenstyrelsen men 

förutsätter dock att det i socknen finns kyrkvärdar och sex

mi.i.n. J)et fram;:;'1.r av vissa stad::;anden om medelsförvaltning och 

revision. Enli,:t 24 E.z.p. 8 'j' sk<"ll vid biskopsvisi tationerna 

bl.a. företes "rt:kninzen på inkomst och uti:;ift., för vart år 

3ärskilt, under kredit och debet rätteli&en författad, samt 
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llliderskri ven av kyrkoherden oc'1 kyrkovärdarna, sedan hor. i 

f0rsamlirigc~1s närvu.ro är uppläst och sru1nfärdig befunnen". 

Även vid prostvisitationcrna, 24 kap. 19 §, skall kyrkans rä

kenskaper granskas. Enligt 24 kap. 24 § bär kyrkoherden för

sorg om "kyrkans egendom i löst och fast samt räkenskapen över 

inkomst och utgift". I 26 kap. 8 § kyrkolagen stadgas: 

Var kyrka i städer och å landet skall hava en eller, där så 
behöves, flera kistor med tre _lås, däruti kyrkans egendom i· 
permingar, c-uld, silver, kläder, tenn, koppar, räkenskapsbo
ken, inventaria över kyrkoherde-, capellans- och klockarbord, 
samt annat, som vid kyrkan till-underrättelse behöves, skall 
bliva förvarat. Den ena nyckeln behåller kyrkoherden, den and
ra kyrkovärden, och den tredje en av sexmänne:ina; och må intet 
där uttagas utan i dessa tre personers närvaro. 

Ytterligare en bestämmelse som berör kyrkvärdarna fanns· i 28 

kap. 4 §, e:•ligt v-ilkcn sjuk- och fattigstugor på landet 

skulle vårdas av "adeln i socknen tillika med kyrkoherden, 

värdar och sexmän". 

I en resolution de~ 14 juli 1741, som gällde Borgå stift, 

förklarade Kungl. Maj: t under § 8 "att det icke kan vara för

samlingarna d~r i stiftet f:iroenat att utvälja sig kyrkov'.ir-·· 

dar, &ven som sådant annorstädes sker; och må ingen, som där

till bliver vald, sig utan laga förfaJ_l där ifrån undandraga". 

Frjr uppdraget skulle kyrkvärdarna vara berättigade till viss 

del av kronotionden eller annan skälig belöning som socken

män:'.!en kunde kom,,m överens om. -Slutligen uttalades: "Dock bör 

genom kyrkovärdars tillsättande -pantor ingalunda frEcallas 

ifrån den skyldighe"';, som Kyrko-Ordni:J.geon (dvs. kyrkol9.gen) 

ho,"lol!l påläg<;er för kyrkr.n, hennes medel och inventarie-r. "-

Kyrkvärd::mppdraget var betungande och förencit med ekonc,miska 

risker, vilket ibland gjorde det mindr·e attrakti·.rt. P~, sim, __ 

håll förekom dPt att ovilliga kyrkvärdskandidater kunde slip

pa ifrån sysslan mot erlöe;,:ande av viss lö:ien, Efter hand kom 

kyrkvärdarna a.tt avlast::::.s er-1 del av sina tidigare J eef1:1H upp

Eifter genom ny lagsttftninc. Bl.a.· hl2v de ~eno~ ! 7 63 årc 

hos pi talsf'Jr-ordning befriade från sin be:'attniE[.; ined f8. tti.g

Vårclcn. och G€'!1om 19?'3 års kyrkvakiarstaclea från n.rb(~tet mc~d 

kyrkoru .. "'.".r11ets stö tsel. Lä!"!.gre fram .:)vertoE kyrkokas2;)rer ~.ci·a.s 
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direkta ekonomiska ans·rar. Fr=förall t medförde inrättandet 

av kyrkorll.d i modern m•;ning en lättnad i deras arbetsbörda. 
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Organ med beteckningen kyrkoråd hade förekommi. t redan under 

1600-talet, men de hade ar,dra funktior.er är, nu. Präc;tprivile

gierna 1723 talar om kyrl<:.oråd i städerna. De var när:nast ett 

slags fullmäktiginstitutioner. Rättslig reglering erhöll kyr

korådet först genom 1817 års förordning angående sockenstäm

mor och kyrkoråd, Enligt denna skulle kyrkoråd finnas i alla 

församlingar. Rådet skulle bestå av kyrkoherden och kyrkvär

darna samt ytterligare fyra-åtta ledamöter, Dess uppgifter 

gällde huvu.dsakli.gen kyrkodisciplinen. Det fungerade ;in.au in

te som Yer~s täl l i.ghets- och förval t:'linc;sorgan. Vården och för

valtningen av kyrkoegendomen låg kvar hos präst och kyrkvär

dar. Som verkställighetsorgan :fungerade sexmännen, vilka inte 

var medlemmar av kyrkorådet. Den omorganisation av sockenför

valtningen som skedde genom 1843 års lagstiftning medförde 

inga nämnvärda förändringar i nu angivna hänseenden., 

Desto större betydelse fick 1862 års kommunallagstiftning. 

Socknen uppdelades i församling och borgerlig kommun. Socken

stämi:ian delades i kyrkostämma och kommunalstämma, och kyrkorå

det fick en annan funktion än tidigare. Enligt 1862 Ars för

ordning om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd skulle kyr

korådet bestå av kyrkoherden.och kyrkvärdarna·som självskriv

na samt så många för gudsfruktan och nit kända män och kvinnor 

som församlingen fann lämpligt utse (23 §). Till kyrkorådets 

tidigare kyrkotukteuppgifter kom nu åliggandet att :fungera som 

kyrkostämmans beredande och verkställande organ samt att mot

verka "kyrklig tvedräkt och söndring" och "att vårda kyrkans 

angelägenheter". Sexmännen utmönstrades ur ko:mniunallagstift

ningen. 

I fråga om den ekonomiska förvaltningen innebar 1862 års re

form väsentliga förändringar. Man reglerade förval tningsfor

merna för olika slag av kyrklig egendom, dels för lokalkyr

kan, dess egendom och kassa, dels för kyrkokommunens egendom 

och dess medel, vilka hade tillförts den genom uttaxering. 

Ansvariga för den förra kategorin egendom var präst och kyrk-
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värdar, för den senare kyrkorådet. Men eftersom präst och kyrk

värdar irigick som självskrivna ledamöter i kyrkorådet förklara

des i förordningens förarbeten att förvaltningen även av kyr

kans egendom skulle övergå på kyrkorådet. I ett utslag den 3 

juni 1881 konstaterade också Kungl. Maj:t att den befattning 

med kyrkans ekonomiska angelägenheter, som hade tillkommit 

kyrkvärdarna enligt 23 § av prästerskapets privilegier jäm

förd med 24 kap. 24 § kyrkolagen och ovannämnda resolution den 

14 juli 1741, enligt grunderna för 1862 års kyrkostämmoförord

ning hade övergått till kyrkorådets samtliga valda ledamöter, 

Det hade måhända varit följdriktigt att då låta kyrkvärdarna 

dela sexmännens öde att försvinna ur lagstiftningen. En så

dan konsekvens drog också Högsta domstolen vid sin granskning 

av 1873 års kyrkolagsförslag, där ett kapitel handlar om kyr

koråd. Enligt förslaget skulle kyrkorådet ha minst sju leda

möter, av vilka kyrkvärdarna, "två i var församling", skulle 

vara självskrivna och övriga väljas av kyrkostämman, Högsta 

domstolen ifrågasatte om "några särskilda ledamöter med be

nämning kyrkovärdar fortfarande skola finnas". De borde i så 

fall utses på samma villkor som övriga ledamöter i kyrkorådet. 

År 1895 intogs i 23 § kyrkostämmoförordningen bestämmelsen 

att "kyrkvärdar väljas för en tid av fyra år". Samtidigt in

fördes suppleanter för kyrkorådets ledamöter. 

Kyrkvärdarnas ställni:a.;c i förhållande till kyr~oril.det under

cick en vikti6 förändring år 1918. I den stora rösträttspropo

sitionen till urtima riksdagen detta år (nr 34) föreslogs bl.a. 

att kyrkor.åden skulle kun!rn. utses ger:om :;:iroportionella val och 

att kyrkvärdarnas självs~rivna ledamotskap skulle upphöra. Om 

dessa skulle därefter bnra stadgas att de skulle "väljas å kyr

kostäHna för en tid av ·fyra år". :M.gra särskilda motiv lämnades 

inte för sistnämnda förslag. Sannolikt var det för~stavat av en 

önskan att proportionalis:aen skulle kunna genomföras fullstän

digt. Sedan i en motion påpekats att utanför kyr~oril.det stående 

kyrJ{värdar kunde orsaka oklcrhet rörande ansvarigheten för vur

den av kyrkc.ns egendom, företogs pil försl2.t: av tredje särs!{il

da utskottet den ändringen i förhållande till propositionen 

att kyrkvärdar skulle "väljas av kyrkorådet bland dess leda-
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möter för en tid av två år". :Pör valperiodens minskning från 

fyra till två år anfördes inte någon särskild motivering. 

1918 års lagändring innebar sålunda att kyrkvärdarna,från att 

tidigare alltid ha valts särskilt av församlingen och tagit 

plats i kyrkorådet· som självskrivna ledamöter, därefter kom 

att väljas av och inom det av församlingen v~lda kyrkorådet. 
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I 1930 års lag om församlingsstyrelse uppto_gs det berörda 

stadgandet som 53 § företa stycket med den ändringen att kyrk

värdarna skulle "väljas av kyrkorådet bland dess ledamöter 

för den tid de blivit invalda i rådet" och sålunda inte läng

re för viss bestämd tid. I denna riktning hade redan de sak

kunniga uttalat sig vilka i slutet av år 192_2 avgav betänkan'.'" 

de med förslag till lag om församlingsstyrelse m.m. (sou 1923: 

4 1 s. 228). Det framhölls där att 23 § kyrkoetämmoförordning

en skulle kunna tolkas så, att.en kyrkorådeledamot kunde kom

ma att fungera som kyrkvärd även efter det att han )lPPhört 

att vara ledamot av rådet. Olämpligheten därav låg enligt de 

sakkunniga i öppen dag, eftersom kyrkorådet var ansvarigt fö_r 

den egendom som kyrkvärdarna hade under sin uppsikt. 

Till nu gällande 1961 års lag om föreamlingsstyrelse överför

des det ifrågavarande stadgandet som 54 § företa stycket med 

den ändringen att kyrkvärdaI'l).a också skulle kunna väljas bland 

suppleanterna i kyrkorådet. :Pörelag därom hade framförts av 

församlingsstyrelsekommitt~n i dess till grund för LPS liggan-

· de betänkande (sou 1957:15, s. 310). Kommitt~n uttalade att 

då gällande bestämmelse syntes _i vissa fall vara alltför snäv. 

Av praktiska skäl kunde det befinnas lämpligt att till kyrk

värd utse annan än ledamot av kyrkorådet. Det kunde även 

stundom vara förenat med svårigheter att bland ledamöterna 

:finna personer som var villiga att åta sig uppdrag som kyrk

värdar. Med hänsyn till de uppgifter som åvilade kyrkvärdar

na borde dessa dock enligt kollllllitt~ns mening h~ anknytning 

till kyrkorådet. Kommitt~n ansåg sig därför inte böra :före

slå någon väsentlig utvidgning av den krets inom vilken vär

darna måste utses utan förordade endast den nämnda jämkningen 
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att även kyrkorådssuppleanter skulle kunna komma i fråga. 

Beslutet 1969 om förkortning av de kommunala mandatperioder

na från fyra till tre Ar avsåg också kyrkorådets och därmed 

även kyrkvärdarnas mandatperiod. 

