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Till

Statsrådet och chefen för Civildepartementet

Chefen för Civildepartementet tillkallade i beslut den 18 maj 1992 en
kyrkoberedning. Till ledamöteri beredningenförordnadeshovrättspresiden-

Carl Axel Petri, ordförande, f.d. statsrådet Bertilten fp,Hansson
riksdagsledamoten KindbomBengt kontraktsadjunktenc, Kenneth
Landelius riksdagsledamöternanyd, Torgny Larsson s och Inger
Lundberg s, f.d. förbundsdirektören Carl-Eric Lundgren s, kontrakts-

Christina Odenberg m riksdagsledamöternaprosten Eva Zetterbergsamt
Ågren Åstrandv, Jan Erik kds och Göran m. Till sakkunniga

förordnadesbiskopen Per-Olov Ahrén, förbundsdirektören Sven Arnström,
generalsekreterarenSörenEkström och expeditionschefenIngvar Paulsson.
Till sekreterareförordnades hovrättsassessom Friedner.Lars

beslut 11I den augusti 1992 förordnades rådmannenAnders Forsbäck till
beredningen.expert

beslut 16I den oktober 1992 entledigades Christina Odenberg från
uppdraget ledamot i beredningen och godsägaren Carlersattessom av
Gustaf Ehrenheim m.von



Vissa kyrkofrågor.delbetänkandethärmedBeredningen överlämnar
lagstiftningen kyrkligaanpassningkring fråganUtredningsarbetet omavom

utförts rådmanneni första handtill 1991års kommunallagharkommuner av
Eskil Hinn.

reservationer.fogatsTill betänkandethar tre

Carl Axel Petri

Ö BertilEhrenheim HanssonCarl Gustaf von

LandeliusKennethKindbomBengt

LundbergIngerLarssonTorgny
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ÅstrandÅgren GöranErikJan

riednerFLars
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l SAMMANFATTNING

Kyrkoberedningen har i uppdrag över den statligaatt regleringense av
ekonomi.Svenskakyrkans ställning, organisation och Beredningensförslag

skall redovisasetappvis. Beredningenhar redan lagt fram vissa förslag när
det gäller den kyrkliga ñnansförmögenheten.I detta betänkanderedovisas
förslag i fråga anpassning kyrkolagens bestämmelser kyrkokom-om av om

till 1991års kommunallag, det kyrkliga utjämningssystemet,muner diakons
tystnadsplikt kyrkoherdes och biskopssamt ställning i vissa utskott.
Beredningenåterkommer till övriga frågor i betänkande.ett senare

Beträffande anpassningentill 1991 års kømmunallag föreslår beredningen
huvuddelen de bestämmelseratt i kommunallagen deav som avser

borgerliga kommunerna skall bli tillämpliga även i fråga kyrkokommu-om
församlingar,dvs. stiftssamfálligheternema, och andra samfálligheter. På

några punkter måstedock med hänsyntill kyrkans uppgifter och från de-
borgerliga kommunerna skilda uppbyggnad särskilda regler gälla för-
kyrkokommunema. Frågan de kyrkliga kommunernasmöjlighet deltaom att

internationellai missions- och biståndsprojekt föreslås bli föremål för
ytterligare överväganden.

Statskontoret har beredningens uppdrag utvärderat det kyrkliga ut-
jämningssystemet föreslåroch vissa justeringar T.ex. skallsystemet.av
allmänt utjämningsbidrag inte längre utgå till stiftssamfálligheternaoch inte
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utgåfrån Kyrkofondenstiftsbidragomfattningheller skall i som nusamma
höja sinmöjlighetföreslås i ställetStiftssamfállighetematill dessa. att

kyrkoavgift tillallmännaskattekrona.skatt med Pastoratensöretre per
belopp. Pastoratenföreslås samtidigt bli sänkt medKyrkofonden samma

totalavarvid detbelopp,sin skatt med dettatorde därmed kunna sänka
inskränknings-föreslås den s.k.förblir oförändrat. Vidareskattetrycket att

utjämningsbidrag i vissainnebär till allmäntregeln, råttpastoratsatt ettsom
fall minskar, skall slopas.

utvidgad.föreslås blidiakoner och diakonissorTystnadspliktenför

Beredningeni kyrkorådet.ledamotKyrkoherden idag självskrivenär som
vilket rådet delegerattillföreslår kyrkorådet inrättar utskott,ettatt om-

sådantiyttranderättfår och ävenbeslutsrätt kyrkoherden närvaro- ett-
inomutskottbiskopen ochi frågautskott. Motsvarande bör gälla om

stiftsstyrelsen.
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG2

2.1 Förslag till

rättegångsbalkenlag ändring iom

Härigenom föreskrivs 36 kap. 5 rättegångsbalken§ skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 kap.
§5

till följdDen 2 kap. 2l eller § eller 3 kap. l § sekretesslagensom av
1980:100 eller någon bestämmelse,till vilken hänvisas i något dessaav
lagrum, inte får lämna uppgift får inte höras vittne denna utanen som om
tillstånd från den myndighet i verksamhet uppgiften har inhämtats.vars

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,
psykoterapeuter, kuratorer vid familjerâdgivningsbyrácr, drivssom av
kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfálligheter, och deras
biträden får höras vittnen något i dennaderas yrkesutövningsom om som
anförtrotts dem ieller de sambanddärmed erfarit, endast det ärsom om
medgivet i lag eller den, till förmån tystnadspliktengäller, samtyckervars
till det. till följdDen 9 kap. 4 § sekretesslageninte får lämnasom av
uppgifter där får höras vittne dem endast det ärsom avses som om om
medgivet i lag eller den till förmån sekretessengäller samtycker tillvars
det.

Senastelydelse1992:340
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Rättegångsombud,biträden vittneneller försvarare får vadhöras som om
anförtrotts för fullgörandedem uppdragets endast medgerpartensom om

det.
hinder i eller tredje stycket andraUtan vad sägs andra är änav som

försvarare skyldiga vittna i mål angående för vilket intebrott, äratt
föreskrivet lindrigare straff fängelse två år.iän

för iOm tystnadsplikt för den i Om tystnadsplikt densom som
Svenskakyrkans ordning har vigts Svenskakyrkans ordning har vigts
till det kyrkliga ämbetet diakon eller diakonissatillpräst präst,som
finns föreskrifter 36 finns föreskrifter i 36i kap. kyrko- kap. kyrko-

1992:300. inom 1992:300. inomlagen lagen DenDen som som
trossamfundnågot trossamfund Sven- något Sven-än änannat annat

ska kyrkan eller den diakon ellerär präst ska kyrkan är präst,som
i sådantsamfund intar diakonissa i sådanteller denmotsvaran- som

ställning får inte ställ-de höras samfund intar motsvarandesom
vittne något vittnehaneller hon ning får inte hörasom som som om

erfa-har erfarit under bikt eller själa- något hon harhan ellersom
vårdande själavårdandesamtal. rit bikt ellerunder

samtal.
tryckfrihetsförordningentystnadsplikt enligt 3 3 ellerhar kap. §Den som

förhållanden2 3 yttrandefrihetsgrundlagen får vittnekap. § höras omsom
föreskrivs i nämndatystnadsplikten i månendast den detsom avser

paragrafer.
vittnenågon i paragraf inte får hörasOm enligt vad dennasägs somsom

visst förhållande, får vittnesförhör inte heller med denägaett somrumom
översättning.tystnadsplikt biträtt med tolkning ellerunder

i kraft l januari 1994.lag träder denDenna
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2.2 Förslag till

lag ändring i kyrkolagen 1992:300om

Härigenom föreskrivs i fråga kyrkolagen 1992:300om
dels 13 kap. 7 24och §§, 19 kap. 10att och 11 §§, 42 kap. 24 § samt

rubrikerna förenärmast 13 kap. 24 19 kap. 10 och 11 42§§ och kap.
24 § skall upphöra gälla,att

dels nuvarande 11 kap. 2 19 §§att skall betecknas 11 kap. 6 11 och- -
13 24 §§, nuvarande 13 kap. 8 10, 16 23 och 25 40 §§ skall- - - -
betecknas 13 kap. 7 17 19, 21 23, 27 29, 31 35, 38, 40, 41,- - - - -
45 47 49och 52 §§, nuvarande 17 kap. 22 33 §§ skall betecknas- - -
17 kap. 24 29 35och 40 §§, 19nuvarande kap. 12 16 §§ skall be-- - -
tecknas 19 kap. 10 -12, 20 och 21 §§, nuvarande20 kap. 5 12 §§ skall-
betecknas20 kap. 10 12och 17 §§ nuvarande22 kap. 7samt § skall-
betecknas22 kap. 16

dels rubrikerna förenärmastatt ll kap. 16 och 19 §§ placeras
närmast före 13, 21 och 24 §§, rubrikernanya nya nya nya nya
närmast före 13 kap. 10, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34 och
39 §§ placeras förenärmast 17, 18, 19, 21,nya nya nya nya nya nya

28, 29, 31, 32, 33, 38,nya 45 ochnya 51 §§,nya nya nya nya nya nya
rubrikerna förenärmast 17 kap. 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 33och §§
placeras förenärmast 24, 25, 26, 28, 36, 37,nya nya nya nya nya nya nya
38 och 40 §§, rubrikerna närmast före 19 kap. 12, 13 och 16nya §§
placeras förenärmast 10, 11 och 21 §§, rubrikerna närmastnya nya nya
före 20 kap. 11 och 12 §§ placerasnärmast före nya nya
10, 12, 13, 14, 16 och 17 §§ rubrikennya nya närmastnya nya samtnya
före 22 kap. 7 § placeras förenärmast 16nya

dels rubriken förenärmast 13att kap. 2 § skall lyda Antal ledamöteroch
deras ersättare, rubriken närmast före 13 kap. 7 § skall lyda Närnya
sammanträdenaskall hållas rubriken förenärmast 19samt kap. 3 § skall
lyda Budgetens innehåll,
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2218, 19, och6 13,dels 11 kap.att nyanyanya nyanya nya-
19, 22,18,17,23 13 11 15,§§, kap. nyanyanya nya nyanya -

40, 41, 47,35, 38,23, 29, 32, 33, nya nyanyanya nyanya nya nya nya
21,16 17 kap.8 kap. 9 kap. 449 52 §§, 14 kap. 15och nyanya

19 kap.36, 38, 39 §§, 18kap. 429, 35, nyanya nya nyanya
1312,10,2012 och 21 §§, kap.11, nya nyanya nyanya nya

86 25 kap.16 24 kap.22 6 §§,17 §§, kap. 1och och nyanya -
rubrikerna22, 26 och 27 §§10, 13, 19, 2036 1 42 kap. 17,kap. samt-

42 kap.22 1 § och2 9 §§, kap.19 kap. ochföre 11 kap. 1närmast
följande lydelse,21 § skall ha

2 ochparagrafer, kap.femtio 4skall införasdels det i lagenatt anya
20,10, 16,13 kap.12 12 kap. 92 5 och §§,2 b §§, 11 kap. a-

30 34 §§,22, 23 och48 kap.36, 37, 39, 42 44 och §§, 1724 26, 30, ---
§§22 kap. 7 159 och 11 §§19 13 19 §§, 20 kap.kap. samt --

42 kap.§§ll och 156 22 kap.före 20 kap. samtnärmastsamt
följande lydelse,27 rubriker§ avnya

rubrikinföras19 5 § skalli före kap.dels det lagennärmast somatt en ny
skall lyda Budgetprocessen.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4 kap.

den kyrko-Föreskrifter2 § oma
underkommunala organisationen

finns lageneller krigsfara ikrig
förfarandet hos0988:97 om

förvaltningsmyndig-kommunerna,
domstolarna underochheterna

krigsfarakrig eller m.m.

kom-för kyrkliga§2 Omb rätt
beslutanderättenuppdraattmuner

tillanstallningsfrágori vissa en
kyrkliga kom-sammanslutning av
föreskrifter idetfinnsmuner
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kommunala delegationslagen
1954:130.

11 kap.

Församlingsangelågenheter Församlingens befogenheter

l§

församlingEn får själv eller i församlingEn får själv ieller
samverkan med försam-andra samverkan försam-med andra
lingar sköta sina angelägenheter. lingar ha hand sådanaangelä-om

Med församlingsangelågenheter genheter har anknytning tillsom
frågor församlingens eller de berördaavses om

främjande kyrkans guds- församlingarnas områdeneller tillav
tidnstliv och undervisning deras medlemmar.samt
diakoni och evangelisation,

anskaffandeoch underhåll av
lås egendom utan attsom, vara
byggnadstillbehör, avseddförär
kyrkobyggnad,församlingshusoch
andra församlingslokaler eller

för kyrkliga ändamål,annars
anskafande och underhåll av

kyrkobyggnadJörsamlingshus och
andra församlingslokaler,

anskaffande lös egendomav
inte byggnadstillbehör, förärsom

kyrkligt ändamål till de byggnader
och lokaler isom anges

anskafande och underhåll av
andra byggnader och lokaler samt
någon mark för kyrkligtannan
ändamål iän som anges

anläggande och underhåll av
begravningsplatser, inteom rege-
ringenför särskilt fall beslutar att
uppgiften skall ankomma på en
borgerlig kommun, underhållsamt

kyrkotomt,av
avlöningyötmåner för arbets-

hosförsamlingen.tagare
Om vissa angelägenheter som

ankommer på församlingarna
finns särskilda föresknfler.
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behandlaförsamling skall2 § En
det intemedlemmar lika,sina om

någotsakliga skälförfinns annat.

fattaförsamling får inte§3 En
krafttillbakaverkandebeslut med

nackdel för medlem-är tillsom
finns synnerli-det intemarna, om

skälfor det.ga

församlingsangelägen-§ Med4
frågorIheter enligt § omavses

kyrkans guds-främjande av
undervisningdänstliv och samt

evangelisation,ochdiakoni
och underhållanskaffande av

egendomlös attutan varasom,
föravseddbyggnadstillbeltör, är

kyrkobyggnad,församlingshusoch
församlingslokaler ellerandra

ändamål,för kyrkligaannars
och underhållanskajfande av

ochkyrkobyggnad,församlingshus
församlingslokaler,andra

egendomlösanskaffande av
byggnadstillbehör, förinte ärsom

byggnadertill deändamålkyrkligt
ioch lokaler angessom

underhållochanskafande av
och lokalerbyggnaderandra samt

ändamålför kyrkligtmarkannan
iän angessom

underhållanläggande och av
intebegravningsplatser, rege-om

fall beslutarsärskiltförringen att
bor-ankommapáskalluppgiften

underhållgerlig kommun,samt av
kyrkotomt,

avlöningsfönnánerför arbets-
församlingen.hostagare

angelägenheter§5 Om vissa som
församlingarnapäankommer
föreskrifter.särskildafinns det



6§

2 § församlingNär utgör församlingNär utgöretten ett pasto-en
enförsamlingspastorat, enförsamlingspastorat,pastorat sköterrat

sköter församlingen själv församlingenalla de själv alla de för-
församlingsangelägenheter samlingsangelägenhetersom somanges

i I § andra stycket. i 4anges
Församlingen skall också skötade angelägenheter enligt dennasomannars

lag eller författning ankommer påannan pastoratet.

7§

3 § fleraNär församlingar utgör flera församlingarNär utgör ett
flerförsamlingspasto-ett flerförsamlingspastoratpastorat pastorat

rat sköter varje församling själv sköter varje församling själv de
de församlingsangelägenheter församlingsangelägenhetersom som

i I andra§ stycket 1och i 4§ 1 ochanges anges
De församlingsangelägenheter församlingsangelägenheterDe

i 1 § andra stycket 3 i 4 § 3 7 skall skötassom anges som anges- -7 skall skötas kyrklig kyrklig samfällighet,av en sam- av en som
fallighet, består samtliga består samtliga församlingar isom av av
församlingar i pasto-pastoratet pastoratssamfállighet.pastoratet
ratssamfallighet. Stiftsstyrelsen Stiftsstyrelsen får dock beslutaatt
får dock besluta angelägen- angelägenheternaskallatt skötas av
heterna skall skötas sådan sådankyrklig samfållighetav en en som
kyrklig samfällighet i i 8som anges anges
4

Pastoratssamfállighetenskall också sköta de angelägenhetersom annars
enligt lag eller författning ankommerannan pastoratet.

8§

4 § En pastoratssamfállighetkan En pastoratssamfállighet kan
också få sköta de ekonomiska också få sköta de ekonomiska
församlingsangelägenheter församlingsangelägenhetersom som

i I § andra stycket l och 2 i 4 § l och 2 totalanges pasto-anges
total pastoratssamfällighet. ratssamfállighet.

Församlingama inom flera Församlingama inom flerapas- pas-
får bilda kyrklig samfällighettorat får bilda kyrklig samfällighettorat

för sköta fleraeller de föratt sköta eller fleraatt deen av en av
ekonomiskaförsamlingsangelägen- ekonomiskaförsamlingsangelägen-
heter i J § andra styck- heter i 4 § fler-l 7som anges som anges -l 7 flerpastoratssamfállighet pastoratssamfållighetet eller alla-
eller alla sådana angelägenheter sådanaangelägenhetertotal fler-

flerpastoratssamfällighet.total pastoratssamfallighet.
Sådana samfalligheter i andra stycket får även bildas försom avses

angelägenheter enligt lag eller författning ankommer påsom annars annan
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pastoraten.