4 Reformförslag 

I en riksdagsmotion 1965 begärdes sådan ändring av LFS att 

till kyrkvärd skulle kunna väljas förutom ledamöter och sup

pleanter i kyrkorådet annan särskilt lämpad person. Konsti

tutionsutskottet erinrade i sitt yttrande (KU 1965:16) om det 

samband som alltid förelegat mellan kyrkvärds- och kyrkoråds

instttutionen samt om de nyss refererade motiven till 54 § 
företa stycket LPS. Utskottet anförde vidare: 

Pörevarande motion åsyftar, att även personer utanför kyrko
rådets krets skall kunna väljas till kyrkvärdar. Till stöd. 
härför åberopas samma skäl som år 1961 anfördes för den då 
genomförda utvidgningen av den valbara personkretsen. 

Utskottet har icke funnit sådana omständigheter nu ha till
kommit, som bör föranleda ett annat ställningstagande än 
vid gällande lagstift~ings tillkomst. 

I enlighet med det anförda avstyrkte utskottet motionen. 

Riksdagen följde utskottet. 

I en ESkrivelse till Kungl. 1<iaj:t 1970 anhöll styrelsen för 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsfcrbund om_ sådan 

ändring av 54 § LPS att kyrkvärdar skulle kunna väljas inom 

en vidare personkrets än som är möjligt nu. Till stöd för an

sökningen anförde styrelsen bl.a. följande. 

ilefattningen med kyrkans ekonor:iislrn angelägenheter har öve_r
;;ått på kyrkorådet, vari kyrkvärden är ledamot ell·or supple
ant. Genom bildandet av kyrkliga samfälligheter, där den eko
nomiska förvaltningen helt eller delvis övergått på sara.fäl
li;;hetens kyrkoråd, lcommer kyrkvärdarna i . de flirsarnlinge.r 
som bildar samfälligheten att avskäras även fr1n den ekono
miska insyn som de tidigare erhöll såsom ledamot eller sup
pleant i kyrkorådet. 

Genom_ den forteående folkomflyttnincen bildas nya tätorter 
med småkyrkor, och församling3rn1" önsk:.cr jänväl för. dessa ut-

351 
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se kyrkvärdar enligt lagen. Detta stöter dock i flera fall på 
svårigheter om man icke utökar antalet ledamöter och supplean
ter i kyrkorådet, vilket av flera skäl, bl.a. effektivitets
skäl, icke anses önskvärt. · 

Inom områden där det·finns industrier med skiftarbete omöj
liggör detta många gånger för en kyrkorådsledamot eller sup
pleant att åtaga sig ett kyrkvärdsuppdrag, enär detta kan 

·medföra bortfall av arbetsförtjänsten för en hel dag, vilket 
församlingen av olika skäl icke anser sig kunna kompensera. 

Ytterligare en faktisk omständighet, som allt oftare åberopas 
även om man givetvis kan ifrågasätta motivets bärighet, är de 
lediga lördagar som gör att kyrkorådsledamöterna av huvudsak
ligen familjeskäl begagnar den sammanhängande ledigheten för 
resor från hemorten. 

De nu angivna exemplen är sådana som ofta åberopas av försam
lingarna vid deras kontakter med församlings- och pastorats
förbundete kansli. Om den personkrets inom Tilken kyrkvärdar
na kan utses vidgades skulle detta, enligt st7relsens upp
fattning, motverka rådande olägenheter utan att detta skulle 
på något sätt menligt inverka på kyrkvärdsinstitutionen. 

Kammarkollegiet, samtliga domkapitel och ett femtontal för

samlingar hördes över ansökningen. ~lertalet remiesinstanser 

ställde sig principiellt avvisande till den begärda lagänd

ringen. Representativt för denna uppfattning var domkapit

lets i Lund yttrande: 

Det ansvar för församlingslivet och dess utveckling och tör 
förvaltningen av kyrkans och församlingens egendom - dit även 
vård och omsorg om kyrkorummet och dess inventarier hör - som 
4' § ~S lägger på kyrkorådet gör det ytterst svårt att tänka 
sig att kyrkvärdar skulle kunna fullgöra de f'unktioner som 
hittills av ålder åvilat dem utan att ha säte och stä.mI!la i 
kyrkorådet. KyrkVärdsinstitutionen är enligt domkapitlets me
ning alltför väsentlig för att tömmas på sitt reella innehåll. 
Kyrkvärda:rna skall jämte pastor ha den närmaste vården om och 
ansvaret för församlingens kyrka och gudstjänst. Redan vid va
let av ledamöter till kyrkoråd måste man därför ha i sikte, 
att ur deras krets lämpliga kyrkvärdar ek~ll kunna väljas. 
Vill man nu av olika skäl vidga kretsen, bör i företa band 
möjligheten att utöka antalet ledamöter i kyrkorådet utnytt
jas. Man kan knappast åberopa effektivitetsskäl mot en sådan 
utökning. Ett kyrkoråd inom vilket man ej kan ut"'S'i!"personer 
som är beredda att ta det ansvar för församlingslivet som 
kyrkvärdskapet innebär kan ju inte göra anspråk på att kallas 
"effektivt" bara för att antalet ledamöter är lågt. 

Domkapitlet vill också erinra om att det redan genom 1961 års 
lagstiftning skedde en utvidgning av kretsen inom vilken 
kyrkvärdar kan utses, därigenom att möjlighet att utse supple
ant i kyrkorådet till kyrkvärd då tillkom. Av de av förbundet 
anförda skälen för en ytterligare vidgning av kretsen är det 
egentligen endast behovet att kunna utse kyrkvärdar för små-
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kyrkor o.d. som förtjänar beaktande. Det är dock tveksamt om 
ett uppdrag att fungera som "kyrkvärd" i ett sådant sammanhang 
behöver nännare stöd i lagen, i synnerhet som det kyrkvärdskap 
som förslaget skulle innebära ju inte medför någon förankring 
i församlingens legala organ eller ansvarsställning enligt 
55 § lagen. Vill man likväl ge uttryck i lagtexten åt denna 
speciella funktion i församlingen kunde domkapitlet möjligen 
tänka sig att "biträdande kyrkvärdar" kunde utses för detta 
lind11J11ål. Försl~gsvis kunde då följande tillägg göras till 
54 § första stycket: 

"Finne utöver församlingskyrka jämväl annan kyrka eller lokal 
i vilken gudstjänster enligt domkapitlets föreskrift skall 
hållas, äger kyrkorådet utse biträdande kyrkvärdar för denna. 
Till biträdande kyrkvärd må om särskilda skäl föreligger ut
ses även den som ej är ledamot eller suppleant i kyrkorådet." 

Domkapitlet i Uppsala ville inte motsätta sig en lagändring, 

förutsatt att den gavs en sådan utformning att den nuvarande 

ordningen i stort sett kunde upprätthållas. Domkapitlet ansåg 

denna ha väsentliga fördelar och anförde vidare: 

I varje fall på sikt skulle själva kyrkvärdsinstitutionen må
hända kunna påverkas ofördelaktigt om kyrkvärdarna helt av
skärmades från beslutsprocessen vad avser församlineeno ange
lägenheter. Kyrkvärdskapet skulle exempelvis kunna riskera 
att uppfattas som enbart en servicefunktion i samband med 
gudstjänster och förrättningar. Då ledamotskap i kyrkoråd 
ofta har betraktats som en rent ekonomiskt administrativ upp
gift, kan den nuv~rande ordningen även betraktas som en på
minnelse om det ansvar för församlingelivet som enligt 43 § 
LFS åvilar kyrkorådet. Det framstår i detta sammanhang som 
ytterst värdefullt, om-kyrkvärdarna kan fungera som ett för~ 
medlande band mellan församlingens verkställande organ och den 
gudstjänstfirande församlingen. 

Kyrkorådet i Frösö församling var positivt till förbundssty

relsens förslag men ville säkra en anknytning till kyrkorådet 

genom föreskriften att "minst en av kyrkvärdarna för varje 

särskild kyrka under församlingens förvaltning skall utses 

ur kyrkorådet". Do:::kapitlet i Linköping liksom även kyrko

rådet i Själevads och hlo kyrkliga samfällighet föreslog att 

minst två kyrkvärdar skulle väljas bland ledamöterna och 

suppleanterna i kyrkorådet. 

Genom beslut den 23 mars 1973 lämnade Kungl. Maj:t pasto

ratsförbundets ansökan utan åtgärd. 
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I en riksdagsmotion 1974 föreslogs att kyrkvärdar även skulle 

kunna väljas bland ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäk

tige. Motionen behandlades av konstitutionsutskottet, som be

redde ärkebiskopen och 3venska kyrkans församlings- och pas

toratsförbund tillfälle att yttra sig över motionen. 

Efter hörande av övriga biskopar avstyrkte ärkebiskopen (Olof 

Sundby) förslaget med följande motivering. 
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Även om jag förstår att motionärerna med sin motion i kyrkans 
intresse önskar vidga den grupp ur vilken kyrkvärdar utses an
ser jag dock att de motiv som anförts icke är tillräckligt 
starka för att ändra LPS § 54. Frågan kan i första hand bli 
aktuell i stadsförsamlingar i de större städerna, där man kan
ske inte har egna kyrkofullmäktige utan för sitt val då skulle 
fä vända sig till samfällighetens kyrkofull.mäktige, där för
samlingarna i många fall har-högst två eller tre representan
ter. Därvid skulle den grupp ur vilken kyrkvärdar kan väljas 
endast ökas med två eller tre eller, i de fall då suppleanter 
menräknas, fyra eller sex. I stället kan man i församlingar 
med flera kyrkor utse gudstjänstvärdar bland kyrkligt aktiva 
antingen de tillhör kyrkofullmäktige eller icke. 

Pastoratsförbundets styrelse erinrade om sin framställning 

till Kungl. Maj:t 1970 och upplyste att styrelsen - efter att 

ha tagit del av remissyttrandena i detta ärende - inte längre 

vidhöll sitt yrkande i· saken. Vidare anförde styrelsen föl

jande. 

Styrelsen anser dock fortfarande att de i förbundP.te ovannämn
da skrivelse angivna motiven för en lagändring kvarstår och 
förtjänar beaktande. Styrelsen har därför inte något att in
vända mot att en lagändring sker, dock får rekryteringsområ
det inte begränsas till kyrkoråd och fullmäktige så som mo
tionärerna föreslår. Cirka 1 400 av svenska kyrkans försam
lingar har så liten folkmängd att de saknar valda fullmäkti
ge. Det beslutande organet är där kyrkostämman, som är lika 
med församlingens samtliga röstberättigade invånare. En änd
ring måste ge samtliga församlingar möjlighet att bredda re
kryteringsområdet; man kan inte utesluta mer än halva antalet 
församlingar därifrån. 

Utskottet (KU 1974:39) anförde härefter bl.a.: 

Skäl kan enligt utskottets mening onekligen anföras för att 
vidga valbarheten till kyrkvärdsuppdrag utöver vad som nu 
gäller. Å andra sidan är det nuvarande sambandet mellan kyr
koråds- och kyrkvärdsuppdrag värdefullt ur många synpunkter. 

Som motionärerna påpekat kan även med gällande valbarhetsreg
ler den personkrets inom vilken kyrkvärdar utses vidgas z,enom 
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att det beslutande organet i kyrkokommunen beslutar att höja 
antalet ledamöter och suppleanter i kyrkorådet, LPS före
skriver i detta hänseende endast att antalet skall vara minst 
fem. Någon gräns uppåt fastställs inte. 
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De funktioner inom ramen för det sedvanliga gudstjänstlivet 
.som brukar ombesörjas av kyrkvärdarna - t.ex. mottagande av 
gudstjänstbesökarna vid kyrkans ingång, textläsningar, fram
bärande av vin och oblater vid nattvardsgång, kollektuppta
gande - är inte förbehållna kyrkvärdar i egentlig mening. Nå
got hinder möter således inte mot att t.ex. kyrkorådet bland 
kyrkligt aktiva församlingsbor utanför kyrkorådets krets ut
ser ett antal personer att jämte kyrkvärdarna fullgöra sådana 
funktioner. I praktiken förekommer detta också redan nu i be
tydande utsträckning. Särskilt i församlingar med flera kyr
kor kan det vara värdefullt att utnyttja denna möjlighet. Görs 
detta torde den nuvarande begränsningen av valbarheten till 
de .egentliga kyrkvärdsuppdragen sällan behöva föranleda några 
olägenheter. 