9§

överlämnasÖverlämnas flera deellereller flera§5 avenaven
ekonomiskaförsamlingsangelägen-församlingsangelä-ekonomiskade

tilli 4 § 1 7i 1 andra heter§genheter ensom angessom anges -
ändåflerpastoratssamfällighet, fårtill flerpastorats-stycket l 7 en- pastoratssamfállighettotalfår ändå totalsamfällighet, enen

sköta debestå förbildas ellerpastoratssamfällighet bildas eller att
försam-ekonomiskaåterståendeåterståendeför sköta debestå att

lingsangelågenheterna.församlingsangelä-ekonomiska
genhetema.

Kyrkliga samfällighetersamfålligheterKyrkliga somsom
får inte8 stycketi § andraintestycket färi 4 § andra avsesavses

angelägenhetersådanaha handsådanaangelägenheterhandha omom
stiftssamfällig-skall skötasstiftssamfällig-skall skötas avsomavsom

heten.heten.

1 3 och 5Föreskrifterna i12 § -
kyrkligaockså degiller§§ sam-

706178 §§.ifälligIuearsom avses

l3§

beslutande-församling utövasIförsamling be-8 § utövasI enen
påkyrkofullmäktige ellerkyrkofullmäktige rättenslutanderätten avav

någotintekyrkostäm annatintepå kyrkostämma,eller ma, omom
följer 17följer 12något avannat av

l8§

införaavskaffa ellerBeslutavskaffa eller13 § Beslut attatt omom
15kyrkofullmäktige enligt ellerenligt 10kyrkofullmäktigeinföra

beslutanderätten16 § ellerbeslutanderät-11 eller atteller § att
direktvaltskall utövasdirektvalt ettskall utövas ett avten av

till-skallkyrkoråd enligt 17 §enligt 12 skall till-kyrkoråd §
året efter detfrån medochlämpasäret efter detfrån och medlämpas

kyrkofullmäktigeår då valkyrkofullmäktigedå valår avav
i hela landet.förrättasgångi landet. nästagång förrättas helanästa

månadvalåret.fattas före utgångenskallBeslutet av mars

l9§

under-skallStiftsstyrelsen genast14 § Stiftsstyrelsen skall genast
andraenligt 15 §beslutenligt 10 § rättasbeslutunderrättas omom

16stycket och11stycket ochandra
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Länsstyrelsenskall under- Länsstyrelsenskall under-genastgenast
beslut enligt enligt 18rättas 13 besluträttasom om

22§

17 § Kyrkofullmäktige Kyrkofull mäktigeeller kyrkostäm-eller
kyrkostämman får får kyrkorádet elleruppdra uppdraman
kyrkorådet eller någon någon nämnd i fullmäk-attannanannan

i fullmäktiges tiges fattanämnd eller eller ställestämmansatt
ärende eller iställe fatta i vissa beslut i visststämmans beslut ett

inte något vissa ärenden, inteärenden,grupper av grupper av omom
följer lag eller något följer lag ellerannat annatav annan av

författning. författning.annan
sådantuppdragfår inte principiell beskaffenhetEtt ärenden äravse som av
ieller övrigt vikt.störreav

samband med budgeten1 att
fastställs eller anslag annars
beviljas får kyrkofullmäktige eller
kyrkøsrämmanuppdra åt kyrkorá-
det eller någon nämnd attannan
genomföra verksamhetvissen

de riktlinjerinom för ellerramen
andra generella beslut verk-om

ellersamheten jitllmäktigesom
har fastställt, intestämman om

lag.något följerannat av

23§

18 § eller flerpastoratssamfállighetI ankommer förvaltningenpastorats-en
och verkställigheten kyrkorådet och övriga nämnder.

Nämnderna bereder också Nämnderna bereder ocksåären- ären-
den skall kyrko-avgöras den skall kyrko-avgörassom av som av
fullmäktige eller församlingsdele- fullmäktige eller församlingsdele-
gerade. Föreskrifterna i 16 § Föreskrifterna i 21gerade. §
andra stycket särskild särskildandra stycketom en om en
beredning ioch 17§ första beredning förstastyck- och i 22 § styck-

uppdrag i fullmäktiges i fullmäktigesuppdraget att et attom om
eller kyrkostämmans fattaställe eller kyrkostämmans ställe fatta
beslut i vissa frågor tillämpas beslut i vissa frågor tillämpas
också i samfalligheten. också i samfálligheten.

12 kap.

9 § Kyrkøfitllmäktige, kyrko-a
eller församlingsdelege-stämman
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uppdraget föråterkallarade fär
förtroendevald valts avsomen

eller delege-fullmäktige, stämman
förtroendevaldarade, denom

ansvarsfrihet,har vägrats
eller

dom har vunnitsomgenomen
för brottkraft har dömtslaga ett

fängel-det föreskrivetför vilket är
däröver.tvâ är ellerise

13 kap.
1§

föreskrifter1972:704 kyrkofullmäktigval, finnslagenI omm.m.om
indelning i valdistrikt,

förrättande och avslutande val,valdag, röstlängd, av
hurantalet ochutseende ersättare, ersättaresamtav

dessa samtutses,
tjånstgörings-förfarandet ledamot i fullmäktige har avgått undernär en
i fullmäktigeinträtt ordinarie ledamottiden och harnär ersättareen som

anledning avgåtthareller ersättare.somav annan

4§

kyrkofullmäkti-iledamöterna skall ledamöternaFör ersättare För
jinnaskyrkofull- skall dettill det antal ersättare.utses som ge

Länsstyrelsenmäktige bestämmer.
skall underrättas be-genast om
slutet.

Antalet skall vissutgöra en
hälften, detandel, dock högst av

partiantal platser varjesom
församlingen. det därvidOm
uppkommer brutet tal,ett avrun-

heladas detta till högrenärmast
tal.

förstafullmäktige skallNär utses
gången, beslutar kyrkostämman

antalet Länsstyrel-ersättare.om
skall underrättasgenastsen om

beslutet.
Beslutarfullmäktige ändringom

3antalet tillämpas §ersättareav
andra stycket.
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6§

Kyrkofullmäktige väljer bland sina Kyrkofullmäkti väljer bland sinage
ledamöter ordförande och ledamöter ordförandeen ochen en en
eller två vice ordförande. Full eller flera vice ordförande.
mäktige bestämmer tiden för Fullmäktige bestämmertiden för
uppdragen. uppdragen.

Till dess valen har färrättatsatt
ordförandeskapetutövas denav

har ledamotvarit längst tid.som
Om tvâ eller flera har leda-varit

lika länge,möter har den ärsom
äldst företräde.

9§

10 § Ordföranden utfärdar kungörelse när kyrkofullmäktige skallom
sammanträda. Kungörelsen skall innehålla uppgift tid och plats förom
sammanträdet uppgift de ärendensamt skall behandlas.om som

När sammanträde skall hållas första gången sedanbeslutanderättenhar
uppdragits fullmäktige, utfärdas kungörelsen den valdasenastav
ordföranden i kyrkostämman.

Kungörelsen skall anslår minst
veckaföre sammanträdesdagenen

på församlingens anslagstavla.
Den skall inom tid ocksåsamma
sändas till varje ledamot och

på lämpligtersättare sätt.ett

10 § Kungörelsenskall anslås
minst veckaföre sammanträ-en
desdagen på församlingens an-
slagstavla. Den skall inom samma
tid ocksåsändastill varje ledamot
och på lämpligtersättare sätt.ett

ll§

Uppgift tid och plats för Uppgift tid ochom plats förom
sammanträdet kyrkofull-samt, sammanträdet kyrkofull-om samt,om
mäktige har bestämt det, uppgift mäktige har bestämt det, uppgift

de ärenden skall behand- deom ärendensom skall behand-om som
las skall också minst vecka las skall också minst veckaen en
före sammanträdesdageninföras i före sammanträdesdageninföras i

eller flera ortstidningar. den eller deen ortstidningar som
Vid sammanträdeföre december fullmäktige beslutar.

månads utgång för detavgörs
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ellervilkenkalenderåret iföljande
sådanatillkännagi-vilka tidningar

Därvid börinföras.skallvanden
tidningar väljassådana ge-som

olikaspridning inomsinnom
grupperavförsamlingsmedlemmar

detredjedelminstOmmöjligt. Omnår så många avenettsom
begärledamöternanärvarandeuppgiften iinföra attförslag attom

vissiskall införasuppgiftenminstortstidning fårviss enenen
uppgiften införasortstidning, skallskalltredjedel rösterna, upp-av

tidningen.i dentidningen.i dengiften införas

l2§

brådskandesåärende ärOmbrådskandesåärende ettärOm ett
dethinner kungörasintedetdetinte hinner kungörasdet attatt
ochföreskrivs i 10 §tredje sätti 10föreskrivs §sätt somsom

skall kun-stycket,första11 §första stycket,stycket och ll §
ärendetuppgiftmedgörelsenuppgiftmedkungörelsenskall omom

förevardagenanslåsvardagen senastanslås sam-ärendet senast
skallDessutommanträdesdagen.sammanträdesdagen.Dess-före

lämpligt sättkungörelseninom ettkungörelsenskallutom
ochvarje ledamottillsändastill varje leda-tid sändassamma
näden kanså,ersättarelämpligt antasattoch ersättare ettmot

tid.dem inomSätt. samma

13§

förhindradledamot är attOmförhindradledamot ärOm att enen
sammanträdetillsiginställasammanträde ettsig tillinställa ett
ividare deltaelleri ettdeltavidare att samman-eller ettatt samman-

tjänstgöraskall ersättareträde,tjänstgöraskall ersättareträde, enen
ställe.i ledamotensgällerställe. Dettai ledamotens

kallatsharockså ersättare somen
eller tjänstgörtjänstgöraatt som

ledamot.stället föri
skall enligttjänstgöraErsättarna

har bestämtsordningden som
Enmellan ersättareersättarna.

harbörjat tjänstgöraharsom
oberoendeföreträdedock av

turordning. En ersättare som
grundtjänstgöringen påavbryter
sedanfår åter tjänstgörajäv,av

handlagts.ärendet har
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14 §

Om samtliga förersättare Ersättarna skall tjänstgöra enligten
ledamotärförhindrade inställa den ordning har bestämtsatt som
sig eller vidare delta i mellanatt ersättarna.ett
sammanträde, skall ledamotensi En har börjatersättare som
ställe den inträdaersättare tjänstgöra har dock företrädesom
enligt den bestämda ordningen oberoende turordning.av
står i tjänstgöra för dentur Enatt avbryterersättare tjänst-som
ledamot har fått första plat- göringen pá grundsom jäv, får återav

för partiet. Om sådan tjänstgöra sedansen ärendet haren
inte kanersättare tjänstgöra, skall handlagts.

den inträdaersättare står i frågaI företrädesørdningensom om
tjänstgöra för den ledamottur tillämpasatt i deföreskrifterövrigt i

har fått den andra platsenför vallagen 1972:620som gällersom
partiet och så vidare efter för i kommunfullmäktige.ersättaresamma
grund.

15 §

En ledamot inställer sig pågåendeunder sammanträdeeller till fortsattsom
sammanträde,har rätt tjänstgöraocksåatt ersättarehar inträtt i hansom en
ställe.

En ledamot har avbrutitsom
tjänstgöringen vid ett samman-
träde på grund hinder änannatav
jäv, får dock därefter under sam-

dag inte tjänstgöra vidma sam-
manträdet.

16 § ledamotEn har avbrutitsom
tjänstgöringen vid ett samman-
träde på grund någotav annat
hinder jäv får därefterän under

dag inte tjänstgöra vidsamma
sammanträdet.

l7§

16 § Kyrkofullmäktige får handlägga ärendebara hälftenett änom mer
ledamöterna är närvarande. Fullmäktigeav får dock föreskriva att

interpellationer och frågor får besvaras även färre ledamöter ärom
närvarande.

Om ledamot enligt 17 § eller Om ledamoten enligt 18 § elleren
20 kap. 4 § jävig iä: ärende, 20ett kap. 4 § jävig iär ärende,ett
får fullmäktige handlägga detta får fullmäktige handlägga detta
också antalet närvarande ocksåom antalet närvarandeom
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jävet integrundpåledamöterintejävetpå grundledamöter avav
iföreskrivsuppgår till vadföreskrivs iuppgår till vad somsom

stycket.förstaförsta stycket.

l8§

i hand-får inte deltaledamoti Enfår inte deltaledamot§17 En
ärendeläggningenärende etthandläggningen somett avsomav

självledamotenpersonligen rörsjälvpersonligen ledamotenrör
sambo,make,föräldrar, eller ledamotensmake,eller ledamotens

syskon ellerellerföräldrar, barnnågonsyskon ellerellerbarn
närstående.Bestäm-någonBestämmelsernärstående. annanannan

medi sambandjävrevision melsersamband medjäv i omom
20 kap. 4finns irevision20finns i kap. 4

l9§

delta iharKyrkoherden rätti överlägg-§ delta att18 Rätt att
be-inte ivid överläggningarnainte i beslutenningarna menmen

kyrkofullmäktigesvidslutensammanträdenkyrkofullmäktiges sam-
fårKyrkofullmäktigemanträden.ocksåhar
haskallocksåandraord- bestämmaordföranden eller vice att

överläggningarnaideltakyrko- rättkyrkorådetföranden i attsamt
inte i besluten.herden, men

0rd-ellerordföranden vice
nämndnågonföranden i annan

vid handlägg-beredningeller i en
harärendeningen ett somav

bered-ellernämndenberetts av
besvarandeoch vidningen av

eller frågorinterpellationer som
ordföranden iframställts tillhar

eller beredningen,nämnden
kyrkorädet vidledamot ien

interpellationbesvarande enav
harandra stycketenligt 32 §som

besvarasföröverlämnats att av
honom,

församlingenhosrevisoren
revisionsbe-behandlingenvid av

verksamhetför denrättelsen som
uppdraghans avser,

grund sinaden på avsom
ställ-ledandehar denuppgifter
för-anställda ibland deningen

samlingen, samt
kyr-iledamot eller ersättare
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korddet, någon nämndellerannan
beredning, fullmäktige harom
beslutat det.

Fullmäktige får kalla anställda
hos församlingen eller särskilda
sakkunnigaför meddelaatt upp-
lysningar vid sammanträde.ett

20 § Ordföranden och vice ord-
föranden i nämnd, revisorernaen

de anställda församlingenisamt
skyldiga lämnaär upplysning-att
vid kyrkofiillmäktigesar samman-

träden, fullmäktige begär detom
och det intefinns något hinderom

det på grund sekretessmot av
enligt lag.

22§

20 § Innan kyrkofullmäktige avgör ärende skall det ha berettsett denav
nämnd eller beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör eller av en
beredning fullmäktige särskilt har för ändamålet.som utsett

Om ärende har beretts någonett denän nämnd eller beredningav annan
dit ärendet efter sin beskaffenhethör, skall nämndeneller beredningen få
tillfälle yttrande i innanatt ärendet det avgörs.avge

Kyrkorådet skall alltid få tillfälle sig i ärende haratt yttra berettsett som
någon rådet.änav annan

Kyrkorådet skall lägga fram
förslag till beslut i ärende,ett om
inte någon nämnd ellerannan
beredning har gjort det.

23§

21 § Kyrkofullmäktige får förrätta val föregåendeberedning.utan
Beredning behövs inte heller för Beredning behövsinte heller för

ärenden ändring ärendensom avsägelsefrånavser av som avser
antalet ledamöter eller i uppdragersättare förtroendevald.som
kyrkorådet eller nämndannan
eller avsägelsefrån uppdrag som
ledamoteller ifitllmäkti-ersättare

i rådet eller någonige, annan
nämnd eller revisor ellersom
revisorsersättare.

24 § De år då val kyrkofull-av
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helamäktige har förrättats i
nyvalda fullmäktigelandet får

antaletändrabesluta attom
kyrko-eller iledamöter ersättare

nämndrádet eller utanannanen
föregående beredning.

behand-Kyrkofttllmäktigefdr25 §
före-revisionsberättelsenla utan

beredning.gående
förtroendevald harOm våg-en

får fullmäktigeansvarsfrihet,rats
ytterligare beredningockså utan

förtroendeval-besluta denattom
enligtskall återkallasdesuppdrag

kap. 912 a

fårbrådskande ärende26 § Ett
harärendet inteavgöras trots att

närvarandesamtligaberetts, om
beslutet.ledamöter är omense

29§

tredjedelminstskall bordläggas, det begärs25 § Ett ärende avenom av
bordläggning i fråga val ellerde närvarande ledamöterna. För avom

majoritet.tidigare bordlagt ärendekrävs dock enkel
bordläggning beslutas,Om

bestämmer och tillkännager ord-
sammanträdetföranden innan

vilken dag ärendetavslutas till
skall uppskjutas.

skallbordlagt ärende30 § Ett
pá kyrkofullmäktigesbehandlas

sammanträde, fullmäkti-nästa om
beslutar någotinte annat.ge

32 §

kyrkofullmäkti-för Ordföranden leder27 § Ordföranden ansvarar
sammanträden ochordningen vid sammanträdet. ansvararges

sammanträdena.ordningenvidför
sigoch intefår uppträder störande rättarOrdföranden visa denut som

efter tillsägelse.
uppstår oordningOm det som

kan får ordförandeninte avstyras,
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upplösa sammanträdet.

33§

28 § Ordföranden leder Ordföranden skall till att ettsam- se
manträdena och föredrar inte Före-ärende- ärende avgörs utan att

Ordföranden skall till skrifterna i 9 12 §§ kun-att ettna. se om-
ärende inte före- görelse och 22 beredningavgörs §utan att om
skrifterna i 10 12 §§ kungö- har iakttagits.om-
relse och 20 § beredning harom
iakttagits.

brådskande brådskandeEtt ärende får dock Ett ärende får dock
intedet har kung- inteavgöras avgöras det har kun-trots att trots att

jorts enligt föreskrifterna gjorts10 12 enligt nämndaföreskrifter,i -
§§, samtliga samtliganärvarandeleda- närvarandeledamöterom om

beslutar beslutarmöter det. det.
brådskandeEtt ärendefår också brådskande ärenden i vissaAtt

det har fall får beredninginteavgöras avgörastrots att utan
beretts enligt föreskriften 20 framgåri 26av

samtliga närvarande ledamö-om
beslutet.ärter ense om

35§

30 § Om omröstning begärs, Om omröstning begärs, skall den
skall dengenomföras efter ske iöppet ärendenutomupprop som
och ske iöppet val eller anställningärendenutom som avser av per-

val eller tillsättning sonal.avser av
tjänst. Vid fåromröstningöppen
omrästningsapparat användas.

Om någotinte särskiltärannat
föreskrivet bestäms utgången

enkel majoritet.genom
Vid lika röstetal har ordföranden

utslagsröst ärendeniutom som
val eller tillsättningavser av

tjänst. sådanaI ärenden fattas
beslutet lottning.genom

36 § någotOm inte ärannat
särskilt föreskrivet bestäms ut-
gången enkel majoritet.genom

37 § Vid lika röstetal har 0rd-
föranden utslagsröst.

l ärenden val ellersom avser
anställning personal fattasav
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lottning.dockbeslutet genom

38§

skallInterpellationer ämnentill ord-får§ ledamot31 En avse
kyrkofullmäktiges,tillhörkyrkorâdet,föranden i enannan som

enfullmäktigebered-nämndsellerframställaberedningnämnd eller
dockhandläggning. fårDetillhör ningsinterpellation i ämnensom

ärendenhandläggning. inte rörkyrkofullmäktiges som myn-avse
någondighetsutövning mot en-

skild.

skall haInterpellationerna39 §
innehåll ochbestämt varaett

börmed motivering. Deförsedda
angelägenheterställas endast i av

församlingen.förintressestörre

40§

Kyrkofullmäktige beslutarKyrkofullmäktige beslutar utan§32
överläggningföregåendeöverläggningföregående enomutan om

ställas.fårinterpellationframställas.interpellation fåren
skall till-Interpellationen vara

för ledamot, innangänglig varje
sådant be-fattarfullmäktige ett

slut.
ord-får beslutaFullmäktige att

överlåtakyrkorådetfårföranden i
interpellationbesvarandet av en

rådetledamot itill någon annan
uppdrag hargrundpå sittavsom

be-förutsättningarsärskilda att
interpellationen.svara

41§

får ställasInterpellationerkyrkofullmäktige be-§ av33 Om
till denoch riktasledamöternatillfår ledamotdet,slutar en

ordföranden iförtroendevaldekyrkorådet,ordföranden i annan
nämndkyrkoråtlet, iframställaberedningnämnd eller annanen

jitllmäktigeberedning ochellerfull-tillhörfråga i ämnen ensom
förtroendevalda i övrigttill dehandläggning.mäktiges

fullmäktige bestämmer samtsom
kyrkorådet.kyrkoherden itill

upplysningarinhämta§42 För att



får ledamöterna ställa frågor.
Vad 38i och 40 41sägssom -

§§ skall då tillämpas.

43 § frågaEn skall ha bestämtett
innehåll.

Den får försedd medvara en
kort inledandeförklaring.

44 § När fråga besvaras,fåren
bara den ställer frågan ochsom
den delta i överlägg-sotn svarar
ningen.

36 § Protokollet skall för varje ärenderedovisa
vilka förslag och yrkanden har framlagts och inte tagits tillbaka,som
fullmäktiges beslut, och i vilken ordning ordföranden
vilka reservationer har har lagt fram förslag till beslut,som

anmälts beslutet. genomfördamot omröstningar och
Om omröstning har i hur de utfallit,ägt ettrum

ärende skall protokollet dessutom vilka beslut fattats,som
för varje ärende redovisa vilka ledamöter harsom

i vilken ordning ordföranden deltagit i besluten och hur de
har lagt fram förslag till beslut, vidröstat omröstningar,öppna

hur omröstningen har utfallit, samt
samt vilka reservationer harsom

hur ledamöterna har röstat anmälts besluten.mot
vid omröstning.öppen

48 § protokolletl skall anges
vilka interpellationer och frågor

har ställts och vilka interpel-som
Iationer och frågor har be-som
svarats.

§37 Protokollet skall justeras protokollEtt skall justerasav senast
ordföranden och ytterligare minst fjorton dagar efter sammanträdet
två ledamöter fullmäktige för på det kyrkofullmäktigesättsom som
varje gång bland de har bestämt.närva-utser
rande.

Justeringen skall äga senastrum
fjorton dagar efter sammanträdes-
dagen på tid ordförandensom
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vidoch tillkännagerbestämmer
sammanträdet.

verkställasocksåfårJusteringen
fullmäktige antingen genastav

sammanträde.videller nästa

52 §

in-alltidskallArbetsordningenskallArbetsordningen§40
föreskrifternehállaföreskrifterinnehâlla omom

kyrkofull-ledamöter i1.antalettillföra ordetskallvem som
mäktige,ordförandetillfälligdess att en

hål-skallsammanträdennärhari 7 § utsetts,som avses
las,handlingarutsändning av

delta ihinderanmälan attsammanträde,inför av
sammanträden,för tjänsr-hinderanmälan av

ochinkallande ersättare4.sammanträde,vidgöring av
tjänstgöring,derasersättare,inkallande4. av

tillföraskall ordetmotioner,handläggningen somvemav
ordförandedess utsetts,frågor,interpellationer och att en

fullmäktigesdelta irättenomröstning,vidförfarandet att
överläggningar,samt

omröstning,vidförfarandet7.val 0rd-underrättelser7. avom
motioner,handläggningenordförande ioch viceförande av

frågor,ochinterpellationer samtkyrkorådet.ochfullmäktige
för justeringenformerna9. av

protokollet.

kap.14
8 §

till-kyrkostämmanfrågatill- IkyrkostâmmanfrågaI omom
i 12 kap.föreskrifternalämpasi 12 kap.föreskrifternalämpas

förtroendevalda1312 ochförtroendevalda13 §§12 och omom
8första stycket,7§13 kap.9första stycket,8 §13 kap. samtsamt

och18 27ll,stycket,§ första2210, ll, 17stycket,första§ -- kyrkofullmäktigei5229 §§kyrkofullmäk-40 §§24och omom -- följandeskallDärvidförsamling.fö-församlingDärvid skalltige
gälla.ljande gälla.

kyrkofullmäktigeikyrkofullmäktige och ledamotFöreskrifterna om
kyrkomedlem.röstberättigadochkyrkostämmani ställetskall avse
offentliga.alltidskallsammanträdenKyrkostämmans vara

valärendenärendenänockså i andraskall slutenOmröstning omvara
det.kyrkomedlem begärröstberättigadnågontjänst,tillsättningeller omav

deltagitharredovisasvilkaintebehöverprotokollkyrkostämmans somI
omröstning.vidröstat öppenoch hareller huri stämman envar
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15 kap.
9 §

fråga församlingsdelegeradeI fråga församlingsdelegeradeIom om
tillämpas föreskriftema i 13 kap. tillämpas föreskrifterna i 13 kap.
6 40 §§ kyrkofullmäktige i 6 51 §§ kyrkofullmäktige iom om- -församling. Därvid skall följande församling. Därvid skall följande
gälla. gälla.

Föreskrifterna kyrkofullmäktige och kyrkoråd skall för-om avse
samlingsdelegeradeoch samfällighetenskyrkoråd.

Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås samfällighetens
anslagstavla.

När sammanträdemed delegeradeskall hållas första gången, utfärdas
kungörelse sammanträdet ordföranden i kyrkofullmäktige i denom av
församling i samfälligheten har flest röstberättigadekyrkomedlemmar.som
Om fullmäktige inte finns i denna församling, utfärdas kungörelsen av
ordföranden i församlingens kyrkoståmma.

4. förRätt ordföranden eller vice ordföranden i församlings kyrkoråden
delta i delegeradesöverläggningaratt inte i beslutenföreligger baravidmen

handläggning ärenden angår församlingen särskilt. Om samfällig-av som
heten omfattar församlingar i flera tillkommer förrättenpastorat en
kyrkoherde delta i överläggningarnabaraden kyrkoherdeatt domkapit-som
let utser.

16 kap.
§4

I fråga kyrkofullmäktige i frågaI kyrkofullmäktige iom om
kyrklig samfällighet tillämpas kyrklig samfällighet tillämpas
föreslcriftema i 13 kap. 5 40 §§ föreskrifterna i 13 kap. 5 5] §§- -kyrkofullmäktige i församling. kyrkofullmäktigei församling.om om
Därvid skall följande gälla. Därvid skall följande gälla.

Föreskrifterna kyrkoråd skall samfällighetenskyrkoråd.om avse
2. Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås samfällighetens

anslagstavla.
När sammanträde fullmäktigemed skall hållas första gången, utfärdas

kungörelse sammanträdet den ordförande i 15 kap. 9 §om av som anges
4. Om samtliga förersättare ledamot i fullmäktigeen förhindradeär att

inställa sig till sammanträdeeller vidare delta iett sammanträdeatt ett
inträder i ledamotens ställe den ersättare enligt den för ersättarnasom
bestämdaordningen står i tjänstgöraför den ledamot har fåtttur att densom
första platsen för partiet i församlingen ieller sådan för-en grupp av
samlingar i 4 § lagen 1972:704 kyrkofullmäktigval,som avses om m.m.
Om sådanersättare inte kan tjänstgöra, inträder den ersättare ståren som
i tjänstgöra för den ledamottur har fåttatt denandra platsenför partietsom
och så vidare efter grund. Om partis samtliga ersättareett ärsamma
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sammanträdeellersig tillställe inställai ledamots attförhindrade ettatt en
för partietharinträderi sammanträdet, ersättarevidare delta utsettssomen

grundförsamlingar efter denförsamling ellerien som nyssgrupp avannan
för-i denföreträde hardenDärvid har ersättarehar utsettssagts. som

röstetal högst.partiets ärförsamlingar därellersamling grupp av
kyrkorådförsamlingsordföranden iviceordföranden ellerförRätt en

föreligger barainte i beslutenöverläggningari fullmäktigesdeltaatt men
särskilt. Omförsamlingenangårärendenhandläggningvid somav

förtillkommerflera rättenförsamlingar isamtällighetenomfattar pastorat,
domkapit-kyrkoherdeöverläggningarnabara dendelta ikyrkoherde att som

let utser.

17 kap.
21 §

ärende hosi-ettjävigeller någon Denledamot ärEn somannan
i ellerfar inte deltakyrkorådetärendenskall handlägga hossom

handläggningenvidinte delta i eller närvarakyrkorådet får av
ärendet.handläggningenvidnärvara ettav

ho-personligenärende rörsom
för-eller hans maka,självnom
ellereller syskonäldrar, barn

närstående.någon annan

ellerförtroendevald§22 En en
församlingenhosanställd är

jävig, om
ellerangår honomsjälvsaken
barnförälder,make, sambo,hans

någonsyskon ellereller annan
ärendetsnärstående eller om

medförautgång kan väntas syn-
honomeller skadaförnerlig nytta

närstående,någonsjälv eller
närståendeeller någonhan är

sakenställföreträdare för den som
kannågoneller förangår som

skadaellersynnerligvänta nytta
utgång,ärendetsav

ombudtalanhan har fört som
någonbiträttersättningeller mot

ellersaken,i
finns någondet i övrigt sär-

ägnadskild omständighet ärsom
till hansförtroendetrubbaatt

ärendet.opartiskhet i
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23 § Från jäv bortses frågannär
opartiskhet uppenbarligenom

saknar betydelse.
enligtJäv 22 § 4 skall inte anses

föreligga enbart på grund attav
den handlägger ärendesom ett
tidigare har deltagit handlägg-i
ningen ärendet høsav en annan
nämnd.

29§

27 § kyrkofullmäktigeOm eller Kyrkorådet får uppdra ett ut-
kyrkostâmman beslutar det, får skott, ledamot eller ersättareen
kyrkorådet uppdra särskild eller anställd hos försam-en en
avdelning, bestående ledamöter lingen besluta rådetsav att vägnar
och rådet,iersättare åt leda- i visst ärende eller vissaen ett grup-

eller ersättare ellermot åt ärenden,dock inte defallien per av
tjänsteman hos församlingen 30att isom avses
på rådets vägnar besluta i vissa

ärenden. Dessagrupper ären-av
degrupper skall i reglemen-anges

eller särskilda beslut.tet
Framställningar eller yttranden

till jitllmälaige eller stämman,
liksom yttranden med anledning

rådets beslut har överkla-attav
får dock beslutasgats, bara av

rådet samfällt.
Beslut fattas med stödsom av

uppdrag enligt första stycket skall
anmälastill rådet, bestämmersom
pd vilket detta skallsatt ske.

30 § följandeI slag ärendenav
fâr beslutanderätten inte delege-
ras:

ärenden verksam-som avser
hetensmål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,

framställningar eller yttran-
den till kyrkofullmäktige eller
kyrkostämman liksom yttranden
med anledning beslutattav av
kyrkorddet i dess helhet eller av
fullmäktige eller harstämman
överklagats,
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myndighets-ärenden rörsom
deenskilda, ärutövning mot om
ellerbeskafenhetprincipiellav

vikt, ochstörreannars av
iärendenvissa angessom

föreskrifter.särskilda

triedhar fattatsBeslut31 § som
skallenligt 29uppdrag §städ av

kyrkorádet,tillanmälas som
dettaordningvilkenbestämmer i

skall ske.

åtfår uppdraKyrkorådet§32
leda-ellerordföranden annanen

påbeslutarådet utsett attmot som
såärendendess i ärvägnar som

avgöranderådetsbrådskande, att
beslutSådanaavvaktas.kaninte

rådetsvidskall anmälas nästa
sammanträde.

städmedkyrkorådet§33 Om av
beslut dtfattauppdrar29 § att

ställ-ledandeharnågon ensom
rådetförsamlingen, fårning inom

sinåt denne iöverlåta turatt upp-
jör-inomåt någondra annan

stället.besluta isamlingen att
tillanmälasskallbeslutSådana

delegerat.harden som

stödmedkyrkorádet§34 Om av
anställdåtuppdrar29 § atten

fårrådetspåbesluta vägnar,
in-villkoruppställarådet som

rådetsutnyttjarnebär deatt som
tillfälle läggaskalltjänster attges

sig,ellerförslagfram att yttra
fattas.beslutinnan

föreskrivaocksåKyrkorädet får
beslutanställd får fattaatt en

demföreträdare förendast om
harrådets tjänsterutnyttjarsom

beslutet.tillstyrkt
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35 §

28 ä Föreskrifterna i 26 och 27 Föreskrifterna i 28 34 §§ till--§§ tillämpas också direktvalda lämpas också på direktvalda kyr-
kyrkoråd. Därvid skall dock vad koråd. Därvid skall dock vad som

kyrkofullmäktigesägs sägs kyrkofullmäktige ellersom om om
eller kyrkostämman i stället kyrkostämman i stället kyr-avse avse
kyrkorådet. korädet.

36 §

29 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman tillsätter nämnder för den
förvaltning och verkställighet enligt särskilda författningar ankommersom
på dessa. För sådana nämnder gäller vad föreskrivetär i författ-som
ningarna.

förvaltningFör och verkställig- förvaltningFör och verkställighet
het i övrigt får fullmäktige eller iövrigt får fullmäktige eller stäm-

tillsättastämman de nämnder tillsätta de nämndersom man som
behövs. Ledamöter och iersättare behövs. Ledamöter och iersättare
sådananämnder väljs fullmâk- sådana väljsnämnder fullmäk-av av
tige eller stämman till det antal tige eller till detstämman antal

fullmäktige eller stämman fullmäktige ellersom stämmansom
bestämmer. För dessa nämnder bestämmer. För dessa nämnder
tillämpas föreskrifterna kyrko- tillämpas föreskrifterna kyrko-om om
rådet i 6 § tredje stycket, 12 23 rådet i 6 § tredje stycket, 12 25- -§§, 24 § tredje stycket och 25 §§, 26 § tredje stycket och 27- -27 §§. 34 §§.