Utskottet påpekade vidare att frågan om kyrkvärdarnas ställ

ning och uppgifter i församlingen kunde komma att aktuali~eras 

inom ramen för de vid denna tid pågående övervägandena i stat

-kyrka-frågan. Även med hänsyn därtill fann utskottet övervä

gande skäl tala för att riksdagen då inte borde ta något ini

tiativ till ändring i de gällande reglerna för valbarhet till 

kyrk:värdsuppdrag. 

I ett särskilt yttrande anförde herrar Piskesjö (c), Olsson 

i Edane (s) och Nordin (c) följande. 

Den pågående utvecklingen har medfört att kyrkorådet i den 
kyrkliga kommunen komi:i.it att spela i huvudsak samma roll som 
kommunstyrelsen i den borgerliga kommunen. Ledamöter och sup
pleanter i kyrkorådet har därför koDII:lit att väljas framför 
allt från synpunkten att de är ansvariga för den kyrkliga 
kommunens ekonomi och inte som tänkta innehavare av de cere
moniella uppgifter som åvilar kyrkvärdarna. Detta har medfört 
rekryteringssvårigbeter till kyrkvärdsuppgifterna speciellt i 
församlingar med flera kyrkor. Med hänsyn härtill är det mo
tiverat att ändringar i LPS kommer till stånd, så att kretsen 
ka...~ vidgas så som motionärerna föreslagit. 

Riksdagen följde utskottet och avslog motionen. 

I två riksdagsmotioner 12.71 väcktes ånyo frågan om vidgad 

valbarhet till kyrkvärdsuppdrag. Konstitutionsutskottet be

hr.ndlade motionerna gemensamt med andra motioner i kyrkliga 

frågor, bl.a. tre som avsåg förhållandet stat-kyrka. I sitt 

betänkande (KO 1975/76:20) anförde utskottet att de frugor 
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som direkt berör relationerna mellan samhälle och kyrka bör 

anstå i avvaktan på resultatet av de pågående överläggning

arna och statsmakternas överväganden med anledning därav. 

Med hänvisning härtill avstyrkte utskottet motionerna. Riks

dagen följde utskottet. 

I en motion vid 1979 års kyrkomöte hemställdes att kyrkomötet 

hoa regeringen skulle anhålla om förslag till sådan ändring 

av LP'S att kyrkvärdar även skulle kunna väljas t.ex. bland 

ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige. 

Kyrkolagsutskottet avstyrkte motionen med utförlig motivering 

(KLU 1979:11). Efter att bl.a. ha erinrat om kyrkvärdarnas 

funktion vid kyrkoinventeringar enligt 23 kap. 2 § kyrkola-· 

gen (se ovan s. 3) yttrade utskottet: 
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Det sålunda stadgade särskilda ansvar för kyrkans inventarier 
som alltjämt åligger kyrkvärdarna står i ett nära samband med 
kyrkorådets uppgifter enligt LP'S. Därjämte har kyrkvärdarna 
sedan gammalt vissa liturgiska funktioner, främst att i störs
ta. möjliga utsträckning närvara vid gudstjänsterna och därvid 
taga emot församlingen, ansvara för kollekten och stundom även 
biträda med andra uppgifter, såsom klockringning och textläs
ning. 
Såsom i motionen anföres har främst i mycket stora församling
ar uppkommit problem när det gäller kyrkvärdarnas medverkan i 
den gudstjänstfirande församlingen. Om församlingen har flera 
kyrkor och ett stort antal gudstjänster kan det finnas behov 
av ett relativt stort antal personer för att utföra de förut 
angivna uppgifterna. I åtskilliga församlingar har man då ut
sett personer utanför kyrkorådet, som då inte är att anse som 
kyrkvärdar i församlingsstyrelselagens mening och som ofta gi
vits annan benämning, såsom gudstjänstvärdar eller kapellvär
dar. 
Enligt utskottets !llening ligger ett betydande värde, grundat 
på såväl historiska som principiella skäl, i lagens nuvarande 
sacmankoppling av det urgamla kyrkvärdauppdraget och kyrkorå
dets ansvarighet för församlingens verksamhet. De problem som 
sammanhänger med att kyrkvärdarnas liturgiska funktioner i 
vissa församlingar blir alltför omfattande för att kunna ut
föras enbart av personer som är ledamöter eller suppleanter i 
kyrkorådet synes kunna få en praktisk lösning på det sätt som 
redovisats inom utskottet och bör inte tagas till intäkt för 
en lagändring, som kan befaras försvaga sambandet mellan kyr
korådets förvaltaruppdrag och den gudstjänstfirande försam
lingens gemenskap. 

Fyra ledamöter av utskottet reserverade sig för bifall till 

motionen. Efter debatt (kyrkomötets prot. 1979:17 s.· 27B-288) 
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och omröstning genom uppresning befanns att flertalet röstat 

för utskottets hemställan. Kyrkomötet avslog eålunda·motionen. 

I den inledningsvis berörda motionen, som väcktes i januari 

1980, begärdes att riksdagen skulle ge 54 § första stycket 

LPS fölJande ändrade lydelse: 
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Kyrkvärdar väljas av kyrkorådet bland församlingens medlemmar. 
Kyrkvärdar väljas för tid som sammanfaller med den tid ledamö
ter och suppleanter i kyrkoråd blivit valda. 

Som motivering anfördes att det i vissa församlingar är svårt 

att utse kyrkvärdar med hänsyn till att uppdraget binder till 

tjänstgöring i kyrkan varJe eller varannan söndag. Skiftarbe

tare och de som arbetar på schemalagd arbetstid kan på grund 

av arbetstidens förläggning ha svårigheter att åta sig uppdrag 

som kyrkvärd. Om kyrkvärdar kunde utses inom församlingen utan 

bundenhet till kyrkorådets ledamöter och suppleanter skulle 

det bli möjligt för flera personer att åta sig sådant uppdrag. 

Antalet kyrkvärdar skulle då kunna utökas. 

llotionen behandlades av konstitutionsutskottet i november 1980. 

I sitt betänkande (KU 1980/81:5) yttrade utskottet bl.a.: 

Skäl kan enligt utskottets mening onekligen anföras för att 
vidga valbarheten till kyrkvärdsuppdrag utöver vad som nu gäl
ler. Å andra sidan är det nuvarande sambandet mellan kyrkoråds
och kyrkvärdsuppdrag värdefullt ur många synpunkter. Utskot
tet är därför inte berett att nu tillstyrka en sådan ändring 
av I.PS som begärs i motionen. I stället förordar utskottet att 
frågan om valbarhet till kyrkvärdsuppdrag utreds förutsätt- . 
ni.D.gslöst i lämplig ordning. Vid en sådan utredning bör bl.a. 
överrägas om valbarheten kan vidgas med bibehållande av viss 
anknytning till kyrkorådet. En sådan anknytning skulle kunna 
uppnås på olike sätt, t.ex. genom krav att tv~ av kyrkvärdar
na skall vara ledamöter eller suppleanter i kyrkorådet, medan 
övriga kyrkvärdar skall kunna väljas inom en vidare krets. 

Riksdagen följde utskottet och har nu, som nämnts ovan, hos 

regeringen anhållit att frågan utreda. 

Den år 1977 tillkallade utredningen för översyn av lagen om 

församlingsstyrelse avlämnade nyligen sitt betänkande (SOU 

1981:6). Där har fråean om vidgad valbarhet till kyrkvärds

uppdrag inte berörti,. Utredningen lägger fram ett förslag 
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till ny lag om församlingsstyrelse. I 5 kap. denna lag har 

54 § LFS tagits in som 15 § med i sak oförändrat innehåll, 

dock med tillägg av en föreskrift om tidpunkten för valet. 

Den föreslagna paragrafen lyder: 

Kyrkorådet väljer kyrkvärdar bland ledamöterna och supplean
terna i rådet. Kyrkvärdarna utses för den tid de har blivit 
valda till ledamöter eller suppleanter. 

Kyrkorådet utser för varje kalenderår en kassaförvaltare om 
rådets medelsförvaltning inte har ordnats på annat sätt. 

År då val i hela riket av kyrkofullmäktige har ägt rum skall 
det nyvalda kyrkorådet före december månads utgång utse be
fattningshavare som avsee i f~reta och andra styckena. 
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Syftet med tredje stycket är att förhindra att församlingarna 

under någon tid blir utan kyrkvärdar och kassaförvaltare. 

5 överväganden 

Som ofta poängterats har kyrkvärdsuppdraget urgamla anor me

dan kyrkorådet är en relativt ung företeelse i den kyrkliga 

ejälvstyrelsens historia. Kyrkorådet kan sålunda på sätt och 

vis sägas ha vuxit fram ur kyrkvärdsinetitutionen. Till följd 

av rättsutvecklingen har denna undan för undan tömts på stora 

.delar av sitt ursprungliga innehåll. Särskilt ingripande var 

1862 års kommunalreform, som·medförde att kyrkvärdarnas tidi

gare befattning med kyrkans ekonomiska angelägenheter över

gick till kyrkorådet. Den tanken har skymtat att kyrkvärdarna 

därför borde upphöra som självständig företeelse. Likväl har 

de inte behövt dela den gamla sexmannainstitutionens öde att 

försvinna ur rättslivet. Tvärtom räknar även nyare författ

ningar vid sidan av församlingsstyrelselagstiftningen allt

jämt med deras existens. 

Av redogörelsen i avsnitt 2 framgår att kyrkvärdarnas legala 

åligganden - bortsett från deras funktion som ledamöter eller 

suppleanter i kyrkorådet - numera inskränker sig till 

a) att bära fram oblater och vin vid nattvardsgång. Kyrkola

gen lägger dock alternativt denna uppgift på klocka.ren. 
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b) att närvara vid inventering av kyrkans lösegendom i sam

band med kyrkoherdeombyten och visitationer, 

c) att jämte kyrkoherden ha tillsyn över vården av kyrkliga 

kulturföremål, 
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d) att före pastors beslut om upptagande av församlingskollekt 

stå till tjänst för samråd, "där aå kan ske", 

e) att tillsammans med prästen räkna ihop och redovisa influt

na kollektmedel. Kyrkvärdena uppgift kan dock alternativt 

fullgöras av "annan lämplig person". 

f) att assistera vid vissa invignings- och inatallationaakter 

enligt kyrkohandboken. Denna medverkan är dock inte obli

gatorisk. 

Kyrkvärdarnas tidigare skyldighet att närvara vid inventering 

av kyrkoarkiv har ersatts med en rätt för kyrkorådet att "ut

se representant att följa inventeringen". 

I proposition nr 34 till 1918 års urtima riksdag föreslogs en 

sådan ändring i 1862-63 års kyrkostämmoförordningar att kyrk

värdarna inte längre skulle vara självskrivna ledamöter i kyr

korådet, Med anledning därav framhöll en motionär (PK nr 19) 

att kyrkvärdarna jämte kyrkoherden hade dels en författnings

mäsaig skyldighet att tillse att kyrkans lösegendom icke av 

vanvård fördärvas, dela beträffande kyrkobyggnad m.m. en all

män tillsyn och vård över kyrkans egendom, samt att enahanda 

plikt ålåg kyrkorådet i dese helhet. Om nu ändringsförslaget 

blev antaget kunde kyrkvärdar komma att utses utanför kyrko

rådsled11möternas krets. Hur i så fall vårdnaden av kyrkans 

egendom och ansvaret därför skulle fördelas mellan kyrkorådet 

och kyrkvärdarna hade inte angetts i propositionen ~en var en 

fråga som måste tillfredsställande lösas. Tredje särskilda 

utskottet yttrade (utl. nr 1 s. 41), att de svårigheter med 

avseende på kyrl:orådets och kyrkvärdarna:> inbördes ställning 

som motionären hade påpekat syntes enklast vinna sin lösning, 

om det stadgades att kyrkvärdarna skulle väljas av och inom 

kyrkorådet. Detta blev ju ocksu statsmakternas beslut. 
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~lir valbarheten till kyrkv~rdsuppdrag år 1961 vidgades till 

suppleanterna i kyrkorådet motiverades det med svårigheterna 

att alltid finna till uppdraget villiga personer bland leda

möterna. Men längre ville man inte sträcka sig. Med hänsyn 

till de uppgifter som åvilade kyrkvärdarna borde de ha an

knytning till kyrkorådet. 