38§

31 § Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får besluta ledamotelleratt en
i fullmäktige,ersättare kyrkorådet, någonen nämnd eller beredningannan

får vidnärvara rådetseller någon nämndssammanträden,ocksåannan om
han inte ledamotär eller iersättare rådet eller nämnden, och delta i
överläggningarna inte i besluten sin mening antecknad isamtmen
protokollet.

Kyrkoherden eller någon präst i 5 § andra stycket harannan som avses
dock alltid rätt närvara och delta i överläggningarna.att

Om kyrkorádet har uppdragit åt
sådant utskott 29i §ett som avses
besluta i visst ärende elleratt ett

vissa ärenden hargrupper av
kyrkoherden eller någon annan

i 5 § andrapräst styck-som avses
alltid och deltarätt närvaraet att

i överläggningen sådananär
ärenden behandlas.
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39 §

beslutanderät-församling därförsamling be- Iendär32 § I en
kyrko-direktvaltdi- utövas ettslutanderätten utövas tenett avav

föreskrifterna i 38 §tillämpasrådföre-kyrkoräd tillämpasrektvalt
Därvid dockskallförsta stycket.första stycket.skrifterna i 31 §

kyrkofullmäkti-vad sägsvadskall dock sägsDärvid som omsom
i ställetkyrkostämmaochkyrkofullmäktige och kyrko- avsegeom

samfällig-kyrkofullmäktige i denkyrkofull-i ställetstämma avse
församlingen ingår.i vilkeni vilken hetsamfallighetmäktige i den

ingår.församlingen

18 kap.
§4

församling tillämpasikyrkorådlagföreskrifter i dennaFöljande m.m.om
samfälligheter:i kyrkliganämnderövrigakyrkoråd ochpå

längdvalperiodens1311 §§17 kap. m.m.,om- ordförandeskapet,och 15 §första stycket14 §17 kap. om
skall hållas,sammanträdena1617 kap. § närom
sammanträdena,tillkallelse18 §§17 och17 kap. om

tjänstgöring,19 § ersättarnas17 kap. om
beslutsförhet,20 §17 kap. om

jäv,23 §§2117 kap.jäv,21 §kap.17 omom -
ärendenas24 §17 kap.ärendenas22 §kap.17 omom

protokollet,ochavgörandeprotokollet,ochavgörande
framställningar25 §17 kap.framställningar23 §17 kap. omom

kyrkorådettillkyrkorådettill m.m.,m.m.,
regle-28 34 §§17 kap.regle-26 och 27 §§17 kap. omom -

delegering,ochdelegering,och mentemente
tillsättning36 §tillsättning 17 kap.29 §17 kap. avomavom

nämnder,nämnder,
handläggningen37§kap.handläggningen 1730§17kap. omom

ärenden,vissaärenden,vissa avav
vid38 närvarorätt§vid 17 kap.31 närvarorättkap. §17 omom

sammanträdenasammanträdena m.m.m.m.
gälla:skall följandeDärvid

kyrkofullmäktige skallförsamling ochFöreskrifterna avseom
församlingsdelegerade.ellerfullmäktigedesssamfälligheten och

samfällighetensanslåsskalltillkännagivandenochKungörelser
anslagstavla.

frågorförsamlingarnaunderrättakyrkoråd skallSamfällighetens avom
ochinfordra yttrandenfårKyrkorâdetekonomisk betydelse.större

rådetförbehövskyrkorâd, detnärförsamlingarnas attfrånupplysningar
uppgifter.fullgöra sinaskall kunna

ellerfullmäktigesamfällighetensintekyrkoråd får,Samfällighetens om
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församlingsdelegeradebeslutar något uppdra kyrkorådet ellerannat,
någon nämnd i församling eller för församlingarna iannan etten ett

kyrkoråd verkställapastorat beslut samfállighetensgemensamt att av
fullmäktige eller församlingsdelegeradeeller förvalta anslag enligtatt som
fastställd budget eller särskilt beslut blivit anvisat församlingen.

Samfállighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade får ge
samfallighetenskyrkoråd benämningän kyrkoråd.en annan

19 kap.

Hur egendomenförvaltas Mål för den ekonomiskaförvalt-
ningen

1§

Församlingens egendom bör for- Församlingen skall ha goden
valtas så attförmögenheten inte ekonomiskhushållning i verk-sin
minskas. samhet.

Hur medelsbehovettäcks Medelsforvaltttingrett

2§

Församlingens medelsbehovskall Församlingen skal förvalta sina
täckas medskatt, det intefylls medel på sådant kravsåltom ett att
på något sätt. på god avkastning ochannat betryggan-

de säkerhetkan tillgodoses.
Kyrkofullmäktige eller kyrko-

skall meddelastämman närmare
föreskrifter medelsforvaltning-om
en.

4§

Budgetenskall, med utgångspunkt Budgeten skall innehålla planen
i ställningen enligt de avslutade för verksamheten och ekonomin
räkenskapernaför åretföre det år under budgetåret.
då budgeten innehållaupprättar, planen skallI skattesatsenoch

plan för ekonomin under bud- anslagen planen skallAven anges.
getåret. det vidare framgå hur utgifterna

planenI skall redovisas de skall finansieras och hur denan-
slag skall anvisas tack-och ekonomiska ställningen beräknassom
ningen medelsbehovet med vid budgetåretsslut.av vara
angivande skattesatsen. Budgeten skall också innehållaav

plan för ekonominfören en pe-
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Budgetåret skallriod år.treav
periodensförstadärvid alltid vara

år.

budgetåretUtgiftsbeslut underAnslagsbeslut

9§

kyrko-kyrkofullmäktige ellerocksåanslag skall OmBeslut om
utgiftbeslutarförinnefatta medelanvisning stämman om enav

budgetår, skalllöpandeunderanslaget.täckaatt
också anvisningbeslutet innefattaeller kyrko-Kyrkofidlmäktige

skall finansieras.hur utgiftenkan besluta sär-stämman att ett om
förbrukasskilt anslag, intesom

hardet år för vilket detunder
användasförbeviljats, får samma

det följande året.ändamål under
därefterbeslut fårsådantEtt

är sänder.fattas för iett

l1§

nämnderoch övrigaKyrkorådetfortlöpan-Kyrkorådet skall13 §
föra räkenskaperfortlöpandeskallmedelföra räkenskaperöver dede

de förvaltar.de medelöverdet förvaltar. somsom
Kyrkoradet bestämmer närförvaltarAndra nämnder som

till rådetnämnderräkenskaper övrigaskall föramedel senast
medelsförvalt-redovisa sinskallföreskrifter.kyrkorádets Deenligt

budgetår.föregåendening underockså år lämnaskall varje en
till rådet för sinredovisning

medelsförvaltning före-under
budgetår den tidgående inom som

rådet bestämmer.

l2§

övrigafåttkyrkorådet harkyrkorådet fått Närhar14 § När
redovisningar, skallnämndersredovisningar,övriga nämnders

medräkenskapemaavslutarådetrådet sammanfatta ochskall av-
sammanfattaärsbøkslut ochtidräkenskapema inom densluta ett

årsredovisning.kyrko- detta ikyrkofullmäktige eller ensom
bestämmer.stämman

redovis-31 lämnadenkyrkoråd varje årskallGemensamma senast mars
rådet.församlingar harning till de utsettsom

skallårsredovisningen13 § I
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upplysning lämnas utfalletom av
verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska
ställningen vid årets slut. Upp-
lysning skall också lämnas om
borgensförbindelser och övriga
ansvarsförbittdelser.

Årsredovisningen skall också
omfatta sådan kyrkokommunal
verksamhet bedrivs formisom av
aktiebolag, stiftelse, ekonomisk
förening, ideell förening eller
handelsbolag.

Årsredovisningen14 § skall upp-
med iakttagande godrättas av

redo

Årsredovisningen15 § skall läm-
till kyrkofullmäktige ellerövernas

kyrkostämman och revisorerna
möjligt och den Isnarast senast

juni året efter det år redovis-som
ningen avser.

Årsredovisningen16 § skall god-
kännas kyrkofullmäktige ellerav
kyrkostämman. bär inte skeDet
innan kyrkofullmäktige eller kyr-
kostämman enligt 20 kap. 14 §
andra beslutatstycket om ansvars-
frihet beviljasskall eller vägras.

Årsredovisningen17 § skall hållas
tillgänglig för allmänheten från
och med kungörandet detav
sammanträdemed kyrkofullmäkti-

eller kyrkostämman då års-ge
redovisningenskall godkännas.

plats där årsredovisningenDen
hålls tillgänglig skall ianges
kungorelsen.

18 § Kyrkofitllmäktige eller kyr-
kostämman får bestämma att
allmänhetenfår ställa frågor om
årsredovisningen vid ett samman-
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medfixllmäktige ellerträde stäm-
man.

kyr-Kyrkofullmäktige eller19 §
skall meddelakostämman närmare

redovisningen.föreskrifter om

21§

samfálligheterkyrkligafråga16 § fråga kyrkliga II omsam-om
20 Därvid skalltillämpas l §§.tillämpas 1 15 §§.falligheter --

följande gälla.följande gälla.Därvid skall
desskyrkofullmäktigeförsamlingensFöreskrifterna samt omom

kyrkofull-samtällighetensskall i ställetkyrkoråd och övriga nämnder avse
övrigakyrkoråd ochdessförsamlingsdelegerademäktige eller samt

nämnder.
anslagsärskilda förslagkyrkoråd skall lämna sinaFörsamlingamas om

kyrkoråd, bestämmer näråret till samfallighetensför nästföljandedet som
detta skall ske.

20 kap.
§1

kyrkofull-då valde årkyrkofullmäktige eller UnderNyvalda av
landetförrättats i helamäktige harväljer är dåunderkyrkostämman

fullmäktige ellerskall nyvaldaför-kyrkofullmäktige harval av
välja revisorer ochflera kyrkostämmanelleri hela landeträttats tre

för granskningrevisorsersättarelika mångarevisorer minst avsamt
följan-verksamhetenunder deRir granskningrevisorsersättare treav

åren.verksamhet. deföljande årensde tre
harkyrkojizllmäktigeval tillfår OmellerFullmäktige stämman

omval harochoch upphävtsdärvid välja revi- ägtrevisorer rum
vidtagitsrättelse harellerför granskningsorsersättare omav en

förnyad sammanräkningverksam-nämnderseller vissaviss genom
mellanmandatfördelningenochoch revi-het. Antalet revisorer

ändrats,därvid harnämndför varje partiernasorsersättare
föruppdragen revisorernaskall dock upphörnämndereller grupp av

måna-tvâoch revisorsersättarnaminst tre.vara
elleromvaletefter detder att

har avslutats.sammanräkningen
sammanräk-elleromvaletNär

full-skallhar avslutats,ningen
val revi-mäktige förrätta nytt av

föroch revisorsersättaresorer
tjänstgöringstiden.återstodenav



43

2§

Om val till kyrkofullmäktige har Vid samlad revision helaen av
upphävts och omval har verksamhetenägt skall minst revi-rum tre
eller rättelse har vidtagits och lika mångaom ersättaresorer

förnyad sammanräkning väljas.genom
och mandaqördelningen mellan Vid särskild förrevisionen
partierna därvid har ändrats, granskning ellerviss vissaav en
upphör uppdragenför revisorerna nämnders verksamhetskall minst
och revisorsersättarna två måna- revisorer och lika mångatre
der efter det omvalet eller väljas föratt ersättare varje nämnd
sammanräkningenhar avslutats. eller nämnder.grupp av

När omvalet eller sammanräk-
ningen har avslutats, skall full-
mäktigeförrätta val revi-nytt av

och revisorsersättare försorer
återstoden tjänstgöringstiden.av

4§

Den ledamotär eller ersätta- Den redovisningsskyldigsom ärsom
i kyrkorådet eller till församlingenär får intere annars

redovisningsskyldig till försam-
lingen får inte

revisor eller revisorsersättareför granskningvara verksamhetav som
omfattas redovisningsskyldigheten,av

delta i val revisor eller revisorsersättareför granskning sådanav av
verksamhet, eller

delta i handläggningen ärenden ansvarsfrihet för verksamheten.av om
Föreskrifterna i första stycket Föreskrifterna i första stycket

gäller också make, föräldrar, gäller också make, sambo, för-
bam, syskon eller någon äldrar, bam, syskon eller någonannan
närstående till den redovisnings- närståendetill den redovis-annan
skyldige. ningsskyldige.

Ordföranden och ordföran-vice
dena kyrkorådeti eller i någon

nämnd fdr dock delta iannan
kyrkofullmäktiges överläggningar,

revisionsberättelsennär över
verksamheten inom den egna
nämnden behandlas. Vad som nu
har gäller också de intesagts om

ledamöter i fullmäktige.är

5 § föreskrifternaTrots i 4 får§
enskilda ledamöter i kyrkojitllmäk-
tige vilka anmärkning kanmot
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fullmäkti-13 delta iriktas enligt §
revisions-överläggningar, närges

den verksamhetberättelsen över
behand-förde har ansvaratsom

las.
ordföran-Ordföranden och vice

någonkyrkorådet eller idena i
också delta inämnd fårannan

kyrkoâtllmäktigesöverläggningar,
denverksamhet inomnär egna

behandlas. Vadnämnden nusom
deockså integällerhar sagts om

jitllmäktige.ledamöter iär

ställningRevisorernas

fullgör sitt6 § Varje revisor
självständigt.uppdrag

7§

granskar deniRevisorernagranskaskallRevisorerna§ om-5
god revi-följerfattningövriga nämndersochkyrkorâdets avsom

all verksamhetsionssedverksamhet. som
ochkyrkorådetsbedrivs inom

verksamhetsom-övriga nämnders
råden.

ochändamålsenligtpåsköttsverksamhetenharRevisorerna ettprövar om
ärräkenskapematillfredsställande sätt,ekonomisk synpunktfrån om

nämnderna ärinomhar utövatskontrolldenrättvisande och somom
tillräcklig.

nämnderharVad sagts omsom
också beredningar.gäller

granskning8 § Revisorernas
ärendenomfattar inte avsersom

någonmyndighetsutövning mot
hand-fallandraenskild i än när

ärendenharsådanaläggningenav
ekonomiskförsamlingenvållat

skergranskningenellerförlust när
synpunkter.allmännafrån

nämnder i§ Vad9 sägsomsom
beredningar.ocksågäller7 §
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l0§

6 § En revisor har Kyrkorädeträtt och övriga nämnderatt av en
nämnd eller beredning få de de anställda skyldigaären samt att
uppgrjier och upplysningar lämnarevisorernadeupplysningarsom
behövs för revisionsarbetet. behövs för revisionsarbetet.som

revisor farEn när helst skall ocksåDe revisorernasom ge
inventera de tillgångar tillfälle när helst inventeraattsom en som
nämnd har hand del de tillgångar kyrkorâdettasamt ochom av som
räkenskaperoch andra handlingar de övriga nämndernahar handom

berör nämndensverksamhet. och del de räkenskaperochsom ta av
andrahandlingar berör kyrko-som
rädets och övriga nämndersverk-
samhet.

11 § Vad nämndensägssom om
10 § gäller också beredningar.

l2§

7 § Revisorerna själva för den förvaltning har sambandmedsvarar som
revisionsuppdraget, kyrkofullmäktige eller kyrkostämman inte be-om
stämmer något annat.

Beslut revisorerna fattar Beslut revisorerna fattarsom som
angående förvaltningen skall angående förvaltningentas skall tas

i protokoll. Föreskrifterna i i protokoll.upp Föreskrifterna iupp
17 kap. 22§ justering 17 kap. 24§ justeringom av om av
protokoll och tillkännagivande protokoll tillkännagivandeochom om
justeringen tillämpas också på justeringen tillämpas också på
revisorernas protokoll. revisorernas protokoll.

13§

8 § Revisorerna skall varje år Revisorerna skall varje år till
till kyrkofullmäktige eller kyrko- kyrkofullmäktige eller kyrkostäm-
stämman berättelse med berättelsemed redo-avge en man avge en
redogörelse för resultatet den görelse för resultatet den revi-av av
revision verksamheten sion verksamhetensom avser sorn avser
under det föregåendeåret. under föregåendedet budgetåret.