Grunden för det sålunda bevarade sambandet mellan kyrkvärdar 

och kyrkoråd är alltså det gemensamma ansvaret för vården ooh 

förvaltningen av kyrkans egendom. Kyrkvärdarnas uppgifter har 

inte undergått några nämnvärda förändringar sedan tiden för 

1916 drs reform. En ytterligare utvidgning av valbarheten sy

nes där1"ör utesluten, såvida man inte vill ändra på kyrkvär

darnae hittillsvarande förtroe~deetällning i församlingen. 

Att man likväl upprepade gånger under de senaste årtiondena 

har påyrkut en breddning av rekryteringsunderlaget för kyrk

värdsuppdraget synes bottna i en oklarhet om dettas innebörd, 

Uppdraget inrymmer dels vissa legala uppgifter och dels vissa 

sedvanemässigt utvecklade liturgiska och liknande bestyr. De 

~enare lir, som konstitutionsutskottet påpekade 1974 1 inte för

behf.llni;. "kyrkvärdar i egentlig mening". Beträffande dessa 

kyrkvärdar - och det är naturligtvis dem det är fråga om i 

LF;> - är utt mörka, att derus "legala :funktion" inte är be

öL'änsad till det kyrkorum där de fullgör sin "liturgiska 

funktion". Var och en uv dem representerar alltså hela för

samlingen. Delvis uv det skälet hur de a11·tsedan år 1817 va

rit J;:nutnu till kyrkorådet. Det iir uv samma okiil man har för

utsatt att de normalt ~kull ingå i sådan avdelning av kyrko

rådet till vilken rådet. !'an delegera sin beslutanderätt en

ligt 1963 års lag om upplf.tande av kyrkorum i vissa fall (se 

ovan s. 6), o.o,v. 

Kyrkvärdarnas rent "liturgiska" uppgifter är som synes ganska 

få, och de kun fullgöras oclcsii av andra personer. På grund av 

mis:Jtolkning av innebörden i begr·eppet "kyrkvärd" har man 

emellertid - som antytts ovan s. 7 - på senare tid ofta kom

mit att.uppfatta kyrkviird~uppdraget så, att det skulle avse 
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utövandet av nuaot slo..;s allu:änt "vtirdakap" i föni!ll:llincer.:i 

kyrkor. I detta o:'."Ulle ligco oddan~ upp.:;i!'tcr so::: att t&. 

emot k;rrl:obesi.ikarna vid kyricdörrer., anvisi.; s::. ~tplatser i 

kyrk=, dela ut pGal:nb.icker cich proara:ablad 11u.-:;t i öv:-i;:t 

cv::i.ru för ordninc€:n och de pruY:ti :iku arran.~e:::.l.'1/Cer: krinc 

cudutjänuterna. 1 den L'.li.a.z, s&l1:ina u;,t-rGi:fter inte läg.i_;S pl 

kyr}:vaktm:.:nt~re och a.rinur~ anctElld ptr:jonal utan t::UJ ön~-
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kar anlita frivillici. :i;cdnj::lpcre härtill, stl..r det :!'örs=

lincen fritt att, pl det sätt som efter de lokala förhållan

dena ter sig bäst, koJ'.IU!la överens med ett lämpligt antal per

soner om ett sådant uppdrag, om turordningen för deras tjänst

göring o. s. v. Uppgiften som sådan gudstjänst-, distrilctskyr

ko- eller kapellvärd eller hur man önskar beteckna en sådan 

medarbetare förutsätter inte någon anknytning till försam

lingens legala organ som motiverar att den måste utövao av 

förtroendevalda. beras valbarhet bör därför inte begränsas 

i lag. 

Det vore således inkonsekvent att ändra den gällande valbar~ 

hetsregeln. ~an bör ta fasta pl det som enligt vad ovan sagts 

är grunden för denna regel: kyrkvärdarnas medansvar för den 

kyrkliga egendomen och därur härflytande förtroendeställning 

inom försa:nlingen. Deras hittillsvarande anknytning till 

kyrkorådet, sådan den kommit till uttryck i 54 § LPS, till

godoser att de utses inom krets_en av församlingens förtroen

devalda representanter. 

Med hänsyn till det sagda föreslås att den nuvarande bestäm

melsen i LPS behålls oförändrad. 
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- Bilaga 5 

Sammanställning av remissyttranden över promemorian 
(Ds Kn 1981:9) Valbarhet till kyrkvärdsuppdrag 

Remissinstanser och inkomna yttranden 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av justitiekanslern, 
hovrätten för Västra Sverige, kammarrätten i Stockholm, kammarkollegiet, 
länsstyrelserna i Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Malmö
hus, Skaraborgs, Kopparbergs, Jämtlands och Norrbottens län, samtliga 

domkapitel, stiftsnämnderna i Uppsala, Skara, Lund, Karlstad och Luleå, 
Svenska kyrkans central råd för evangelisation och församlingsarbete, 
Svenska kyrkans diakoninämnd, ärkebiskopen, Svenska kyrkans försam
lings- och pastoratsförbund, Rikskommitten för stiftstingen, Svenska kom

munförbundet, Landstingsförbundet samt stiftsrådet i Stockholms stift. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i sin tur hört Eskilstuna kyrkliga 

samfällighet, Katrineholms kyrkliga samfällighet, Nyköpings Östra, Hel
gona och Svärta kyrkliga samfällighet samt Strängnäs-Aspö kyrkliga 

samfällighet. Länsstyrelsen i Kalmar län har i sin tur hört Kalmar församling, 
Oskarshamns församling, Torslunda församling, Vimmerby församling och 
Västerviks församling. Länsstyrelsen i Malmöhus län har i sin tur hört Eslövs 
kyrkliga samfällighet, Helsingborgs kyrkliga samfällighet, Lunds kyrkliga 
samfällighet och Malmö kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen i Skaraborgs 
län har i sin tur hört Mariestads och Leksbergs pastorat samt Vara 
församling. Domkapitlet i Visby har i sin tur hört Hemse församling, Klinte 
församling och Visby församling. Stiftsrådet i Stockholms stift har i sin tur 
hört stiftets församlingar och kyrkvärdsförening. 

Utan föregående remiss har yttranden avgetts av Engelbrekts församling, 
Enskede församling, Huddinge församling, Hässelby församling, Riksför
bundet svenska kyrkans veniater och Riksförbundet Sveriges kyrkvärdar och 
Stockholms storkyrkoförsamling. 

Remissinstansernas uttalanden 

De allra flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget i promemorian eller 

lämnar det utan erinran. Ett flertal av dessa godtar förslaget utan närmare 
motivering. Till dessa hör justitiekanslern, länsstyrelsen i Kronobergs län, 

länsstyrelsen i Kalmar län, länsstyrelsen i Malmöhus län, länsstyrelsen i 

Skaraborgs län, länsstyrelsen i Jämtlands län, domkapitlet i Lund, domka

pitlet i Stockholm, stiftsnämnden i Lund, stiftsnämnden i Karlstad, Svenska 

kyrkans diakoninämnd och Rikskommitten för stiftstingen. 

Endast ett fåtal remissinstanser framför en annan mening än den som 
kommer till uttryck i promemorian. Tre remissinstanser, kammarrätten i 
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Stockholm, länsstyrelsen i Södermanlands län (majoriteten) och ärkebisko
pen är positiva till en ändring av villkoren för valbarhet till kyrkvärdsupp
drag. Ändringen får dock inte klippa av sambandet mellan kyrkvärdsupp
drag och uppdrag i kyrkorådet. Två remissinstanser, domkapitlet i Uppsala 
och stiftsnämnden i Uppsala, förordar att kyrkvärdar väljs i samband med 

valet av ledamöter och suppleanter i kyrkorådet. 
Hovrättens för Västra Sverige yttrande över promemorian har avgetts i 

samband med hovrättens yttrande över betänkandet (SOU 1981:6) Översyn 
av Jagen om församlingsstyrelse. Förslaget i promemorian kommenteras 
därvid inte särskilt. 

Svenska kommun[ örbundet och Landstingsförbundet avstår från att yttra 
sig över promemorian. 

Kammarrätten i Stockholm: 

Enligt 54 § lagen (1961 :436) om församlingsstyrelse väljer kyrkorådet 
kyrkvärdar bland sina ledamöter och suppleanter. 

I olika sammanhang har förts fram önskemål om att kretsen av valbara 
personer skall vidgas. I promemorian avvisas denna tanke, främst med 

hänsyn till kyrkvärdarnas medansvar för den kyrkliga egendomen och deras 
därur härrörande förtroendeställning i församlingen. 

Kammarrätten vill till en början konstatera att den åldriga kyrkvärdsin
stitutionen fortfarande synes utgöra en levande realitet inom kyrkan. En del 

av förklaringen torde vara att institutionen har anpassats till utvecklingen 
bl. a. genom att kyrkvärdarna har anförtrotts vidgade praktiska uppgifter i 
samband med gudstjänsterna. Häri ligger - oavsett om fråga är om en 
"misstolkning" (PM s. 23) - ett värde. Kammarrätten har svårt att inse att 
några bärande principiella skäl talar emot en sådan ordning när församlingen 
finner den lämplig. Däremot står det naturligtvis den församling fritt som så 
önskar att anförtro de aktuella uppgifterna åt andra personer. 

Obestridligen har kyrkvärdarna vissa legala åligganden även om dessa 
numera inte har samma praktiska betydelse som förr. Enligt promemorian är 
den viktigaste funktionen i detta hänseende medansvaret för den kyrkliga 
egendomen vilket ger kyrkvärdarna en särskild anknytning till de uppgifter 
som ankommer på kyrkorådet. Om man på kyrkligt håll anser att behov 
föreligger av att vidga kretsen av lämpliga personer valbara till kyrkvärds
uppdrag sätter kammarrätten i fråga om inte den önskvärda kopplingen till 
kyrkorådet kan tillgodoses i erforderlig mån om det stadgas att kyrkvärd, 

som ej är ledamot eller suppleant i kyrkorådet, likväl har rätt att i likhet med 
suppleant närvara vid rådets sammanträden och, om rådet fattar beslut 
härom, även yttra sig där. Han skulle däremot inte äga rösträtt. Med en sådan 

konstruktion skulle kretsen av valbara kunna vidgas i den utsträckning som 
finns erforderlig. En nackdel med den skisserade lösningen kan vara att 
kyrkorådets funktionsduglighet minskas om många kyrkvärdar utses utanför 



Prop. 1982/83:19 364 

ledamöternas och suppleanternas krets och antalet deltagare på sammanträ
dena därför blir ohanterligt stort. 

Kammarkollegiet: 

I promemorian har utredaren framlagt övertygande motiveringar såväl för 
uppfattningen att ett uppdrag som gudstjänst-, distriktskyrko- e\ler kape\l

värd inte förutsätter någon anknytning till församlingens legala organ som för 
sitt förslag att den nuvarande bestämmelsen om valbarhet till kyrkvärdsupp
drag skall behållas oförändrad. 

Kammarkollegiet biträder på i promemorian angivna skäl förslaget att den 
nuvarande bestämmelsen i 54 § LFS om valbarhet till kyrkvärdsuppdrag 
behålls oförändrad. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län: 

1. Majoriteten: 
Enligt länsstyrelsens mening är det väsentligt att intresserade församlings

medlemmar bereds tillfälle att delta i gudstjänstlivet i de funktioner som 
normalt brukar upprätthållas av kyrkvärdarna. Länsstyrelsen vill därför 
förorda ett system där minst en av kyrkvärdarna utses bland kyrkorådets 
ledamöter och suppleanter och övriga bland därtill lämpade församlingsmed

lemmar. 