Av berättelsen skall framgå det finns någon anmärkning på denom
granskade verksamheten eller inte. Om anmärkning framställs, skall
anledningen till den i berättelsen.anges

Anmärkningar fâr riktas mot
kyrkoráder, övriga nämnder

och beredningar, samt
de enskilda ledamöterna i

sådana organ.
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frågan huruvidauttalandeisärskiltinnehållaskallRevisionsberättelsen ett
inte.elleransvarsfrihet tillstyrks

17 §

kyrkliga samfálligheterIfrågakyrkliga12 § frågaI omsam-om
skallDärvid16 §§.tillämpas l11 §§.fälligheter tillämpas l --

följande gälla.gälla.skall följandeDärvid
desskyrkofullmäktigeförsamlingensFöreskrifterna samt omom

kyrkofull-samfällighetensskall i ställetövriga nämnderkyrkoråd och avse
övrigakyrkoråd ochdessförsamlingsdelegerademäktige eller dess samt

nämnder.
räkningsamfällighetensförförvaltar medelFörsamlingskyrkoråd som

föregåendeförvaltning detunderredovisning för sinvarje årskall avge
kyrkorådsamfallighetenstillskall lämnasRedovisningenkalenderåret. som

skall ske.dettabestämmernär

22 kap.

TillämpningsomrddebeslutöverklagarHur avman
församling

1 §

medlem iVarje ärellerkyrkostäm-Kyrkojullmäktiges ensomperson
eller iförsamlingterritoriellnågotbeslut får, inte enommans

harrättförsamlingicke-territoriellföreskrivet,särskiltärannat
församlingensfå laglighetenhos kammarrätten.överklagas att av

överklagaprövadÖverklagandet beslutbaragrundasfår attgenom
kammarrätten.dem hosinnebäromständigheterpå attsom

beslutet
laga ord-tillkommitharinte

ning,
lag ellerstridstár i mot

författning,annan
överskri-någotpd sättannat

kyrko-ellerkyrkojitllmäktigesder
befogenhet,stämmans

enskildaklagandenskränker
ellerrätt,

vilar på orättvisannars
grund.

överklagandetmedSkrivelsen
till kammarrät-skall ha kommit in

från den dagveckorinom treten
protokolldetdå justeringen av



47

fördes beslutet tillkänna-översom
påförsamlingens anslagstav-gavs

la. Omskrivelsenföre överklagan-
detidensutgång har kommit in till
församlingen, skall överklagandet
ändåprövas.

I skrivelsen skall detanges
beslut överklagas och desom
omständigheterpå vilka överkla-
gandet grundas. Klaganden får
inte anföra någon omständighetny
till grund för överklagandet efter
överklagandetidensutgång.

2§

[fråga överklagande beslut Följande beslutfår överklagas:om av
kyrkorâdet eller någon kyrkofullmäktige:av eller kyr-annan

nämnd skall föreskrifterna Ii § kostämmansbeslut,
tillämpas, inte något beslutär kyrkorådet ellerom annat av en
särskilt föreskrivet. Beslut nämnd, beslutetrent inteav ärannan om
förberedande eller verkstäl- förberedande ellerrent rentav rent
lande får inte överklagas. verkställandeart art, samt

Föreskrtftenta förstai stycket sådana beslut revisorernaav
gäller ocksåbeslut har fattats 20i kap. 12 andrasom §som avses
med stöd uppdrag enligt 17 stycket.av
kap. 27 [fråga beslutom som
inte har protokollförts särskilt,
räknasöverklagandetidenfrån den
dag då justeringen detav pro-
tokoll fördes vid detsom samman-
träde med kyrkorådet eller nämn-
den då beslutet anmäldes tillkän-

på anslagstavlan.nagavs
Föreskrifterna i första stycket

gäller också frågai överkla-om
gande sådant beslut reviso-av av

i 20 kap. 7 §rerna som avses
andra stycket.

3§

Beslut enligt I och 2 §§fdr Föreskrtfierttaöver- i detta kapitel
klagas, ifråga territoriell gäller inte det lagom i elleren om
församling, den folk-är författning finnsav särskildasom annan
bokförd och,där frågai föreskrifter överklagande.om en om
icke-territoriell församling, denav
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medlem.ärsom

överklagasbeslutenHur

4§

skriftligt.beslut överklagasEttskall inhämtaKammarrätten
klagandenklagomål skallsinalyttrandestiftsstyrelsens över över-
överklagasbeslutvilketdet behövs.klagandet, somangeom

hanomständigheterdeochförvaltnings-tillämpningVid somav
överklagande på.stöder sitt1971:291processlagen anses

församlingen part.som
enligtföreläggande 5 §Ett

får inteförvaltningsprocesslagen
skrivelsen medbristgälla sådan i

beståröverklagandet i attsom
deden ellerdenna inte anger

överkla-på vilkaomständigheter
29Föreskriften igrundas.gandet

§förvaltningsprocesslagen rättom
till detbeslutayrkandeatt utan

enskild tillämpas inte.förbättre

5§

till kam-skall inKlagomålenharBeslut kammarrätten gessomav
överkla-får marrätten.klagandengått emot

denne.bara avgas
kammar-beslut, varigenomEtt

överklagandebifallitharrätten ett
överklagadedetförbjuditeller att

får överklagasverkställs,beslutet
och denförsamlingen somavav

församlingen.folkbokförd iär

Klagotid

6§

tillkommitskall ha inKlagomålenupphävtsbeslut harOm ett genom
veckorinomkammarrättenlagahar vunnitavgörande treett som

tillkännagavsdå detfrån den dagharbeslutet redanochkraft om
anslagstavlaförsamlingenspådet attskallverkställts, somorgan

beslutetjusterats.protokollettill verk överbeslutetfattathar attse
protokollsjustering-Anslagetdettaställigheten ärrättas omom
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möjligt. måste på anslags-uppsatten vara
helatavlan under klagotiden för

tiden skall löpaatt ut.

§ klagomålenföre klagoti-7 Om
dens utgång har kommit tillin
församlingen stället för till kam-i

skall överklagandetmarrätten,
ändå prövas.

Grunder för laglighetsprövningen

8 § överklagatEtt beslut skall
upphävas, om

det har tillkommit lagainte i
ordning,

beslutet hänför till någotsig
inte angelägenhetförärsom en

församlingen,
det har fattatorgan som

beslutet överskridithar be-sina
fogenheter, eller

beslutet strider lag ellermot
författning.annan

Något beslut får inteannat
i det överklagade beslutetssättas

ställe.

9 § fel har saknatOm betydel-ett
för ärendets utgång, behöverse

beslutet inte upphävas.Detsamma
gäller beslutet har kommit attom
förlora sin betydelse till följd av

inträffade förhållanden.senare

10 § Vid prövningen överkla-av
gandet får inte beaktas andra
omständigheter sådanaän som
klaganden har hänvisat till före
klagotidens utgång.

Processuellafrågor

11 § Vid tillämpningen för-av
valtningsprøcesslagen1971:291
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skall församlingen part.ansessom
skall inhämtaKammarrätten

yttrandestiftsstyrelsens över-över
det behövs.klagandet, om

föreläggande enligt 5 §12 § Ett
förvaltningsprøcesslagen

gälla sådanafår1971:291 inte
överkla-skrivelsen medbrister i

består denna integandet i attsom
omständigheterden eller deanger

klaganden stöder sittpå vilka
överklagande.

29 förvaltnings-Föreskriften i §
processlagen rätt utanattom

förtill det bättreyrkande besluta
tillämpas.skallenskild inte

Föreskrifter hur kammar-§13 om
överklagas hosbesluträttens

förvalt-finns iregeringsrätten
1971:291.ningsprocesslagen

beslutkammarrättens14 § Om
får baraklagandenhar gått emot,

be-överklagaklaganden själv
slutet.

upphävtharkammarrättenOm
detförbjuditellerbeslut attett

får kammarrättensverkställs,
församlingenöverklagasbeslut av

ideoch angessompersonerav
1§.

verkställighetRättelse av

upphävtsbeslut har15 § Om ett
haravgörandeett somgenom

beslutetkraft ochlagavunnit om
skall detverkställts,redan har

beslutethar fattat sesomorgan
idenverkställighetentill rättasatt

möjligt.detutsträckning är
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16 §

§7 frågaI överklagande frågaI överklagande beslutom av om av
beslut församlingsdelegerade, församlingsdelegerade,kyrko-av av
kyrkofullmäktige,kyrkorådeteller fullmäktige, kyrkorådet eller
någon nämnd i kyrklig någon nämnd i kyrkligannan en annan en
samfällighet tillämpas 61 §§, samfällighet tillämpas 1 15 §§,- -inte något är särskilt inte någotannat särskiltärom annatom
föreskrivet. föreskrivet.

Beslut får överklagas också församling ingår i samfálligheten.av en som

24 kap.
6 §

Beträffande stiftsfullmäktige till- Beträffande stiftsfullmäktige till-
lämpas föreskrifterna i 12 kap. 8 lämpas föreskrifterna i 12 8kap.

13 förtroendevalda§§ 13 §§ förtroendevaldasamtom samtom- -13 kap. 6 40 §§ kyrkofull- 13 6kap. 52 §§ kyrkofull-om om- -mäktige i församling. Därvid skall mäktige i församling. Därvid skall
följande gälla. följande gälla.

Föreskrifterna kyrkoråd skall stiftsstyrelsen.om avse
Kungörelser och tillkännagivanden skall anslås stiftssamfállighetens

anslagstavla.
Om ersättarenför ledamot i fullmäktige förhindradär inställa sigen att

till sammanträde eller vidare iett delta sammanträde, inträderatt iett
ledamotensställe denersättare enligt den ordning har bestämtsförsom som

står iersättarna tjänstgöra för den ledamottur att har fått förstadensom
platsen för partiet i valkretsen. Om sådan inteersättare kan tjänstgöra,en
inträder den ersättare står i tjänstgöra för den ledamot hartur attsom som
fått den andra platsen för partiet och så vidare efter grund. Om ettsamma
partis samtliga förhindradeersättare är i ledamots ställe inställa sigatt en
till sammanträde eller vidareett delta i sammanträdet, inträderatt en
ersättare har för partiet i valkrets efterutsetts den grundsom en annan som

har Därvid har den företrädesagts. ersättare har inyss denutsettssom
valkrets partietsdär röstetal är högst.

4. Rätt delta i fullmäktiges överläggningar inteatt i beslutenharmen
de i 4 § tredje stycket,personer som anges-
ledamöterna i stiftsstyrelsen och ordförande eller vice ordförandeen en-

i någon nämnd eller i beredning vid handläggningen ärendenannan en av
har beretts nämnden eller beredningen vidoch besvärande in-som av av

terpellationer eller frågor har framställts till ordföranden vid be-som
handlingen revisionsberättelsen för den verksamhet hans uppdragav som
avser,

revisor hos stiftssamfälligheten vid behandlingen revisionsbe-en av-
förrättelsen den verksamhet hans uppdragsom avser,

ordföranden eller vice ordföranden i församlings eller kyrklig samfällig--
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kyrkliga samfällig-eller denförsamlingenkyrkoråd i ärenden rörhets som
ellersärskilt,heten

stifts-sakkunnigasärskildastiftssamfälligheten elleranställda hos som- vid sammanträdet.upplysningarmeddelakallat förfullmäktige har att
valförrättasi hela landetkyrkofullmäktige har ägtår då val5. Det rumav
delediga vid årets slutblirsamfällighetenbefattningar inomtill de avsom

valperiodenseftersammanträdevidstiftsfullmäktige snarastnyvalda ett
stiftsfullmäktigepåankommerockså andra valförrättarbörjan. Dessa som

året.nämndadetefter utgångentidoch avavser

25 kap.
8 §

församling tillämpaskyrkoråd ii lagföreskrifter dennaFöljande m.m.om
egendomsnämnden:nämnder änoch andrastiftsstyrelsen

uppdra-8 9 §§12 kap.uppdra-8 och 9 §§12 kap. omaom -
upphörande,upphörande, getsgets

anställning,frånledighet1012 kap. § om
förmåner,ekonomiskastycketförsta12 kap. 11 § om

omröstning,12 12 §kap. om
reservation,13 §12 kap. om

upphävtsvalet harupphörandenäruppdragets12 13 §§och17 kap. om
avgång,ledamotsverkanoch avom

hållas,skallsammanträdena16kap. § när17 om
sammanträdena,till18 kallelse§§kap. 17 och17 om

tjänstgöring,19 § ersättarnas17 kap. om
beslutsförhet,2017 kap. § om

jäv,21 23 §§kap.17jäv,21 §17 kap. omom -
ärendenas24 §kap.17ärendenas22 §17 kap. av-omav-om

protokollet,ochgörandeoch protokollet,görande
framställningar25 §17 kap.framställningar23kap. §17 omom

kyrkorådettillkyrkorådettill m.m.,m.m.,
regle-3428 §§17 kap.regle-26 och 27 §§kap.17 omom -

delegering,ochdelegering,och mentemente
tillsättning36 §17 kap.tillsättning29 §17 kap. avomavom

nämnder,nämnder,
handläggningen37§17kap.handläggningen30 §kap.17 omom

vissa ärenden,ärenden,vissa avav
vid38 § närvarorätt17 kap.vid31 § nänarorätt17 kap. omom

sammanträden.sammanträden.
följande gälla.Därvid skall

kyrkoråd skallkyrkofullmäktige ochförsamling,Föreskrifterna avseom
stiftsstyrelsen.stiftsfullmäktige ochstiftssamfälligheten,

Föreskrifterna närvaro-Föreskrifterna närvaro- omom
kyrkoherdenföryttranderättochför kyrkoherdenyttranderättoch

vid för-och,biskopenskallbiskopen och viceskall avseavse
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ordföranden i stifisstyrelsen. I fall för denne, domprosten. I
stiftsstyrelsen och andra nämnder stiftsstyrelsen och andra nämnder
i Uppsala stift gäller detsamma i Uppsala stift gäller vad sagtsnu
också för den biträdande bisko- biskopen också för den biträ-om

dandebiskopen.pen.
Kungörelser och tillkännagivanden skall anslåspå stiftssamfállighetens

anslagstavla.
4. Stiftsstyrelsen skall underrätta församlingarna frågor störreom av

ekonomisk betydelse. Stiftsstyrelsen får begära upplysningar från for-
samlingamasoch de kyrkliga samfällighetemaskyrkoråd, när det behövsför

stiftsstyrelsen skallatt kunna fullgöra sina uppgifter.
Stiftsstyrelsen får, inte stiftsfullmäktige beslutarnågot uppdraom annat,

kyrkorådet eller någon inämnd församling eller kyrkligannan en
samfällighet verkställa beslutatt stiftsfullmäktige eller förvalta anslagav att

enligt fastställd budgeteller särskiltsom beslutblivit anvisat församlingen
eller den kyrkliga samfálligheten.

36 kap.
1 §

Den i Svenska kyrkans 0rd-som Den i Svenskakyrkans 0rd-som
ning har vigts till det kyrkliga ning har vigts till präst, diakøn
ämbetet präst har tystnads- eller diakonissasom har tystnadsplikt
plikt fråga uppgifter han i frågaom uppgiftersom hanom someller hon har erfarit under bikt eller hon har erfarit under bikt
eller själavårdandesamtal. eller själavârdandesamtal.

42 kap.
10 §

Ur kyrkofonden betalas
allmänt och utjämningsbidragextra enligt 17 20 §§,-stiftsbidrag och kyrkobygg- särskilt stiftsbidrag och kyr-

nadsbidragenligt 21 och 22 §§, kobyggnadsbidrag enligt 21 och
22 §§,

kostnader for avlöningsförmåner till biskopar och den biträdande
biskopen i Uppsala stift,

4. kostnader för pensionsförmånertill präster och efterlevandetill präster
enligt föreskrifter regeringen meddelareller enligtsom avtal, samt

kostnader för försäkringsförmáner enligt statlig grupplivförsäkringsom
utgår för präster.

l3§

Pastoraten skall varje år betala Pastoraten skall varje år betala
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kyrkofon-kyrkoavgift tillkyrkofon- allmänkyrkoavgift tillallmän
lberäknaspå skatte-Avgiftenden.på skatte-beräknasAvgiftenden. 113 öreoch ärunderlaget16och är öre perunderlaget per i

skattekrona.skattekrona.
skattekro-skall det antalkyrkoavgiftenallmännaberäkningen denVid av

kyrkanSvenskamedlemmarintetill ärhänför sig avpersoner somnor som
med 75minskas procent.

17 §

allmäntvarje ärfårPastoratenochstijflssamfälligheter- ettPastoraten
skatteunder-utjämningsbidragomutjäm-år allmäntfår varje ettna
skatteunder-detunderstigerlagetskatteunderlagetningsbidrag, om

denlag garantera-detskatteunderlag motsvararunderstiger somsom
19enligtskattekraftendeskat-garanteradedenmotsvarar
beloppmedBidraget lämnas ettBidragetenligt 19tekraften

detproduktenbelopp motsvararmed avlämnas mot- somett som
tillskottetberäknade18enligt §enligt 18det avprodukten avsvarar

föroch skattesatsenskatteunderlagskatte-beräknade tillskottet§ av
bidragsâret.förskattesatsenochunderlag

bidragsåret.

19 §

garantigällerstiftssamjällig- Föroch pastoraten somFör pastoraten
skattekraft iföljande procentgaranti följan- avgällerheterna som

medelskattekraften.medel-iskattekraftde procent av
skattekraften.