2. En ledamot och föredraganden: 

Det i skilda sammanhang framförda önskemålet om att också personer 
utanför kyrkorådets krets skall kunna väljas till kyrkvärdar har i och för sig 
goda skäl för sig. Kyrkvärdarnas ansvar för kyrkans inventarier står 
emellertid i ett nära samband med kyrkorådets uppgifter enligt församlings
styrelselagen. Detta ansvar bör fortfarande upprätthållas. Kyrkvärdarnas 
övriga uppgifter, de s. k. liturgiska funktionerna vid gudstjänsterna, såsom 
att ta emot församlingen, ansvara för kollekten, biträda med textläsning etc., 
bör anförtros gudstjänstvärdar. Sådana uppdrag kan utan lagändring lämnas 
åt envar intresserad fullmäktigeledamot eller församlingsmedlem. Genom 
en sådan ordning har åtskilliga småförsamlingar i länet enligt vad länsstyrel
sen erfarit löst ifrågavarande problem med kyrkvärdarnas närvaro vid 

gudstjänsterna. 
Mot bakgrund härav finner länsstyrelsen skäl Saknas att utöka valbarheten 

till kyrkvärdsuppdrag. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län: 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att kravet på en breddning av rekryte
ringsunderlaget för kyrkvärdsuppdraget i allmänhet bottnar i en oklarhet om 

uppdragets innebörd. 
Enligt länsstyrelsens mening bör man försöka komma till rätta med 

problemet genom att församlingarna till att ombesörja de icke egentliga 
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kyrkvärdsuppgifterna utser personer utanför kyrkorådet. Omständigheterna 
talar för att det finns ett behov av att man från centralt kyrkligt håll, t. ex. 
svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, informerar församling
arna om den möjligheten. 

Kyrkofullmäktige i Jönköpings kyrkliga samfällighet har i ett yttrande över 
betänkandet Översyn av lagen om församlingsstyrelse berört frågan om att 

valet är begränsat till kyrkorådsledamöter från en speciell utgångspunkt. 
Fullmäktige har framhållit följande. Nuvarande ordning att kyrkvärd väljs 

bland kyrkorådsledamöterna kan i vissa situationer vara otillfredsställande. 
Partisystemet spelar en avgörande roll. För att bli kyrkorådsledamot måste 
man i regel företräda ett parti. Detta begränsar starkt möjligheten att 
rekrytera lämpliga kyrkvärdar. Många lämpliga personer vill av olika 
anledningar inte offentligt företräda något politiskt parti. 

Fullmäktiges synpunkter åskådliggör de politiska partiernas stora ansvar -
särskilt med hänsyn till kyrkvärdarnas liturgiska uppgifter - för att till 

kyrkorådets ledamöter och suppleanter väljs personer som har ett levande 
intresse även för kyrkans andliga verksamhet. Länsstyrelsen är övertygad om 
att det finns sådana intresserade bland politiskt aktiva personer. 

Länsstyrelsen förordar sålunda, i enlighet med den av kommundeparte
mentet upprättade promemorian, att någon förändring i lagen om försam
lingsstyrelse inte vidtas f. n. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: 

Den i promemorian behandlade frågan har varit föremål för ett flertal 
utredningar. Därvid har entydigt framkommit att problemen kan lösas utan 
ändring av nu gällande ordning. Med hänsyn härtill och till att den förankring 
som kyrkvärden nu har i kyrkorådet uppenbart är av värde bör ingen ändring 
göras. 

Länsstyrelsen ansluter sig alltså till promemorians förslag. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län: 

Beträffande frågan om vidgad valbarhet till kyrkvärdsuppdrag kan 
konstateras att ämnet varit föremål för åtskilliga motioner och yrkanden 
under årens lopp. 

I den senast anförda motionen, vilken föranlett den nu framlagda 
utredningen, anförs svårigheter att inom den begränsade krets som 
kyrkorådet utgör engagera personer som är villiga att åta sig uppdrag som 
kyrkvärdar. 

Utredningen anser att de påtalade svårigheterna bottnar i oklarheter och 
misstolkningar av innebörden i begreppet kyrkvärd. 

Om så är fallet har länsstyrelsen inte något att erinra mot att nuvarande 
valbarhetsregel behålls oförändrad. Måhända kan ett klarläggande uttalande 

från departementshåll vara tillräckligt för att avhjälpa svårigheterna. 
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Domkapitlet i Uppsala: 

Enligt domkapitlets uppfattning ligger tyngdpunkten i kyrkvärdsuppdra
get på ansvaret för vården och förvaltningen av kyrkans egendom även om 
kyrkvärdarna sedvanemässigt också fullgör vissa liturgiska uppgifter. Kyrk
värdarnas ekonomiska ansvar motiverar ett bevarande av sambandet mellan 
kyrkvärdar och kyrkoråd och talar således mot en utvidgning av kretsen för 
till kyrkvärdsuppdraget valbara personer. Ett bevarande av den nuvarande 
ordningen motverkar också enligt domkapitlets uppfattning att kyrkvärdska
pet uppfattas som enbart en servicefunktion i samband med gudstjänster och 

förrättningar. 
Det faktum att frågan upprepade gånger under de senaste årtiondena 

aktualiserats, främst genom riksdagsmotioner, tyder dock på att församling
arna har haft svårigheter att rekrytera kyrkvärdar från den begränsade krets 
som kyrkorådets ledamöter och suppleanter dock utgör. Denna svårighet 
kan kanske i viss mån hänga samman med att valet av kyrkvärdar har kommit 
att bli något av en sekundär fråga i skymundan av valet till ledamöter i 
kyrkorådet. Om val av kyrkvärdar i stället företogs av kyrkofullmäktige 
redan vid valet av ledamöter och suppleanter i kyrkorådet skulle frågan 
aktualiseras på ett tidigare stadium då möjlighet fortfarande finns att parera 
de påtalade svårigheterna. Kyrkvärdar utsedda av fullmäktige skulle i så fall 
utses för samma tid som övriga kyrkorådsledamöter och ingå i kyrkorådet. 
Beträffande valbarheten i detta fall skulle gälla samma regel som för ledamot 
och suppleant i kyrkorådet. 

Utöver möjligheten att utöka kyrkorådet med för kyrkvärdsuppdraget 
lämpliga och för uppgifter tillräckligt många personer vill domkapitlet också 
peka på möjligheten att utse särskilda gudstjänstvärdar, vilka utan att ingå i 
kyrkorådet kan fullgöra de rent "liturgiska" uppgifter som sedvanemässigt 
har åvilat kyrkvärdarna. 

Sammanfattningsvis avstyrker domkapitlet en ändring varigenom kyrkvär
darna skulle komma att stå utanför kyrkoråden, men förordar en ändring av 
nuvarande ordning genom införande av regeln att val av kyrkvärdar skall 
företas av kyrkofullmäktige på sätt ovan sagts. 

Domkapitlet i Linköping: 

I likhet med promemorian anser domkapitlet att grunden för det bevarade 
sambandet mellan kyrkvärdsuppdraget och kyrkorådet är det gemensamma 
ansvaret för vården och förvaltningen av kyrkans inventarier, som framgår av 
43 §lagen (1961:436) om församlingsstyrelse (LFS) och att ett upphävande 
av detta samband skulle på ett negativt sätt förändra kyrkvärdens förtroen
deställning i församlingen. Kyrkvärdens liturgiska uppgifter kan fullgöras av 
andra personer liksom den frivilliga delen av det s. k. värdskapet i 
församlingen. Bildandet av kyrkliga samfälligheter har fått till följd att 
kyrkvärdarna i de församlingar som ingår i samfälligheten kommit att 
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avskärmas från den insyn de tidigare erhållit som ledamot eller suppleant i 
kyrkorådet. Utvecklingen av nya tätorter med småkyrkor har medfört att 
församlingarna önskar utse kyrkvärdar bland församlingsmedlemmarna i de 
nya tätorterna. Dessa församlingsmedlemmars möjlighet att bli represente
rade i kyrkorådet motverkas bl. a. av att man av effektivitetsskäl inte vill 
utöka antalet ledamöter i kyrkorådet. Allt detta bör lösas genom att särskild 
hänsyn tas till församlingsmedlemmarna i församlingar, som ingår i kyrkliga 
samfälligheter eller i tätorter med småkyrkor vid utseende av representanter 

i kyrkorådet. Därmed skulle möjlighet beredas för dessa församlingsmed
lemmar att få bli representerade i kyrkorådet och därmed berättigade att 
väljas till kyrkvärdsuppdraget, vilket är möjligt enligt nuvarande lagstiftning, · 
då 1961 års lag om församlingsstyrelse ökade kretsen av valbara till 
kyrkvärdsuppdraget till att även avse suppleanter i kyrkorådet. 

På grund av vad som ovan anförts instämmer domkapitlet i promemorian 
Ds Kn 1981:9 att nuvarande bestämmelser i lagen om församlingsstyrelse i 

den del lagen avser valbarhet till kyrkvärdsuppdrag bör kvarstå i oförändrat 
skick. 

Domkapitlet i Skara: 

Promemorian innehåller en utförlig redogörelse för de särskilda uppgifter 
som ankommer på kyrkvärdarna. Flertalet uppgifter kan numera fullgöras 
även av andra personer. Allmänt anses dock dessa uppgifter av tradition 
ankomma i första hand på kyrkvärdarna. Exempel på sådana uppgifter är 
upptagande av församlingskollekt, frambärande av nattvardskärlen och 
medverkan vid kyrkoherdeinstallationer och invigningsakter. Såväl i guds
tjänsten som i andra sammanhang fungerar kyrkvärdarna som församlingens 

främsta representanter. 
Allmänt sett är det de representativa uppgifterna som i dag främst 

förknippas med kyrkvärdsfunktionen. Som framhålls i promemorian har 
uppgiften att representera församlingen en djupare och mer betydelsefull 
innebörd än att ta emot kyrkbesökarna vid kyrkdörren. Deltagandet i 
gudstjänsten innebär att kyrkvärdarna som församlingens främsta förtroen
demän genom sin närvaro ger uttryck för sitt ansvar för gudstjänsten. 

Kyrkvärdarnas egentliga uppgift får ändå anses vara uppgiften att ta vård 
om församlingens kyrka och dess övriga egendom. Detta framgår av motiven 
till församlingsstyrelselagen 1961:70 s. 178. "Det är uppenbart, att kyrkvär
dar endast skall väljas i de fall praktiskt behov därav föreligger, dvs. i 
allmänhet då rådet har att taga vård om en kyrka." Även denna uppgift åvilar 

således kyrkorådet i dess helhet men kyrkvärdarna har här ett särskilt ansvar. 

Enligt förordningen (1942:929) om vården av vissa kyrkliga inventarier skall 
kyrkoherden och kyrkvärdarna tillse att egendomen väl vårdas. 

Ett av skälen som framförts för en utvidgning av kretsen valbara personer 
är att det i församlingar med flera kyrkor kan vara svårt att inom kyrkorådet 
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finna tillräckligt antal personer som är beredda åta sig uppdrag som 
kyrkvärd. Lagändringen 1961, då kretsen valbara personer utvidgades till att 
avse även kyrkorådets suppleanter, tillkom j~st med tanke på dessa 
församlingar. Om det redan vid valet av kyrkorådsledamöter och supplean
ter beaktas att kyrkvärdarna skall utses i denna krets, torde det i allmänhet 

inte bereda kyrkorådet svårigheter att utse kyrkvärdar. Möjlighet finns också 
att genom utökning av antalet ledamöter och suppleanter i kyrkorådet vidga 
kretsen valbara personer. 

Förslaget till ny församlingsstyrelselag (SOU 1981:6) innehåller bestäm
melse om rätt till ledighet från anställning för kyrkliga förtroendemän. 
Denna bestämmelse kan antas medföra förbättrade möjligheter för kyrko
rådsledamöter inkl. kyrkvärdar att utöva sina uppdrag. Därmed torde även 

rekryteringen av personer för dessa uppdrag underlättas. 
Domkapitlet anser med hänsyn till vad ovan anförts att kyrkvärdsuppdra

get är nära förbundet med uppdraget som ledamot eller suppleant i 
kyrkorådet. Att bryta detta band av den anledningen att svårigheter ibland 
kan föreligga att utse kyrkvärdar finner domkapitlet inte befogat. De 
uppgifter som kyrkvärdarna utför i samband med den söndagliga gudstjän
sten kan som tidigare framhållits utan hinder av bestämmelsen i församlings
styrelselagen fullgöras även av annan person. Domkapitlet vill slutligen peka 
på möjligheten att i församling med annan kyrka utöver församlingskyrkan 
för sådana uppgifter utse personer utanför kyrkorådet till "biträdande 
kyrkvärdar" eller "gudstjänstvärdar". . 

Domkapitlet stöder utredningens förslag att bestämmelsen i 54 § försam
lingsstyrelselagen behålls oförändrad. 

Domkapitlet i Strängnäs: 

Domkapitlet delar de i promemorian gjorda övervägandena angående 
sambandet mellan kyrkvärdar och kyrkoråd i det gemensamma ansvaret för 
vård och förvaltning av kyrkan och dess egendom. Påpekandet att yrkandena 
om en breddning av rekryteringsunderlaget för kyrkvärdsuppdraget synes 
bottna i en oklarhet om uppdragets innebörd vill domkapitlet instämma i. 
Uppgifterna som gudstjänstvärd m. m. torde det stå envar församling fritt att 
lösa efter de lokala förutsättningarna. 

Domkapitlet tillstyrker att nuvarande bestämmelse behålls oförändrad i 
församlingsstyrelselagen. 

Domkapitlet i Västerås: 

Bakgrunden till promemorians tillkomst är bl. a. en riksdagsmotion, där 
frågan om vidgad valbarhet till kyrkvärdskap förts fram. Promemorian 
utmynnar i att någon ändring icke bör ske av gällande regler. Domkapitlet 
kan icke finna att den redogörelse som ligger till grund för ställningstagandet 
på någon punkt är oriktig. 

Att det aktuella förslaget - och flera liknande dessförinnan under de 
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senaste årtiondena - lagts fram torde bero på en felaktig uppfattning i fråga 
om kyrkvärdarnas lagreglerade uppgifter. Att deras uppgifter därutöver 
vidgats genom olika sedvänjor är en annan sak. I själva verket förhåller det 
sig ju så att man inte behöver vara vald till kyrkvärd för att kunna fungera 
som "värd" vid gudstjänsten. Undantag gäller vid nattvardsgudstjänsten -
att bära fram oblat och vin till altaret. Vad beträffar denna uppgift kan 
givetvis för en större församling, som har kyrkor eller kapell i flera 
stadsdelar, svårigheter uppstå att få kyrkvärdar till alla lokaler, särskilt om 
det är nattvardsgång samma dag. Detta förhållande måste dock beaktas när 
kyrkorådsledamöter skall utses. Domkapitlet menar att man bör se till att det 
finns en kyrkorådsledamot eller suppleant från varje stadsdel med egen 
kyrkolokal, som är beredd att fungera som kyrkvärd. Med tanke på att 
fullmäktige kan bestå av 5--6 partigrupperingar, som också har andra hänsyn 
att ta då kyrkoråd skall väljas, kan ändock svårigheter uppstå att få 
kyrkvärdar som kan betjäna varje gudstjänstlokal vid nattvardsgudstjänst. 
Domkapitlet ifrågasätter, om det verkligen skulle behövas en formell 
ändring av kyrkolagen på denna punkt, för att andra än kyrkorådsledamöter 
skall kunna utföra en kyrkvärds uppdrag vid nattvardsgångar. 

Som framgår av ovanstående är domkapitlet berett att instämma i det 
principiella uttalandet i promemorian om vikten av att kyrkvärdarna, med de 
lagreglerade uppgifter de nu har, väljs just inom den begränsade krets, som 
har huvudansvaret för församlingsverksamheten nämligen kyrkorådet med 
suppleanter. Det är mycket väsentligt att bibehålla den personalunion mellan 
den gudstjänstfirande församlingen och kyrkorådet, som kyrkvärdarna. 
representerar. En lagändring av det slag som i olika sammanhang påyrkats 
skulle leda till den djupt olyckliga uppfattningen att kyrkvärdarna var de som 
hade ansvaret i gudstjänstsammanhang, medan kyrkorådet hade andra 
uppgifter.· 

Domkapitlet i Växjö: 

Som omnämns i promemorian är kyrkovärdsämbetet historiskt sett det 
förnämsta av kyrkans lekmannaämbeten. Redan i Östgötalagens kyrkobalk 
omnämns kyrkovärdarna som företrädare för sockenmenigheten och som 
företrädare för kyrkans egendom. De har även, vid sidan om prästen, getts 
ett delansvar för den kyrkliga verksamheten. Promemorian har på ett 
utmärkt sätt redogjort för deras förtroendeställning och anknytning till 
kyrkorådet samt den misstolkning av deras uppdrag, som ordet "kyrkvärd" 
hos allmänheten gett anledning till. I promemorian föreslås också åtgärder 
för att befria kyrkovärdarna från vissa tjänande uppgifter eller allmänna 
värdskap i kyrkan. Man konstaterar, att det står församlingen fritt, att bland 
kyrkans frivilligga medhjälpare utse s. k. gudstjänstvärdar, som skall visa 
kyrkobesökare till rätta och i övrigt svara för ordningen och de praktiska 
arrangemangen kring gudstjänsterna. Även upptagande av kollekt sägs 
kunna överlåtas på personer utanför kyrkovärdarnas krets. 
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Domkapitlet anser, att den ursprungliga benämningen "kyrkovärd" bör 
användas i stället för det språkligt mindre vackra förkortade ordet 
"kyrkvärd". Man använder ju alltjämt ordformer som kyrkoråd, kyrko
fullmäktige, kyrkostämma, kyrkoadjunkt, kyrkomusiker, kyrkosångare 

m.m. 
Med kyrkovärd eller ursprungligen kyrkovärjare avsågs den som värjde 

eller försvarade kyrkan och dess egendom. Detta ursprung, som ger ordet 
dess rätta innebörd, är okänt för de flesta. Helt naturligt intolkas allmänt i 
ordet kyrkovärd ett värdskap, en servicefunktion i kyrkan vid dess 
gudstjänster. Användningen av kyrkovärdarna blir vid en sådan uppfattning 
naturligtvis både vidsträckt och betungande, i synnerhet i kyrkor med hög 
besöksfrekvens. Det är därför ingalunda förvånande, att det allt oftare ropas 
efter ökat antal kyrkovärdar och om möjlighet att utse kyrkovärdar även 
utanför kyrkorådens krets. 

Den ihärdighet, varmed begäran om sådan möjlighet återkommer. visar 
tydligt, att blott allmänna uttalanden om kyrkovärdsbegreppets rätta 
innebörd och om möjligheterna att skaffa andra medhjälpare, exempelvis 
gudstjänstvärdar, inte räcker. K yrkovärdsbegreppet måste klart beskrivas. 
Vidare bör begreppet "gudstjänstvärdar" införas att avse medarbetare, som 
församlingen fritt äger utse för att bistå kyrkobesökarna vid gudstjänster
na. 

Domkapitlet får härmed föreslå, att ordet "kyrkvärd" ändras till det 
ursprungliga "kyrkovärd", att kyrkovärdarna av kyrkorådet väljs bland 
ledamöter och suppleanter i rådet, att kyrkovärdsbegreppet klart anges i 
församlingsstyrelselagen eller i kommentaren till lagen samt att ett nytt 
begrepp "gudstjänstvärdar" införs med den innebörd som ovan och i 
promemorian beskrivits. 

Domkapitlet i Göteborg: 

Utredningen behandlar frågan om kyrkvärdarna skall kunna utses bland 
andra än ledamöterna och suppleanterna i kyrkorådet, vilket skulle medföra 
en ändring av 54 § församlingsstyrelselagen. Problemet är aktuellt i första 
hand hos församlingar med två eller flera kyrkor. 

I normalfallet utses två kyrkvärdar för varje kyrka. Med hänsyn till att det i 
synnerhet inom storstadsförsamlingarna icke sällan finns både tre och flera 
kyrkor i en och samma församling tas med nuvarande bestämmelser en god 
del av kyrkorådets ledamöter och suppleanter i anspråk för uppdragen att 
vara kyrkvärdar. Kretsen begränsas ytterligare av det förhållandet. att en del 
kyrkorådsledamöter av personliga skäl inte har möjlighet åta sig uppdraget 
vara kyrkvärd. 

Med hänsyn härtill skulle det i och för sig finnas fog till en sådan ändring av 
bestämmelserna, att någon eller några av kyrkvärdarna i vissa fall finge utses 
bland församlingsmedlemmarna utanför kyrkorådet. Emellertid måste också 
vissa andra faktorer beaktas. 
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Med nu gällande bestämmelser kan kyrkvärdarnas erfarenhet från sin 
verksamhet tillgodoföras kyrkorådet. Detta är viktigt bl. a. ur den synpunk
ten, att kyrkvärdarna därigenom kommer att utgöra ytterligare en förbin
delselänk mellan kyrkorådet och det levande församlingslivet. Kyrkvärdsor
ganisationen skulle också i händelse av förfall för kyrkvärd kunna 
kompletteras med särskilda gudstjänstvärdar, vilka borde kunna hämtas 

utanför kyrkorådets krets. Härigenom skulle de tidigare angivna olägenhe

terna kunna uppvägas. 
På nämnda skäl avstyrker domkapitlet i likhet med utredningen en ändring 

av 54 § församlingsstyrelselagen. 

Domkapitlet i Karlstad: 

Domkapitlet delar den uppfattning, som kommer till uttryck i promemo
rian. Enligt domkapitlets mening är det angeläget, att den nuvarande 
bestämmelsen i ämnet bibehålls oförändrad. 

Domkapitlet i Härnösand: 

Grunden för sambandet mellan kyrkvärdar och kyrkoråd är det gemen
samma ansvaret för vården och förvaltningen av kyrkans egendom. 

I sitt yttrande över 1970 års framställning från Svenska kyrkans försam
lings- och pastoratsförbund anslöt domkapitlet sig till den uppfattning som 
framförts av bland andra Lunds domkapitel: ''Det ansvar för församlingslivet 

och dess utveckling och för förvaltningen av kyrkans och församlingens 
egendom - dit även vård och omsorg om kyrkorummet och dess inventarier 
hör - som 43 § LFS lägger på kyrkorådet gör det ytterst svårt att tänka sig att 
kyrkvärdar skulle kunna fullgöra de funktioner som hittills av ålder åvilat 
dem utan att ha säte och stämma i kyrkorådet. Kyrkvärdinstitutionen är 
enligt domkapitlets mening alltför väsentlig för att tömmas på sitt reella 
innehåll." 

Domkapitlet anser att detta uttalande alltjämt är giltigt och instämmer i 
promemorians förslag att den nuvarande bestämmelsen i LFS behålls 
oförändrad. 

Domkapitlet i Luleå: 

I föreliggande promemoria behandlas frågan huruvida den krets av 
personer som f. n. enligt 54 § lagen (1961:436) om församlingsstyrelse kan 
utses till kyrkvärdar bör utvidgas. Angivna frågeställning har varit uppe till 
behandling i skilda organ vid ett flertal tillfällen under de senaste årtiondena. 

Så anhöll t. ex. styrelsen för Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför
bund i skrivelse till Kungl. Maj:t år 1970 om sådan ändring av 54 § LFS att 

kyrkvärdar skulle kunna väljas inom en vidare personkrets än vad som är 
möjligt nu. Över ansökningen yttrade sig bl. a. samtliga domkapitel. 
Flertalet remissinstanser ställde sig då principiellt avvisande till den begärda 
lagändringen. Domkapitlet i Luleå framhöll i sitt yttrande den 18 oktober 
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1972 önskvärdheten av att förbindelsen mellan kyrkvärdskap och ledamot
skap eller suppleantskap i kyrkoråd bevarades. Domkapitlet framhöll vidare 

att man i växande församlingar - där vissa svårigheter att finna lämpliga 
kandidater inom vederbörande kyrkoråd för val av kyrkvärdar kunde 
föreligga - i första hand borde tillgripa möjligheten att utöka antalet 
ledamöter och suppleanter i kyrkoråden. Som en ytterligare möjlighet att 

tillmötesgå kravet på flexibilitet i växande församlingar förordade domka
pitlet i sitt yttrande slutligen det förslag som domkapitlet i Lund ställde. 
innebärande ett tillägg till 54 § första stycket LFS av innebörd att kyrkorådet 
skulle kunna utse biträdande kyrkvärdar för annan kyrka eller gudstjänst
lokal inom församlingen än för den egentliga församlingskyrkan. 