Pastoraten Pastoraten
na

skattekraftGaranterad
98länStockholms
95Uppsala län
95länSödermanlands
95Östergötlands län
95länJönköpings
95lånKronobergs
95kommunerBorgholmsMörbylånga ochlånKalmar utom
98kommunerBorgholmsMörbylånga och

104länGotlands
95Blekinge län
95Kristianstads län
95länMalmöhus
95Hallands län
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Göteborgsoch Bohus län
Älvsborgs län
Skaraborgslän
Värmlands län
Örebro län
Västmanlandslän
Kopparbergs län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlandslän
Västerbottenslän Dorotea, Sorsele,utom Storumans, Vilhelmina

Åseleoch kommuner
Dorotea, Sorsele, ÅseleStorumans, Vilhelmina och kommuner
Norrbottens län:
Bodens, Haparanda, ÄlvsbynsKalix, Luleå, Piteå och kommuner 107
Arvidsjaurs kommun ll0
Arjeplogs kommun 113
Gällivare, ÖverkalixJokkmokks, ÖvertorneåKiruna, Pajala, och
kommuner ll6

20§

Kyrkofondens styrelse får bevilja Kyrkofondens styrelse fâr bevilja
och stihssamfälligheterpastorat utjämningsbidragpastorat extra

utjâmningsbidragextra enligt enligt föreskrifter regeringensom
föreskrifter regeringen med- meddelar.som
delar.

Stiisbidrag Särskilt stifisbidrag

2l§

Kyrkofondens styrelse får enligt Kyrkofondens styrelse får enligt
föreskrifter regeringen med- föreskriftersom regeringen med-som
delar bevilja stiftssamfálligheter delar bevilja stiftssamfälligheter
bidrag kyrkofonden för be- bidrag kyrkofonden.ur ur
talning följande kostnader:av

domkapitlets, stifisstyrelsens
och egendomsnämndensförvalt-
ningskostnader,

lönekostnaderför sekreterare
till biskopeneller, i Uppsala stifi,
den biträdande biskopen,

lönekostnaderförstifisaøijunk-
kontraktsadjunkter,pastorsad-ter,

junkter, gamisonspastorn i Boden
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och kyrkoherdar för samer,
arvoden till kontraktsprostar
till praktikanter och hand-samt

ledareför dessa,
5. kostnader samband medi

med stiftetsmöte präster,
kostnaderför särskilda bidrag

strukturbidrag stifisstyrelsensom
skallfördela mellan förpastoraten
särskilda behov.

22§

Kyrkofondens styrelse får bevilja Kyrkofondens eller, efterstyrelse
bidrag till .stifsstjtrtel-kostnads- beslut styrelsen,ett pastorat av en

bidragkrävande underhåll och får beviljarestaure- ett pastoratse
ring kyrka enligt föreskrif- till kostnadskrävande underhållav en

regeringen meddelar. restaurering kyrkaochter som av en
enligt föreskrifter regeringensom
meddelar.

26§

ledning förTill ledning för det kyrkokommu- Till det kyrkokommu-
kyrkofon-nala budgetarbetetskall kyrkofon- nala budgetarbetetskall

1010 styrelse dendens styrelse den denssenast senast sep-sep-
året före bidragsåret året före bidragsâretmed-tember med- tember

stiftssamfállig-dela och stiftssamfallig- dela ochpastoraten pastoraten
preliminära preliminära uppgifterheterna uppgifter heterna omom

tillskott skatteunderlag, stifts- tillskott skatteunderlag,särskiltav av
bidrag belopp för stiftsbidrag för all-allmän och beloppsamt samt

kyrkoavgift.särskild kyrkoavgift. och särskildmän

StrukturJidrakq

27§

struktur-Stiftsstyrtelsenfår bevilja
.vftetirbidrag till inompastorat

särskilda behov.
Stiftsstyrelsen preliminära uppgifterskall meddela berörda pastorat om

strukturbidraget före bidragsåret.den 1 oktober åretsenast

lag träder i kraft den januari 1994.Denna l
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2.3 Förslag till

lag ändring 1972:704i lagen kyrko-om om

fullmäktigval, m.m.

Härigenom föreskrivs atti lagen1972:704 kyrkofullmäktigval,om m.m.
skall införas paragraf, 7 med följande lydelse.en ny a

§7 ledamöterna i fullmäktigeFör skall till det antalersättareutsesa som
fullmäktige bestämmer. Länsstyrelsenskall underrättas beslutet.genast om

Antalet ersättare skall viss andel, dock högst hälften, detutgöra en av
antal platser varje parti får i församlingen. därvidOm det uppkommersom

brutet tal, tillavrundas detta högre hela tal.närmastett
fullmäktigeNär skall första gången, beslutar kyrkostämmanutses om

antalet ersättare. Länsstyrelsenskall underrättas beslutet.genast om
Beslutar fullmäktige ändring antalet skall beslutetersättare,om av

tillämpas först val fullmäktige gång förrättas inär hela landet.nästaav
Beslutet skall fattas före utgången månad valåret. Länsstyrelsenav mars
skall underrättas beslutet.genast om

Denna lag iträder kraft den 1 januari 1994.
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till2.4 Förslag

anledningmedsärskild skatteväxlinglag avom

utjämningekonomiskförändringar i försystemet

Svenska kyrkaninom

följande.Härigenom föreskrivs

total flerpastoratssam-pastoratssamfällighetochtotal1 § Ett pastorat, enen
1994, skattesat-för år sänkasinden fastställer skattesatsfällighet skall, när

skattekrona.med öretre persen

år 1994,försin skattesatsfår, den fastställerstiftssamfállighet när2 § En
skattekrona.medhöja skattesatsen öretre per

1993.oktoberi kraft den 1lag träderDenna
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3 INLEDNING

I beslut 9den april 1992 bemyndigaderegeringenchefen för Civildeparte-
tillkalla kyrkoberedningmentet med uppgiftatt den statligaöveratten se

regleringen Svenskakyrkans ställning, organisation och ekonomi Dir.av
1992:45. frågaI beredningensnärmareuppdrag anförde departements-om
chefen därvid bl.a. beredningen skall utvärdera de organisatoriskaatt
reformer genomförts stifts- och lokalplanet inom Svenskakyrkan,som
överväga anpassning kyrkolagens bestämmelser församlingarav om m.m.
till motsvarandebestämmelseri kommunallagen, över det kyrkliga ut-se
jämningssystemet, frågoröverväga kring Förvaltningen den kyrkligaav
ñnansförmögenheten,utforma förslag till regler medlemskapi Svenskaom
kyrkan ekonomiskaöverväga och rättsliga relationer isamt framtiden mellan

och Svenskakyrkan.staten

Enligt direktiven skall beredningenetappvis lägga fram förslag de olika
delområdena.

Regeringen har i beslut den 20 augusti 1992 till beredningen överlämnat
riksdagsskrivelse 1991922222i dendel tystnadsplikt för diakon.somavser
I beslut den 17 september 1992 har regeringen vidare till beredningen
överlämnat kyrkomötets skrivelse 1992:6 i den del kyrkoherdessom avser
självskrivenhet i utskott och den 28 januari 1993 kyrkomötets skrivelse
1989:8 kyrkokommunalt partistöd.om



ifram förslag1993, lagt1i skrivelse denhar redan,Beredningen mars
kyrkliga ñnansförmögenheten.fråga denom

anpassningeni frågaförslagberedningensredovisasbetänkandedettaI om
detkommunallag,1991 års översynentillbestämmelserkyrkolagens avav

kyrkoherdestystnadsplikt rättdiakons attutjârnningssystemet,kyrkliga samt
partistödetkyrkokommunaladetFrågani vissa utskott.i arbetetdelta om

anpassningtill kommunallagen.för kyrkolagensbehandlasinom ramen

följande.i direktivenanfördeskommunallagenanpassningentillBeträffande

finnshuvudsakligenlagstiftningen,kyrkokommunalanuvarandeDen som
1991:684, uppbyggd180, omtryckt är stort1988: ettförsamlingslageni av

blioförändradei huvudsakföreslåsdetaljerade regler.antal Dessa nu
anslutitsedanlängeLagregleringen harkyrkolagen.till denöverförda nya

borgerliga kommunerna.förmotsvaranderegler detill

li kraft denhar1991:1774 trätt199l:900, ändradkommunallagEn ny
avregleringochförenklingarbetydandeinneburit1992. harjanuari Den en

uppgiftverksamhetsformer. Enorganisation ochfråga kommunernasi om
omfattningi vilkenochövervägaberedningen börför somatt omvara

anslutafortsättningen börockså ikyrkligade kommunernaregleringen av
kommunerna.borgerligaför dekommunallagensreglertill

anpassningkyrkolagensgällerdetutredningsarbetetnärgrundläggandeDet
harHinn. MaterialetEskilrådmannenhar utförtskommunallagentill av

beredningensbeståendearbetsgruppfördärefter presenterats aven
Ulf Lagerström,chefsjuristenordförande,sakkunnige Paulsson,Ingvar

SvenskaTibbling,Patrikförbundsjuristencentralstyrelse,kyrkansSvenska
sekreterareberedningenspastoratsförbund,församlings- ochkyrkans samt

Friedner.Lars

följande.i direktivenanfördeskyrkliga utjämningssystemetfråga detI om
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SOU 1981:88i sitt betänkandeKyrkofondsutredningen förutsatte
kyrkliga utjämnings-detEkonomisk utjämning inom kyrkansvenska att

68.femte år betänkandetskulle reviderassystemet vart s.

följandeinfördes bl.a.utjämningssystemet harSedan det nuvarande
ändringar skett.

prästvigdaför vikarier och ickefor prâsttjänsterKostnaderna vissa samt
i för tidigaretjånstebiträden kyrkokommunema ställetbetalas som urnu av

Skattekraftsgarantin sänkts för flertalet kyrkokommuner.Kyrkofonden. har
höjdagrundsärskilda kyrkoavgiften har ökat i kronor räknatDen av

tagits Stifts-taxeringsvärden. utjämningsbidraget har bort.särskildaDet
iinförts. del stiftsbidragetbidrag och kyrkobyggnadsbidrag har En gesav

fördela mellanform stiftssamfallighetenskallstrukturbidrag pastoratav som
Kyrkofonden kommit i ökadövriga samfálligheter i stiftet. haroch ut-att

sträckning för finansieringen rikskyrklig verksamhet.svara av

inteeffekterna förändringar harNågon samlad bedömning dessaavav
gjorts.

Även skattereformemaår genomförda folkbokförings- ochde under senare
förpåverkat ekonomi. Ekonomiska konsekvenserhar kyrkokommunemas

förslag kommunalekono-kyrkokommunema kan också förväntas de somav
1991:98miska kommittén lagt fram i betänkandet SOU Kommunalhar

ekonomi i samhällsekonomiskbalans.

kyrkliga utjämnings-denna bakgrund beredningen detMot bör överse
samlade effektenSåväl effekterna olika bidrag densystemet. som avav

till förenklingarutjämningssystemetbör därvid utvärderas. Möjligheterna
i bör prövas.systemet

kyrkliga i första handFrågan det utjämningssystemet har utretts avom
iStatskontoret, till beredningen frågan. Iöverlämnat rapportsom en

slutskedet material diskuterats idetta arbete har Statskontorets enav
arbetsgrupp bestående avdelningsdirektören Emanuelsson,Berntav

Kammarkollegiet,Statskontoret, avdelningsdirektören Runqvist,Lars

kanslichefen UlfTorbjörn Kyrkofonden, chefsjuristen Lager-Zygmunt,
Åberg, SvenskaSvenska kyrkans centralstyrelse, konsulentenström, Bo

kyrkans församlings- beredningensoch pastoratsförbund sekreteraresamt
Friedner.Lars
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Även frågan effekterna organisatoriskade reformerna stifts- ochom av
lokalplanet inom kyrkanSvenska har Statskontoret. Till dennautretts av
fråga liksom till frågorna medlemskap framtida ekonomiskaoch ochom-
rättsliga relationer mellan och återkommerSvenska kyrkanstaten -
beredningeni sitt slutbetänkande.I det betänkandet beredningenävenavser

behandla vissa kvarstående finansiella frågor, nämligen rörandeatt
fördelningen kostnadsansvarmellan stiftssamfálligheterna, ochpastoratenav
Kyrkofonden Kyrkofondens framtida roll.samt
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4 ANPASSNING AV LAGSTIFTNING-

EN OM KYRKLIGA KOMMUNER

ÅRSTILL 1991 KOMMUNALLAG

4.1 Bakgrund

4.1.1 Den kommunallagennya

Den 1 januari 1992 trädde kommunallag 199l:900; i kraft.KLen ny
Den kommunallagen från är 1977. Behovet lagersatte hade växtav en ny
fram förändringarde det kommunala området 1980-skett underur som
talet. Verksamhetsformema i kommuner landstingoch omprövadesoch ut-
vecklades. Den politiska styrningen gick allt från detaljstymingövermer
till styrning med mål och De samhällsekonomiskaförutsättningarnaramar.
ändrades också, vilket ställde ökade krav omprövning, rationalisering
och förbättring effektiviteten.av

Det genomfördes omfattande arbete utformamed förslag tillett att en ny
kommunallag både i tjänstemannagrupperoch parlamentariskt förankrade
utredningar. Kommunallagskommittén avlämnadei april 1990betänkandet
SOU 1990:24 kommunallag.Ny Det remissbehandladesoch grundval

detta avlämnade regeringen i 1991 propositionen kommu-av mars om ny
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vår bet.behandlades riksdagen1990912117nallag prop. sammaavsom
19909l:KU38

inriktadvarit görarevideringen kommunallagenAllmänt har attsett av
språkliga redaktio-genomgått ochharläsbar.den mer Lagtexten stora

i deantal nyheter sak,förändringar. Härtill kommernella stortett varav
i det följande.viktigaste nämns

lagen. helttydligare i den Ikompetensenbeskrivsallmänna ettDen nya
uttrycks flera debefogenheterkapitel 2 kommunernaskap.nytt avom

lokali-likställighetsprincipen ochkompetensprinciperna,kommunala t.ex.
frågainäringslivet och kompetensenFörhållandet tillseringsprincipen. om

gångenreglerats.har för förstanäringsverksamhet

förhållanderegler kommunernasförts in grundläggandeharDet omnya
bola-kontrolleninsynen i och överkommunala bolag. Syftet ökatill är att

gen.

nämndverksamhet. Iorganisera sinfått frihethar ökadKommunerna att
nämnden.obligatoriskaendadenprincip kommunstyrelsenär numera

socialtjänsten,ochskolanobligatoriska områden,Verksamheterna t.ex.

ligga någon nämnd.måstedock

beslutanderätt tilldelegeramöjligheterFullmäktige fått ökade sty-har att
idelegering skenämndernakaninomövriga nämnderochrelsen och även

utsträckning, till anställda.större t.ex.

förtroendevalda kap..4för dekapitel förhållandenasärskilt reglerarEtt
vidgats.arbetsinkomsthartill ersättning för förloradRätten
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Reglerna fullmäktige har förenklats och gjorts tydligare. På flera punk-om
har fullmäktige fått frihetstörre bestämma verksamhetsfomema.ter att om
javsreglerNya gäller för nämndernaefter frånmodell förvaltningslagen.

Kapitlet ekonomiskförvaltning iär stycken helt Den tidigarestoraom nytt.
regeln kommunalt förmögenhetsskyddharett regelersattsom attav en om
kommunerna skall ha god ekonomisk hushållning. tidigareDet kraveten

balanseradbudget har slopats. stället har införtsI det krav på verksam-
hetsplan och treårig ekonomisk planering. Reglerna råkenskapsföringom
och redovisning har skärpts. Kretsen revixionsansvariga har utökats tillav

omfatta också enskilda förtroendevalda.att

Reglerna kommunalbesvärhar gjorts tydligare och överskådliga.om mer
Själva kommunalbesvär i lagtexten hartermen laglighetspröv-ersatts av
ning.

4.1.2 Lagstiftningen kyrkliga kommunerom

Den kyrkokommunala lagstiftningen uppbyggdär antal detalje-ett stortav
rade regler. Lagregleringen har alltid varit anpassadtill motsvaranderegler
för de borgerliga kommunerna.