I den till grund för den nu framlagda promemorian i januari 1980 i 
riksdagen väckta motionen anfördes som motivering att det i vissa 

· församlingar är svårt att utse kyrkvärdar med hänsyn till att uppdraget binder 

till tjänstgöring i kyrkan varje eller varannan söndag samt att skiftarbetare 
och de som arbetar på schemalagd arbetstid på grurid av arbetstidens 
förläggning kan ha svårt att åta sig uppdrag som kyrkvärd. 

Som framgår av promemorian har kyrkvärdarna dels vissa legala 
uppgifter, såsom exempelvis det mellan kyrkvärdar och kyrkoråd betydel
sefulla gemensamma ansvaret för vården och förvaltningen av kyrkans 
egendom, dels vissa sedvanemässigt utvecklade liturgiska och liknande 
bestyr. Dessa senare uppgifter - t. ex. mottagande av gudstjänstbesökarna 
vid kyrkans ingång, textläsningar, frambärande av vin och oblater vid 
nattvardsgång, upptagande av kollekter m. m. - är, som påpekas i 
promemorian, inte förbehållna kyrkvärdar i egentlig mening. Något hinder 
mot att t. ex. kyrkorådet bland församlingsmedlemmarna utser ett antal 
personer att fullgöra sådana funktioner föreligger således i,nte. Om så sker 
torde enligt domkapitlets uppfattning den nuvarande begränsningen av 
valbarheten till kyrkvärdsuppdragen inte behöva föranleda de i motionen 
påtalade olägenheterna. För den händelse man skulle kunna utse personer 
utanför kyrkorådsledamöternas och deras suppleanters krets, skulle däremot 
den komplikationen uppstå att en reglering av ansvaret för vården av kyrkans 
egendom mellan kyrkvärdarna och kyrkorådet torde bli nödvändig. Dom

kapitlet är således i likhet med vad som framförs i promemorian av den 
uppfattningen att det ligger ett betydande värde i lagens nuvarande 

sammankoppling av kyrkvärdsuppdraget och kyrkorådets ansvar för försam

lingens verksamhet. Kyrkvärdsuppdraget är något mycket mer än enbart en 
servicefunktion i samband med gudstjänster och förrättningar. En förutsätt
ning för att kyrkvärdarna på ett riktigt sätt även skall kunna utföra de 
uppdrag av förvaltningsnatur som enligt gällande reglering åvilar dem torde 
enligt domkapitlets mening vara att dessa har direkt anknytning till 
kyrkorådet. 
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Domkapitlet i Visby: 

Domkapitlet ansluter sig helt till promemorians mycket välgrundade 
slutsats att nuvarande bestämmelse i församlingsstyrelselagens 54 § om val av 
kyrkvärd behålls oförändrad. 

Domkapitlet vill särskilt understryka de möjligheter som finns att inom 

ramen för gällande bestämmelser utse kyrkvärdar. Med några få undantag 
kan för val av kyrkoråd samtliga röstberättigade i församlingen komma i 
fråga. Det måste för kyrkofullmäktige och kyrkostämma redan vid detta val 
framstå klart att kyrkvärdar skall utses bland kyrkorådets ledamöter och 
suppleanter. Att acceptera att bli invald i kyrkorådet får även anses innebära 

ett accepterande av möjligheten att väljas till kyrkvärd. Det finns vidare inga 
formella hinder att vid behov utöka antalet kyrkorådsledamöter. Då antalet 
kyrkvärdar inte heller är maximerat kan - såsom ofta är förekommande i 
Visby stift - samtliga kyrkorådsledamöter utses till kyrkvärdar. 

Stiftsnämnden i Uppsala förklarar att den ansluter sig till yttrandet av 
domkapitlet i Uppsala. 

Stiftsnämnden i Skara: 

Av kyrkvärdarnas uppgifter är det egentligen endast vården och förvalt
ningen av församlingskyrkas egendom som berör stiftsnämndens verksam

hetsområde. Uppgiften åvilar även kyrkorådet i dess helhet. I samfälligheter 
bestående av församling eller församlingar utan kyrkoråd kan kyrkvärdarna 

även ha att ta befattning med förvaltningen av kyrklig jord av annan natur 
men denna uppgift har de i så fall i sin egenskap av kyrkorådsledamöter. 

I likhet med utredningen anser stiftsnämnden att kyrkvärdsuppdraget är 
nära förbundet med uppdraget som kyrkorådsledamot. Att bryta detta 
samband av den anledningen att svårigheter ibland kan föreligga att utse 
kyrkvärdar finner stiftsnämnden inte befogat. Förslaget till ny församlings
styrelselag innehåller bestämmelse om rätt till ledighet från anställning för 
kyrkliga förtroendemän. Denna bestämmelse kan antas medföra förbättrade 
möjligheter för kyrkorådsledamöter och kyrkvärdar att utöva sina uppdrag. 
Därmed torde även rekryteringen av personer för sådana uppdrag underlät
tas. 

Stiftsnämnden stöder utredningens förslag att ifrågavarande bestämmelse 
i församlingsstyrelselagen behålls oförändrad. 

Stiftsnämnden i Luleå: 

I föreliggande promemoria behandlas frågan huruvida den krets av 
personer som f. n. enligt 54 § lagen (1961:436) om församlingsstyrelse kan 

utses till kyrkvärdar bör utvidgas. Angivna frågeställning har varit uppe till 

behandling i skilda organ vid ett flertal tillfällen under de senaste årtiondena. 
Så anhöll t. ex. styrelsen för Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför
bund i skrivelse till Kungl. Maj:t år 1970 om sådan ändring av 54 § LFS att 

kyrkvärdar skulle kunna väljas inom en vidare personkrets än vad som är 
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möjligt nu. Över ansökningen yttrade sig bl. a. samtliga domkapitel. 
Flertalet remissinstanser -ställde -sig då principiellt avvisande till den begärda 
lagändringen. Domkapitlet i Luleå framhöll i sitt yttrande den 18 oktober 
1972 önskvärdheten av att förbindelsen mellan kyrkvärdskap och ledamot
skap eller suppleantskap i kyrkoråd bevarades. Domkapitlet framhöll vidare 
att man i växande församlingar - där vissa svårigheter att finna lämpliga 
kandidater inom vederbörande kyrkoråd för val av kyrkvärdar kunde 
föreligga - i första hand borde tillgripa möjligheten att utöka antalet 
ledamöter och suppleanter i kyrkoråden. Som en ytterligare möjlighet att 
tillmötesgå kravet på flexibilitet i växande församlingar förordade domka
pitlet i sitt yttrande slutligen det förslag som domkapitlet i Lund ställde 
innebärande ett tillägg till 54 § första stycket LFS av innebörd att kyrkorådet 
skulle utse biträdande kyrkvärdar för annan kyrka eller gudstjänstlokal inom 
församlingen än för den egentliga församlingskyrkan. 

I den till grund för den nu framlagda promemorian i januari 1980 i 
riksdagen väckta motionen anfördes som motivering att det i vissa 
församlingar är svårt att utse kyrkvärdar med hänsyn till att uppdraget binder 
till tjänstgöring i kyrkan varje eller varannan söndag samt att skiftarbetare 
och de som arbetar på schemalagd arbetstid på grund av arbetstidens 
förläggning kan ha svårt att åta sig uppdrag som kyrkvärd. 

Som framgår av promemorian har kyrkvärdarna dels vissa legala 
uppgifter, såsom exempelvis det mellan kyrkvärdar och kyrkoråd betydel
sefulla gemensamma ansvaret för vården och förvaltningen av kyrkans 
egendom, dels vissa sedvanemässigt utvecklade liturgiska och liknande 
bestyr. Dessa senare uppgifter - t. ex. mottagande av gudstjänstbesökarna 
vid kyrkans ingång, textläsningar, frambärande av vin och oblater vid 
nattvardsgång, upptagande av kollekter m. m. - är, som påpekas i 
promemorian, inte förbehållna kyrkvärdar i egentlig mening. Något hinder 
mot att t. ex. kyrkorådet bland församlingsmedlemmarna utser ett antal 
personer att fullgöra sådana funktioner föreligger således inte. Om så sker 
torde enligt stiftsnämndens uppfattning den nuvarande begränsningen av 
valbarheten till kyrkvärdsuppdragen inte behöva föranleda de i motionen 
påtalade olägenheterna. För den händelse man skulle kunna utse personer 
utanför kyrkorådsledamöternas och deras suppleanters krets, skulle däremot 
den komplikationen uppstå att en reglering av ansvaret för vården av kyrkans 
egendom mellan kyrkvärdarna och kyrkorådet torde bli nödvändig. Stifts
nämnden är således i likhet med vad som framförs i promemorian av den 
uppfattningen att det ligger ett betydande värde i lagens nuvarande 
sammankoppling av kyrkvärdsuppdraget och kyrkorådets ansvar för försam
lingens verksamhet. Kyrkvärdsuppdraget är något mycket mer än enbart en 
servicefunktion i samband med gudstjänster och förrättningar. En förutsätt
ning för att kyrkvärdarna på ett riktigt sätt även skall kunna utföra de 
uppdrag av förvaltningsnatur som enligt gällande reglering åvilar dem torde 
enligt stiftsnämndens mening vara att dessa har direkt anknytning till 
kyrkorådet. 
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Svenska kyrkans centra/råd för evangelisation och församlingsarbete: 
I 

Under senare år har en rad förslag framförts om vidgade möjligheter att 
välja kyrkvärdar även utanför kyrkorådet. Härvid har bl. a. anförts 
svårigheter att inom kyrkorådet finna personer som är villiga att åta sig 
kyrkvärdsuppdraget, olägenheten att detta binder sina innehavare till 

tjänstgöring i kyrkan var eller varannan söndag, det stora antal kyrkvärdar 
som blir nödvändigt i församlingar med flera distrikts- eller småkyrkor och 
skiftarbete som hinder att fullgöra kyrkvärdsuppdrag. Promemorian bemö
ter dessa argument på ett övertygande sätt bl. a. med citat från olika 
myndigheters yttranden i samband med tidigare framställningar av samma 
art. Centralrådet vill bland dessa yttranden särskilt understryka det av Lunds 
domkapitel 1970 gjorda påpekandet att man redan vid val till kyrkoråd måste 
ha i åtanke att kyrkvärdar skall utses inom detta. Själva existensen av 
församlingsstyrelselagens 54 § är att anse som en direkt anvisning till 
kyrkofullmäktige/kyrkostämman att nominera och välja kyrkoråd på sådant 
sätt att den nämnda bestämmelsen kan följas. Den som accepterat att väljas 
till ledamot av kyrkorådet måste därmed anses ha accepterat även 
möjligheten att väljas till kyrkvärd. För val till kyrkoråd kan samtliga 

församlingens röstberättigade medlemmar komma i åtanke. Detta tillsam
mans med den omständigheten att inga formella hinder finns att vid behov 
utöka antalet kyrkorådsledamöter gör att några svårigheter att följa 
församlingsstyrelselagens bestämmelser inte kan behöva uppstå. Inte heller 
antalet kyrkvärdar är maximerat, varför även deras antal kan utökas genom 

ett enkelt beslut. I Visby stift är det t. ex. tradition att samtliga kyrkoråds
ledamöter utses till kyrkvärdar och detta förekommer stundom även i 
enstaka församlingar i andra stift. 