ÖversynbetänkandetI SOU 1981:6 lagen församlingsstyrelseav om
gjorde sålunda förslag till anpassningtill den kommunallagett dåman som
nyligen hade iträtt kraft. Utredningen låg till grund för lagen 1982:1052

församlingar och kyrkliga samtälligheter.om

Bestämmelsernai 1982års lag den 1januari 1989 församlings-ersattes av
lagen 1988:180. byggde iDen allt väsentligt Kyrkoförfattningsutred-
ningens förslag i betänkandenaSOU 1987:4 och 5 kyrkolagEn ny m.m.
Utredningens förslag innebar huvudsakligen redaktionell bearbetningen av
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förändringarför sakligadeområdet med undantaglagstiftningen som
organisa-kyrkokommittés förslag1982 årsisitthade en nyomursprung

1987 88:31.kyrkan jfri Svenskastiftsplanetpå lokal- ochtion prop.

förgäller bor-annorlunda denänstrukturen ärkyrkokommunalaDen som
uppbyggd.lagstiftningen äråterverkar hurdetochgerliga kommuner

kraft. finns1992:300 i Därkyrkolagjanuari 1993 trädde1Den nyen
Svenskakyrkan.föreskrifterna omnumera

och de utgörenhetenlokalagrundläggandedenFörsamlingama utgör
vårdenkyrkolagen. För3 §kap.4kyrkliga kommuner gemensammaav

samfálligheter. Dessakyrkligabildaskan detangelägenheterekonomiska
Församlingama9 kyrkolagen.kap. §4kyrkliga kommunerocksåutgör

stiftssamfállighetsamfállighetkyrkligobligatorisktstift bildarinom ett en
Även ärdessaförsamlingsangelägenheter.vissaskötaför att gemensamma

kyrkolagen.l23 kap. §kyrkliga kommuner

kyrkolagen.i 22 kap.finns llorganisationenlokaladenReglerna om -
fram-kompetensregleringen,församlingsangelägenheter,dvs.Vad ärsom

uppgiftsfördelningenockså reglerfinnskap.llll kap. l Igår omav
övriga nämnder.kyrkorådet ochkyrkostämma,kyrkofullmäktigemellan

utfor-Kapitlet harsamlats.förtroendevaldadereglerna12 harkap.I om
kapitel i KL.motsvarandeefter modellmats av

kyrkolagen. Det13 kap.finns ikyrkofullmäktigereglerNärmare om
fullmäktige i KL,föreskrivstill vadgradi hög menansluter omsom

gjorts.inteharkommunallageni denanpassningtill reglernanågon nya

församlingsdelegeradekyrkostämma,behandlarkyrkolagen16 kap.14 -
innehållerKapitlensamfälligheter.i kyrkligakyrkofullmäktigerespektive
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hel del hänvisningar till vad gäller kyrkofullmäktige i för-en som om en
samling.

Reglerna kyrkorädet och övriga nämnderfinns i 17 kap. församlingarom
och 18 kap. samfálligheter. De har i utsträckning utformats efterstor
förebild vad gäller för de borgerliga kommunerna enligt 1977 årsav som
kommunallag. 191 kap. kyrkolagen finns regler den ekonomiska för-om
valtningen, i 20 kap. regler revision och i 22 kap. regler kommu-om om
nalbesvär.

Den regionala organisationenbehandlasi 23 28 kap. kyrkolagen. före-I-
varande sammanhang detär reglerna i 23 26 kap. särskiltärsom av-
intresse. finnsDär kompetensreglerna, reglerna uppgiftsfördelningenom
mellan olika vissI utsträckning hänvisas till vad gällerorgan m.m. som
för motsvarande det lokala planet. 26l kap. behandlasden endaorgan
specialreglerade nämnden, egendomsnämnden.Det kan det inoteras att
betänkandet 1992:2Ds Svenskakyrkans finansförmögenhet har föresla-
gits egendomsnämndeninte längreatt bör obligatorisk nämnd.vara en

4.2 Beredningens överväganden

4.2.1 Allmänt

Alltsedan uppdelningenär 1862 mellan kyrkliga och borgerliga kommuner
har det funnits nära överenskommelsemellan lagstiftningen beträffandeen

bådade kommuntyperna. Regelmässigthar gällt genomgripandeatt mer
förändringar i lagstiftningen rörande de borgerliga kommunerna följts av

översyn församlingslagstiftningen. Därvid har alltid framhållitsen av att
hänsyn skall till de kyrkliga kommunernastas särskilda förutsättningar.
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till kyrkolagförslagetbehandladekyrkomötet togssambandmedI att ny
13.1991:9, kskr.kommunallagsanpassning lKLfrågan uppom en

områdetborgerligadetlagtillkomstenUtskottet att av en nyanser
till kyrkolagförslagetde delarbearbetningmotiverar somavaven

regleringenEftersomförsamlingslag.gällande avmotsvaras nuav
kommunalrättslig ärlokalplanetorganisation är naturkyrkans av

gäller påtill denlagstiftningväsentligt dennadet somatt anpassas
sådantinte minstsidan. gällerborgerliga kommunala Det ettden

be-kommunaladenkommunalrättsligt institutgrundläggande som
i kom-används denterminologieller, med densvärsrätten nyasom

börersättarelaglighetsprövningen. Begreppmunallagen, som
lagstiftningen. Detkyrkokommunalai dennaturligtvis användasäven

utgångspunktmedanpassningenskernödvändigtemellertidär att
trossamfund ochevangelisk-luthersktfrån Svenskakyrkan är ettatt
kyrkokommunalarådandelokalplanettill denhänsynstagandemed

strukturen.

i vilkenochdirektiv övervägaenligt sinaKyrkoberedningen har att om
fortsättockså ikyrkliga kommunernaregleringen deomfattning avsom

borgerliga kommu-för dereglerkommunallagenstillningen bör ansluta

nema.

tillgjortsharanpassningredanvissförst konstateraBeredningenkan att en
kyrkola-i 12 kap.detdetta ärexempelkommunallagen. Ett attden nya

förtroendevaldaförtroendevalda. Meddebestämmelserhar samlats omgen
församlings-kyrkofullmäktige,iochdärvid ledamöter ersättarevaldaavses

kanberedningar. Detnämnderkyrkorådet och övrigadelegerade, samt
ansvarsfrihetfråganprövningbestämmelsernaockså nämnas omatt avom

till motsvarandehar10 kyrkolagen20 kap. 9 och §§nuvarande anpassatsi
Ändringen blandinnebär16 och 17 §§ KL. annatbestämmelseri 9 kap.

kyrkofullmäktigebörjar löpa närskadeståndstalanpreskriptionstiden föratt
ansvarsfrihet.beslutar vägrakyrkostämmaneller att

omfattningi vilkentill ochställninghärefterberedningen harNär att ta om
utgångs-viktigregler bör göras ärkommunallagensanpassningtill enen
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punkt naturligtvis det finns gedigen tradition på området fallaatt atten
tillbaka på 1991 års principielltkyrkomöte har siguttalat församt att att

anpassning skall gäller omfattningengöras. När det anpassningenen av
finns det också anledning knyta till vad kyrkomötet anfört.att Det äran
enligt kyrkomötet nödvändigt anpassningensker med utgångspunkt fränatt

Svenska kyrkan evangelisk-luthersktär trossamfundatt och med hän-ett
synstagandetill den på lokalplanet rådandekyrkokommunala strukturen.

Tydligast visar sig betydelsen Svenska kyrkan är evangelisk-att ettav
lutherskt trossamfund med församlingarna de grundläggande lokalasom
enheterna i bestämmelserna vad församlingsangelägenheter.ärom som
Självfallet skall detta gälla fortsättningsvis.även Församlingarna måsteges
möjligheter fullgöra det utifrån Svenska kyrkanatt evangelisk-som som
lutherskt trossamfund hör till församlingens uppgifter och de skall inte
åläggasuppgifter främmandeär för Svenskakyrkan trossamfund.som som
Därtill skall församlingarna kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med
kyrkans bekännelseoch lära.tro,

lagstiftningen inte uttömmande beskrivning församlingarnasger en av
uppgifter. Den endast församlingarnas befogenheter kyrkligaanger som
kommuner och fastställer vissa skyldigheter för dessa. finnsDet också
uppgifter till församlingarna kyrkomötet kyrkliga kun-som ges av genom
görelser. fullständighetensFör skull bör med hjälp andranoteras att av
medel från församlingsskatt,än kollekter eller donationer, kan för-t.ex.
samlingarna fullgöra sina uppgifter inte författningsreglerade.är Detsom
är dock i huvudsak kyrkliga kommuner församlingarna driver sinsom
verksamhet.

harDet allmänna kommunalrättsliga principeransettsatt skall gällasamma
för församlingarna kyrkliga kommuner för andra kommuner. Detsom som
finns dock avvikelser. Tydligast visar detta sig beträffande kyrkoherdens
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självskrivna ledamotskap hari kyrkorådet. Kyrkoherdensställning som
för dendärtilloch det koppladegrund det särskilda läroansvaret ansvaret
mellanpunktinriktning. Skillnaden dennakyrkliga verksamhetens

kyrkligadirekt följd dekyrkliga kommunerborgerliga och är attaven
evangelisk-luthersktprimärt Svenskakyrkandelarkommunerna är somav

trossamfund.

detfullt kanprinciperna skall gällakommunalrättsligaallmännaOm de ut,
kyrklig synpunkt kandet frånuppstå konflikter mellan som upp-sessom

utdebiteradeför vilkaoch de angelägenhetergifter för församlingarna
diskussionerårensdeexempel dettamedel får användas.Ett är senare

interna-ekonomiskt till kyrkansbidraförsamlingarnas möjligheter attom
fråga i dettill dennaBeredningen återkommertionella biståndsarbete.

följande.

fast-gälltfunnits detsvårigheter närexempel de attutgörEtt annat som
detharområdet. Härpå det diakonalaförsamlingarnas kompetensställa

borgerliga ochgränsdragningenmellan deiminst sig probleminte rört om
försam-förharmetod använtskyrkliga kommunerna. Den att angesom

uppräkningprincip uttömmandeilingens kompetens an-avgenom en-
överlappning mellan bor-avsikt undvikahaft tillgelägenheter har att en-

På punktdennakyrkokommunala angelägenheter.ochgerligt kommunala
i likhetkanuppmjukningar. Församlingarnavissasketthar det numera,

Entill sinstatsbidrag barnomsorg.borgerliga kommunerna,med de
finnsområdepå dettaförsamlingens verksamhetförutsättning är upp-att

199091:propositionregeringensbarnomsorgsplan. li kommunenstaget
kom-och kommunernaslandstingenskommunallag konstaterasll7 Ny att

verksamhetsområden.vissasammanfallerpetens

till kom-församlingarnaföreskrifterkyrkolagensvillOm omman anpassa
församlingarnaskonflikter medtill vissasåledesledamunallagen kan detta
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ställning de lokala enheternainom trossamfundetSvenskakyrkan.som Det
måstegöras avvägning mellan de krav kan ställasutifrån de renod-en som
lat kyrkliga respektive kyrkokommunala förutsättningarna. Hur avvägning-

skall behövergöras frånprövas tid till Den allmännaen samhälls-annan.
utvecklingen påverkar bedömningen och därtill kommer förändringaratt

isker olika uppgifters angelägenhetsgrad kyrklig synvinkel.ur

Vad gäller hånsynstagandettill den särskilda kyrkokommunala strukturen
vid anpassningentill kommunallagen finns det anledning uppmärksam-att

skillnader i utvecklingen för kommuner församlingar.och regering-ma I
proposition 19909l:1l7 Ny kommunallag pekaspå viktigaens utveck-tre

lingstendenser inom den kommunala sektorn från 1862 framoch till våra
dagar.

Expansion och dynamik inom det kommunala området, bl.a.som
innebär denna hanterar 70att den offentliga sektornsprocentnu av
utgifter för konsumtion och investeringar.

En strukturomvandling inneburit mellan 1952 och 1974attsom
reduceradesantalet kommuner från knappt 2 500 till mindre 300.än

Från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltningmed kraftigen
minskning antalet förtroendevalda och stark förändringav en av
törtroendeuppdragensinnehåll.

Dessa förhållanden i propositionen grundläggandeorsaker till deses som
efter hand allt kommunallagsreformema.tätare finnsDet därutöver några
aktuella förändringar och reformbehov, vilka motiv förutgör den just nu
pågåendeöversynen kommunallagen.De angivna utvecklingstenden-treav

dock,är när över längre tid, de utmärkandeserna ochman ser mesten av
grundläggandebetydelse.
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annorlun-blir bildenförsamlingarnabeträffandeutvecklingentillSer man
tendenser.direktfrågaTill del detär motsattada. omen

folkskolansalltifrånminskatansvarsområde harFörsamlingarnas
kommerfolkbokföringsreform. Till dettatill 1991 årssekularisering

kyrk-degudstjänsternaochdeltagandeti de allmännaminskandedet
blivitsmå harmycketdär antaletFörsamlingarna,handlingarna.liga

uppgifter.begränsadehar fåttstörre, mer

denoförändradbestår till delarFörsamlingsstrukturen trotsstora
kyrkligaantalettotalabefolkningsomflyttningen. Detomfattande

myck-1992.1952 och Enmellanoförändratikommuner är settstort
församlingar. Pastoratensantaletvad gällerliten ökning har skettet

samfällig-övriga200 samtidigtomkringminskat medantal har som
utsträckning.ungefärihar ökatheter samma

Även inneburitutvecklingskettförsamlingarna har detinom somen
mellani storlekSpännviddenanställda.expansion antaletstark aven

fortfaran-fall deti mångadockinnebärkyrkliga kommunerna attde
Härtilllekmannaförvaltning.går talautsträckningide attstor om

borgerliga kom-skillnad från detillförsamlingsarbetet,kommer att
påfolkrörelser, byggermångamedi likhetarbetemunernas men

frivilligengagemang.inslagidealhareller ett stort avsom

borgerliga ochför deutvecklingstendensernadelvisolika ochDe motsatta
för förtroen-förutsättningarna dcbl.a.innebärkyrkliga kommunernade att

borgerliga kommuner.kyrkliga ochskiljer sig mellandevaldas arbete
dekommunallagsrefortnerna ochsamband mellandirektFinns det ett

intedetkommunerna ärborgerligaför deutvecklingstendensernaangivna
till kommunal-församlingslagstiftningen fullt skasjälvklart ut anpassasatt

lagen.
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Vid bedömningsammanvägd beredningenhar denna bakgrundmoten
för föreslå relativt begränsade, ändå viktiga justeringarstannat att men av

kyrkolagens regler församlingar samfálligheteroch med utgångspunktom
i den kommunallagen. förändringar föreslås i vissaDe delarärnya som av

principielltsådant intresse från grundläggandekommunalrättsliga utgångs-

punkter det fel inte låta dem så möjligt få genomslagatt att snartvore som
också på det kyrkokommunala området. Beredningen därvid särskilttänker

på reglerna ekonomisk förvaltning och kommunalbesvären. det föl-Iom
jande föreslår beredningen således viss anpassning kyrkola-görsatt en av

bestämmelser församlingar samfálligheteroch till den kom-gens om nya
munallagen i dessaavseenden.

4.2.2 Särskilda frågor

Fullmäktiges möjligheter under löpande återkallamandatperiodatt upp-
drag jörfömøendevalda i vissafall

I dag saknasbestämmelseri kyrkolagen beträffande denna fråga.

Enligt kap.4 10 § får fullmäktigeKL återkalla uppdraget för förtroen-en
devald valts fullmäktige, den förtroendevaldesom av om

har ansvarsfrihet,vägrats eller

dom har vunnit laga kraft har fördömts för brottgenom etten som
vilket det föreskrivet fängelseiär två år eller däröver.

Detta bestämmelseär införtshar i 1991 års TidigareKL.en ny som an-
sågs generell princip gälla ledamöter och i styrelsenersättare ochatten
övriga intenämnder kunde entledigas sin vilja under löpande mandat-mot
period. Vissa undantaghadedock införts rättspraxis i frågasenare genom

ledamöter och i fakultativaersättare nämnder.om
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förarbetena till 199091: 61 tden bestämmelseni 117I KL prop.nya s.
viktigtanfördes förekomsten för utkrävande äratt ett systemav ansvarav

förtroende för eftersomför allmänhetens de kommunala förvaltningarna,

dessa bedrivs för kommunmedlemmarnas skull och deras uppdrag.

Ibland de förtroendevalda inte förtroende fullmäk-detmot somsvarar upp
Även tilltige visat dem valet. händelser skulle kunna ledagenom somom

principiellt viktigti och för sig sällsynta, ansågregeringen detäransvar
fanns garanti fördet kan utkrävas.att yttersta atten ansvar

förtroendevaldas straffrättsliga utvidgatsVisserligen har de genomansvar
tjänstefel, tillbrottsbalkens regler detta dock begränsatärom men ansvar

myndighetsutövning entledigandenområdet för och bedömningen görsav
ansåg i utkrävandcdomstol. Regeringen detta sammanhangbordeatt avav

fullmäktiges förtroendei vidare perspektiv grundasochettansvar ses
Fullmäktige bordeför dem de ha kommunala uppdrag.utsett attsom

i fall entlediga ledamöterdärför enligt regeringen befogenhet vissaattges
fullmäktigeberetlningari övrigaoch styrelsen, nämnderochersättare samt

revisorer och revisorsersättare.

förlorar full-Erfarenheten visar i flesta fall förtroendevaldde näratt en
motivera-avgår frivilligt. entlcdiganderegelmäktiges förtroende denne En

principiella praktiska skäl.därför, enligt regeringen,des än avmer av
objektivtdärför till situationerräckvidd borde begränsas där detRegelns

förtroendevaldsåterkallafinns särskild anledning övervägasett att att en
uppdrag.