Promemorian framhåller att yrkandena på en breddning av rekryterings
underlaget för kyrkvärdsuppdraget synes bottna i en oklarhet om dess 
innebörd. Denna iakttagelse är i många fall otvivelaktigt riktig. Då några 
ledamöter av konstitutionsutskottet i ett särskilt yttrande (s. 18) som skäl för 
en reform hänvisar till att kyrkorådsledamöterna liksom kommunstyrelsens 
ledamöter "kommit att väljas framför allt från synpunkten att de är ansvariga 
för den kyrkliga kommunens ekonomi och inte som tänkta innehavare av de 
ceremoniella uppgifter som åvilar kyrkvärdarna" kan detta visserligen vara 
tillämpligt på förhållandena i vissa enskilda församlingar men det uttrycker 
en ensidig syn på kyrkorådets och kyrkvärdarnas funktion som centralrådet 
för sin del inte kan biträda. Det såväl historiskt som principiellt fullt klara 
samband mellan kyrkvärdens legala ansvar och liturgiska funktion, som klart 

redovisas i promemorian, har sin motsvarighet i kyrkorådets ansvar icke 
endast för församlingens ekonomi och förvaltning utan även för församlings

livet och dess utveckling. Denna förening av både ekonomiskt och andligt 
ansvar i församlingens tjänst är grundläggande för kyrkorådets funktion, 
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varför en hänvisning till kommunstyrelsens funktion i detta sammanhang 
saknar relevans. 

Det är enligt centralrådets mening ytterst angeläget att slå vakt om och 
bevara sambandet mellan kyrkorådet och kyrkvärdsfunktionen. Kyrkvär
darnas legalt reglerade ansvarighet hör nära samman med kyrkorådets 
ekonomiska och förvaltningsmässiga ansvar och deras liturgiska funktion 
kan ses som en konkretisering på en punkt av kyrkorådets ansvar för 
församlingslivet och dess utveckling. Det finns inom församlingsstyrelsela
gen i dess nuvarande utformning ett inre samband mellan dess 43 §, som 
beskriver kyrkorådets uppgifter, och dess 54 §, som föreskriver att kyrkvär
dar skall utses inom kyrkorådet. Genom den senare bestämmelsen tillför
säkras kyrkorådet speciell möjlighet att fylla sina uppgifter enligt den 
förstnämnda paragrafen. Ur församlingslivets synpunkt är det av vitalt 
intresse att genom kyrkvärdarna ett personsamband upprättas mellan 
kyrkorådet som församlingens styrelse och den gudstjänstfirande församling
en. Skulle detta samband äventyras eller helt brytas skulle detta vara till 
allvarligt men för kyrkorådets ansvarstagare för församlingslivet och dess 
utveckling. I extrema fall skulle kyrkorådet kunna bli helt isolerat ·från 
församlingens gudstjänstliv. 

En förändring av nuvarande ordning för val av kyrkvärdar kan heller inte 
motiveras av att många församlingar har flera kyrkor eller predikoplatser, 
vilkas gudstjänster kräver medverkan av ett stort antal kyrkvärdar. 
Kyrkvärdarnas legala och liturgiska funktioner står visserligen i nära 
samband med varandra men detta samband är inte av den tvångsvisa art att 
den liturgiska funktionen kan fullgöras endast av dem som har det legala 
ansvaret. Såsom promemorian påpekar gäller kyrkvärdens legala ansvar hela 
församlingen och är inte inskränkt till det kyrkorum där han/hon ordinärt 
fullgör sin liturgiska funktion. Kyrkvärdarnas legala ansvar såsom det är 
beskrivet i författningarna kan alltså fullgöras av de kyrkvärdar som valts i 
enlighet med församlingsstyrelselagens 54 §.Den medverkan i liturgien som 
därutöver kan behövas i distrikts- eller småkyrkor kan fullgöras av andra 
församlingsbor. Detta sker också i ett stort antal fall. Dessas. k. gudstjänst
värdar, som ofta inte är ledamöter av kyrkorådet och som därför inte enligt 
gällande ordning kan utses till kyrkvärdar, utses inte sällan av kyrkorådet till 
denna uppgift. Även om det på strikt formella grunder kan ifrågasättas om 
det inte är pastor som på grundval av sitt särskilda ansvar för gudstjänstens 
utformning och genomförande - illustrerat t. ex. i kollektkungörelsen och i 
förordningen om lekmans textläsning i mässan - skall utse dessa medhjälpare 
i liturgien, torde i de flesta fall sättet att välja dessa s. k. gudstjänstvärdar 
vara av starkt underordnat intresse. 

Svenska kyrkans centralråd kan inte finna att bärande skäl anförts för en 
förändring av gällande bestämmelser om val och valbarhet för kyrkvärdar 
och tillstyrker därför promemorians förslag att församlingsstyrelselagens 
54 §behålls oförändrad. 



Prop. 1982/83:19 377 

Ärkebiskopen: 

Liksom på så många andra områden har samhällets utveckling medfört 

behov av förändringar och reformer också för kyrkans vidkommande. 
Merendels har detta behov framsprungit ur motiverade önskemål om en 

anpassning av kyrkans liv till det samhälle i vilket hon verkar och arbetar. 

Man har därvid emellertid haft och har att i det enskilda fallet göra en saklig 

bedömning, om så starka skäl finns för en förändring av hävdvunna 

ordningar, att man genom densamma uppnår sådana reella förbättringar, att 

de blir till gagn för verksamheten. Varsamhet med och respekt för vår 

kyrkotradition är därför i sammanhanget viktiga inslag. 
Som i promemorian påpekats har kyrkvärdsuppdraget urgamla anor inom 

vår kyrka. Förutom de rent legala funktioner som - åtminstone delvis -

alltjämt kan anses åvila kyrkvärden, har institutionen i sig sina förnämsta 

karaktärsdrag av ett särskilt förtroendemannaskap och en naturlig förbin

delselänk mellan församlingsstyrelsen och församlingsarbetarna. Att den 

främsta uppgiften dock är deltagandet i gudstjänsten, där de "såsom 

församlingens främsta förtroendemän genom sin närvaro ger uttryck åt sitt 

ansvar för gudstjänsten" är för mig grundläggande. 

Beträffande de legala funktionerna, som alltfort i en eller annan form 
kvarstår, har dessa redovisats på s. 21-22 i promemorian. Därur kan 

inhämtas att - som också påpekats - rättsutvecklingen genom åren tömt 
kyrkvärdsinstitutionen på betydande delar av det ursprungliga innehållet. 

Många av de nämnda uppgifterna har materiellt så ändrats att de numera fått 

en formellt svagare ställning än tidigare. Endast det av ålder och senast i 1918 

års reform fastslagna sambandet mellan kyrkvärdar och kyrkoråd i deras 

gemensamma ansvar för vården och förvaltningen av kyrkans egendom synes 

numera med fog kunna anses vara en legal funktion med reell dignitet. Detta 
område har emellertid också påverkats genom utvecklingen mot ett större 

antal anställda tjänstemän och befattningshavare i församlingarna, särskilda 
fastighetsnämnder för den kyrkliga egendomens förvaltning m. m. Mot 
bakgrund härav kan ifrågasättas om värdet av ett bibehållande av nuvarande 
ordning uppväger de fördelar motionen 1979/80:1050 avser uppnå. 

Utvecklingen har också visat, att en förskjutning av kyrkvärdskapets 
egentliga innehåll från det legala till de representativa och ceremoniella 

funktionerna ägt rum. Även om denna utveckling skett utifrån en oklarhet 

om kyrkvärdskapets verkliga innebörd och därmed ägt rum på felaktiga 

förutsättningar (promemorian s. 23), är den dock att betrakta som ett 

faktum. Detta kommer bl. a. till uttryck i det förslag till normalinstruktion 

för kyrkvärdar, som av biskopsmötet utarbetades år 1978 och som biläggs 

detta yttrande. 1 

I Bilagan utesluten här. 
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Som jag tidigare påpekat måste en sakligt fotad bedömning göras om reella 
förbättringar uppnås vid en förändring av gällande ordningar. 

De skäl utredningen anfört till stöd för sina överväganden och slutsatser 
måste tillmätas betydande värde. Å andra sidan måste de många framställ
ningarna i ämnet under senare år vara framsprungna utifrån gjorda 
erfarenheter i det praktiska arbetet i våra församlingar och därför bottna i ett 
verkligt behov. 

Jag vill därför - med instämmande i vad konstitutionsutskottet (KU 
1980/81: 15) yttrat - icke motsätta mig en ändring av nuvarande reglering, 
men förordar därvid att en sådan ordning tillskapas, att anknytningen mellan 
kyrkvärdsuppdrag och kyrkoråd alltfort kan upprätthållas. 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund: 

Förbundsstyrelsen delar helt de synpunkter som framställs i promemorian 
och förordar likaledes att den nuvarande bestämmelsen om kyrkvärdar 
bibehålls oförändrad. 

Styrelsen förutsätter dock att de församlingar, som finner det erforderligt, 
tillsätter gudstjänst- eller kapellvärdar för sådana liturgiska uppgifter som 
kan handhas av andra än kyrkvärdar, som valts jämlikt församlingsstyrelse
lagen 54 § första stycket. 

Stiftsrådet i Stockholms stift: 

Stockholms stift omfattar 82 församlingar. Inom stiftet finns en samman
slutning för kyrk- och gudstjänstvärdar benämnd Stockholms stifts kyrk
värdsförening. Stiftsbyrån har berett stiftets församlingar samt kyrkvärdsfö
reningen tillfälle att inkomma med synpunkter till stiftsrådet. 

De inkomna remissvaren från församlingar/samfälligheterna represente
rar 1/3 av stiftets församlingar. Endast två av församlingarna, nämligen 
Vaxholm och Trångsund, önskar en vidgad krets, ur vilken kyrkvärdar skall 
utses. Övriga församlingar, som representerar såväl storstad som övriga 
länsdelen, pläderar för oförändrad lydelse av församlingsstyrelselagen. · 
Botkyrka-Tumba kyrkliga samfällighet föreslår komplettering av försam

lingsstyrelselagen på sådant sätt att i lagtexten anges de uppgifter som 
ankommer på kyrkvärd. 

Stiftets kyrkvärdsförening ansluter sig till departementspromemorians 

slutsats om oförändrad lydelse i församlingsstyrelselagen. 
Med hänvisning till ovanstående ansluter sig Stiftsrådet i Stockholms stift 

till kommundepartementets promemoria och dess slutsats att ingen ändring 
bör ske i församlingsstyrelselagen beträffande kyrkvärdar. Om det av 
tidsskäl är möjligt bör lagtexten kompletteras med åligganden för kyrkvärd, 
dvs. ett överförande av gällande lagstiftning till församlingsstyrelselagen. I 
övrigt kan innehållet i kyrkvärdens åligganden betraktas såsom inomkyrklig 
fråga och kunna bli föremål för vidare överläggningar sedan kyrkan erhållit 

ett reformerat representativt kyrkomöte. 
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Riksförbundet Sl'eriges Kyrkvärdar: 

Kyrkvärden representerar församlingen - rentav "förkroppsligar denna 
vid nattvardskärlens frambärande". Kyrkvärden har jämte pastor vården om 
och ansvaret för församlingens kyrka och gudstjänst. Riksförbundet anser 
därför att kopplingen till kyrkorådet är helt nödvändig. På en kyrkvärd ställs 
krav på personliga resurser såsom medmänsklighet och viljan -att få en 
levande gudsgemenskap i församlingen. Redan på det stadiet, då en person 
blir tillfrågad om. huruvida han/hon accepterar val till ordinarie ledamot eller 

till suppleant i ett kyrkoråd, bör vederbörande ha fått information om att 
man därmed har ett ansvar för församlingen och dess gudstjänstliv, enligt 43 
och 54 §§ lagen om församlingsstyrelse, och kan väljas även till kyrkvärd. 
Beklagligtvis förekommer brister härutinnan. 

Kyrkorådets ordinarie ledamöter och suppleanter tillfrågas, om de vill 
åtaga sig uppdraget som kyrkvärd, då kyrkvärdar väljes. Detta är för dem ett 
fritt val. De känner väl till att kyrkvärdskapet är förenat med en viss 
bundenhet dvs. med tjänstgöring bl. a. på söndagar. Denna bundenhet -
men även viljan __:_ är förenad med vederbörandes egen inställning, ett 
engagerande i den kristna tron och till församlingen. 

Riksförbundet anhåller därför att nuvarande regler för valbarhet till 
kyrkvärdsuppdrag fortfarande skall gälla. 
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