Fullmäktige dåsådan situation ansvarsfrihet harär när vägrats.En att
prickningförekommit sanktion dendet kräver utöveravgöra om som en

Regeringenansågansvarsfriheten i sig innebär. dettaden vägrade attsom
i angiven grund för avsättning.skulle lagenutgöra en
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En i lagen angiven förgrund avsättningborde enligt regeringenannan vara
förtroendevald gjort sig skyldig tillatt brottslig handling inteen ären som

mindre allvarlig karaktär. En avgränsning skulle enligt regeringen skeav
till brott för vilka föreskrivetär fängelse i två år eller så de flestaattmer
förmögenhetsbrotten, förfalskningsbrotten och brotten allmän verk-mot
samhet normalgraden kom omfattas. Bara vid brott dennasvårig-attav av
hetsgrad ansåg regeringen det motiverat fullmäktige har möjlighetattvara

entlediga Förtroendevalda:denatt på grund han gjort sig skyldig tillattav
brott.

När det gällde handläggningen ärenden entledigande ansågav om rege-
ringen entledigande grund brottatt ett borde beredaspå vanligt sätt,av
dvs. normalt styrelsen. det fallI ansvarsfrihet och fråganvägratsav om
entledigande aktualiserats, borde enligt regeringen fullmäktige ha rätt att

föregåendeberedning återkallautan uppdrag. Regeringenansåg dettaett att
borde skrivas undantagfrån det generella beredningstvångettsom som
samtidigt föreslogs för fullmäktigeärendena.Fullmäktige borde dock kunna
bestämma ärende gälleratt ett entledigande nämnda grund skallsom
beredasoch direktiv för beredningen.ge

Revisorerna borde enligt regeringen inte skyldiga uttala sigattvara ettom
eventuellt entledigande.

Fullmäktige beslutar återkallande uppdrag. Enligt de allmännaettom av
reglerna ankommer det på styrelsen verkställa alla fullmäktigebeslut,att

inte fullmäktige lämnat uppdrag till någonom ett nämnd göraattannan
det. Detta gäller i och för sig också ärenden entledigande förtroen-om av
devalda. fullmäktigeNår beslutat entlediga förtroendevald, krävsatt en
dock inga särskilda åtgärder för verkställa beslutet, den informa-att utöver
tion kan behöva lämnas beslutet fattats. Enligt regeringensom attom
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införas beredning, beslut och verkstäl-behövdesinga särskilda regler om
lighet.

iavsikten den bestämmelsen KLVidare underströks med ent-att omnya
skallgaranti för förtroendevaldledigande skapaär attatt ytterstaen en

påkallat. Bestämmelsenförmås avgå i de fall då detta uppenbartkunna är

förebyggande.första avseddi handär att vara

fråganberördes ocksåVid utformningen denna bestämmelse ent-omav
organisationsändringar.förtroendevalda i sambandmed Rege-ledigandeav

fålandstingen skulleansåg i ökade frihet kommunerna ochringen denatt
ingåårs ocksåförslagen i propositionen till 1991 KL borde engenom
organi-ändringar ientlediga förtroendevalda i sambandmedbefogenhetatt

ochnaturligtVidare enligt regeringen kommunernasationen. det attvar
nämndermandattidenslängd för andralandstingen får fritt bestämmaom

särskild bestämmelseEnligt behövdesinte någonstyrelsen. regeringenän
förtroendevalda grundfullmäktige skall få entledigastöd för att avsom

ändringar i organisationen.

medframförts i sambandmotivKyrkoberedningen de ut-attanser som
deti också har bärighetformningen aktuella bestämmelsen KLdenav

området. Syftet med bestämmelsenärkyrkokommunala ytterst att upp-
politiskavalts tillrätthålla förtroende för dem harallmänhetens upp-som

borgerli-skiljainte några skäl mellandet finns i det avseendetdrag och att
kyrkokommunala uppdrag.kommunala uppdrag ochga

införs i 12föreslår därför motsvarande bestämmelseBeredningen att en
kyrkolagen.kap.
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Ekonomiskaförmåner till förtroendevalda

Enligt 12 kap. 11 § kyrkolagen får kyrkofullmäktige kyrkostämman ioch

församling kyrkofullmäktige församlingsdelegeradeioch kyrk-samten en
lig samfällighet besluta förtroendevalda i församlingen respektiveatt sam-
fálligheten i skälig omfattning förskall ersättning resekostnaderoch

andra utgifter föranleds uppdraget, ersättning för förlorad arbetsin-som av
komst arvode.samt

församlingOm ingår i pastoratssamfällighet itotal eller totalen en en
flerpastoratssamfallighet, kyrkofullmäktigefår i samfálligheten besluta att
förtroendevalda i församlingenskyrkoråd eller kyrkostämma skall sådan
ersättning och tidigarearvode nämnts.som

Arvode skall bestämmastill lika belopp för lika uppdrag.

4 kap. 12I 15 §§ KL finns bestämmelser förmånerekonomiska tillom-
förtroendevalda.de

Förtroendevalda har till skälig ersättningrätt för den arbetsinkomst samt
de pensions- semesterförmåneroch förlorarde de fullgör sinanärsom
uppdrag. gäller inte förDetta heltidssysselsattaförtroendevalda och del-

tidssysselsatta fullgör sina uppdrag på betydandedel heltid.som en av

Fullmäktige har frihet utifrån lokala förutsättningar bestämma detatt om
skall tillämpas för ersättningarna skyldigasystem är beslutaattsom men

enligt vilka grunder dessaskall betalas.

Utöver ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan bl.a. förarvode upp-
draget utgå. Principen lika förarvode lika uppdrag därvid.gällerom
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förtroendevalda harförmåner tillekonomiskaireglerna KLDe omnya
innebärregleri KL:sdirekt motsvarighet kyrkolagen.inte någonsålunda

ersättning, medantill skäliguttryckligförtroendevalda har rättdeatt en
i kommunalla-tidigarebygger detreglerkyrkolagens systemetsom-

själva avgörakyrkligatill de kommunernainnebär det är attatt uppgen -
skall utgå.utsträckning ersättningi vilken som

rättig-förtillåtlighetsreglering i ställetinnehåller alltsåKyrkolagen enen
hetsreglering i KL.som

tillkomsten ochbåde vidför viss kritik,i harreglerna KLDe utsattsnya
Lokalde-tillregeringen1992 har12 novemberbeslut denGenomsenare.

kommunför-från Svenskaframställningmokratikommittén överlämnat en
förtroendevalda börförmåner tillekonomiskareglernabundet att omom

över.ses

kyrkokommunaladetersättningsfrågornahärtill dåochMed hänsyn
dendiskussion påföremål för sättvaritinte harområdet somsamma

saknasnärvarandeförKyrkoberedningen detsidan,borgerliga attanser
för-förmåner tillekonomiskareglerkyrkolagensanledning ändraatt om

troendevalda.

kompetensregleringenkyrkokommunalaDen

nuvarandefinns ikompetenskyrkliga kommunernasdeBestämmelserom
kyrkolagen.l 7 §§11 kap. -

kyrkokommunala kompetensen.uttrycker denförsta stycket1 §Nuvarande
i principi sju punkterparagraf sedan ut-stycketandral engessamma

församlingsangelägenheter.medvaduppräkningtömmande avsessomav
för-upphävdai denkap. 3 7 §§1Bestämmelserna motsvarar numera-
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samlingslagen 1988:180. Tredje stycket paragraf innehållersamma en-
upplysning det i fråga vissa angelägenheterfinnsatt särskildaom om
bestämmelser, 2 kap. 1 § begravningslagen1990:1144.t.ex.se

I nuvarande 1 första§ stycket föreskrivs sålunda församling får självatt en
eller i samverkan med församlingarandra sköta sina angelägenheter.Detta
regleras inärmare nuvarande2 4 §§. församlingEn enför-utgör ettsom-
samlingspastorat sköter själv församlingsangelägenheterde och de angelä-
genheter enligt lag eller någon författning ankommersom pastoannan

nuvarande 2 §.ratet

I flerförsamlingspastorat bildarett församlingarna obligatoriskt pasto-en
ratssamfállighet, där skötseln församlingsangelägenhetemadå deladeårav
mellan församlingarna och nuvarande 3 §.pastoratet

Församlingarna kan också överlämna skötseln alla ekonomiska försam-av
lingsangelägenhetertill och då bildas totalpastoratet pastoratssamfállig-en
het. Om församlingaralla i två eller flera går ipastorat samman en sam-
fállighet för skötseln vissa eller alla församlingsangelägenheter,bildasav

ñerpastoratssamfállighet respektive total flerpastoratssamfálligheten en
nuvarande 4 §.

Med församlingsangelâgenheter enligt nuvarande l § andra stycketavses
frågor om

främjande kyrkans gudstjänstliv och undervisning diakoni ochav samt
evangelisation,

anskaffandeoch underhåll lös egendom byggnads-utanav attsom, vara
tillbehör, avsedd förä: kyrkobyggnad, församlingshus och andra försam-
lingslokaler eller för kyrkliga ändamål,annars

anskaffande och underhåll kyrkobyggnad, församlingshusoch andraav
församlingslokaler,
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kyrkligtförbyggnadstillbehör,inteegendom ärlösanskaffande4. somav
ilokalerochtill de byggnaderändamål angessom

någonlokalerochbyggnaderunderhåll andraoch samtanskaffande5. av
iändamålkyrkligt änförmark angessomannan

förinte regeringenbegravningsplatser,underhållanläggandeoch omav
borgerlig kommun,uppgiften skall ankommafall beslutarsärskilt att en

kyrkotomt,underhållsamt av
församlingen.hosföravlöningsförmåner arbetstagare7.

alltid självförsamlingangelägenheterde2l ochPunkterna som enanger
inte.ellertlerförsamlingspastoratingår idensköta,kan ettoavsett om

nivåfår lägreinte skötasangelägenheterde3 7Punkterna somanger-
enförsamlingspas-församling iföljerpastoratsnivån. detta ettAv attän en

skötasjälv skallalltidflerpastoratssamfallighetingår iintetorat ensom
tlerförsamlingspastoratiförsamlingarangelägenheter, medan ettdessa

sådaniangelägenheterdessaför skötselnsamverkaalltid måste enav
§§.3 och 4i nuvarandesamfällighet nämnskyrklig som

kompetenslandstingensochborgerliga kommunernasdeBestämmelserom
10l §§ KL.i 2 kap.finns -

kom-allmännaderasbestämmelsengrundläggandedeninnehåller1 § om
iparagrafernaövrigai desedankompetensreglerSärskildapetens. ges

kapitlet.

sådanafår handsjälva halandstingochföreskrivs kommuner oml §I att
tillanknytning kommunensharintresseallmäntangelägenheter somav

hand-inte skallochmedlemmarderasområde ellerlandstingetseller som
någonlandsting ellerkommun, annatenbart etthas staten, annanenav

annan
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Enligt förarbetena till dennaparagraf 19909l:ll7prop. 148 f. förut-s.
allmänintressetsätter inte kvantitativt betydandeatt behovett förär han-

den, detta intresse får iutan stället bedömasmed utgångspunkti det årom
lämpligt, ändamålsenligt, skäligt kommunen eller landstingetatt be-osv.
fattar sig med angelägenheten.

I föreskriften i 1 § ligga principiellt förbudett understödanses mot att ge
enskilda, eftersom det i regel inte kan allmänt intresseettanses attvara

sådantunderstöd I vissa specialförfattningar har dock undantaggjortsges.
från denna princip, i lagstiftningent.ex. socialbidrag och bostadsbi-om
drag.

l § också uttryck för den s.k. lokaliseringsprincipen.ger Den innebär i
korthet kommunal åtgärdatt måste knuten till kommunensen respek-vara
tive landstingets område eller dess invånare för den skallegna att anses

laglig a. 148 och 149.som Det skall alltså finnas lokaltprop. s. ett
förankrat intresse åtgärden, antingen i förhållande till kommunensav
geografiska område eller till kommunmedlemmamaeller till bådadelar.

Med hänvisning till kommunmedlemmamasintresse verksamhetenharav
kommunala bidrag i vissa fall kunnat till enskilda organisationer medges

RÅräckvidd utanför kommunen se 1978en 214Ab festspelt.ex. i grann-
kommun. Undantag från principen har även gjorts med hänsyn till be-
folkningens rörlighet och ofullkomligheter i kommunindelningen. Principen
hindrar således inte kommunalt i markinnehav och anlägg-engagemang
ningar inom kommuns område för våg- och flygtrafik,en annan t.ex.
friluftsliv eller eldistribution a. 149. harDet då varit åtgärderprop. s.

behövliga för denansetts kommunen.som Ibland har undantaggjortsegna
från principen också i fråga åtgärder utanför Sverige. Sålundaharom t.ex.
vissa kustkommuner fått sig i utrikes färjeförbindelser se bl.a.engagera
RÅ 1960 187I och landstingskommun fått hyra fritidsbostäder i Italien
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RÅ 1968 Kpersonalensspridningfå jämnare semestrarfor bl.a.att aven
gjortslagstiftningsärskildocksåfall har662. vissa659 Ioch genom

för1991:901 rättlagenprincipen, bl.a.frånuttrycldiga undantag omse
internationelllämnakyrkliga kommunerlandsting och attkommuner,

bistånd.humanitärtkatastrofhjälp och annat

medlem-behandla sinaskalllandstingochföreskrivs kommuner2 §I att
Bestämmelsennågotförsakliga skälfinns annat.det intelika, gerommar

landstingenochlikställighetsprincipen. Kommunernaden s.k.uttryck för
sin behand-rättvisa iochobjektivitetiaktta slagsskyldigaalltsåär ettatt

medhardirekta kontakteri dekommunmedlemmarnadeling manegnaav
dem olikaskifta inomkanInnebörden dettaegenskap.derasi denna av
verksamhetsområden.

personal,anställerlandstingellerkommunintegäller när ettPrincipen en
150.149 ocha.säljer fastigheterellerköper etc. s.prop.

inkomst-någonförprincip inteilikabehandling utrymmepåKravet ger
kom-inte i den allmännaingårverksamhetSådanverksamhet.fördelande

tagits bortutsträckningdock ibegränsning har ge-storDennapetensen.
socialtjänstlagen.speciallagstiftning såsomt.ex.nom

kommunalaavgifter i denockså innebäraLikställighetsprincipen attanses
efterdifferentierasfårförfattningsstödsärskiltinteverksamheten utan

Likställighetsprincipenfall.varje enskiltbetalningsförmågaikonsumentens
samlingslokaler.upplåtelsebl.a.sambandmediockså aktualiseratshar av

lokalersådanakravformuleratsfallen atträttspraxis har i de opar-ettI
förtillgängligahållasskallskäliga villkoromfattning ochskäligitiskt,

RÅbetydelseallmäntillställningareljest förföreningslivet i eller avorten
urvals-här nämnaockså attkanvisst intresseref. 49. att1966 Av vara

harfamiljedaghemi ansettsbarntillsynkommunalmedi sambandproblem
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kunna lösas till förmån för dem sociala och ekonomiska skäl haftsom av
RÅ RÅstörst behov platser 1972 60,A 1973 9,S likställig-av utan att

hetsprincipen för den skull förträtts Ocksånär. urval lottning hargenom
RÅgodtagits kompetensenligt 1967 390.Ssom

Likstållighetsprincipen innebär inte heller absolut förbudett mot att en
kommun eller landsting vid visst tillfälle tillhandahåller anläggningarett ett
eller tjänster bara kommer vissa medlemmar i kommunen eller land-som
stinget till godo. Grundprincipen är emellertid kommunen eller land-att
stinget bereder även andra medlemmar nyttigheter.senare samma

Likstållighetsprincipen kräver alltid objektiv och rättvis behandlingen av
alla kommunmedlemmar det gäller myndighetsutövandenär uppgifter a.

150.prop. s.

3 § föreskrivsI kommuner och landsting inte får fattaatt beslut med till-
bakaverkandekraft tillär nackdel för medlemmarna, det inte finnssom om
synnerliga skäl för det. Föreskriften uttryck för det s.k. retroaktivitets-ger
förbudet.

Förbudet gäller vid sidan det principiella förbud retroaktiv lag-om mot
stiftning i fråga skatter och statliga avgifter finns i 2 10kap. §om som
andra stycket regeringsformen.

Det kommunala retroaktivitetsförbudet innebär kommun elleratt etten
landsting inte har rätt retroaktivt återkalla förmåner för medlemmarnaatt

pålagoreller med retroaktiv verkan beslutaatt eller förhöjda förom nya
Principendem. främsthar haft aktualitet i fråga taxebeslut.om

Möjligheten göra undantag från retroaktivitetsförbudet tillämpasatt skall
med mycket försiktighet. En viss retroaktivitet i praxisstor har godtagits
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RÅtid jfråtminstone det sig kortarepraktiska skäl, rörom om enav
RÅ viss150. Praktiska skäl för2:19, 1987 ref.1985 41 prop. s.a.-

tillbakaver-praxishöjning avgift kan enligtretroaktivitet vid t.ex.varaav
avläsningpåverkar avgiftsberäkningen ellerlöneavtalkande att avsom

måste skesamtidigt för förbrukareinte kan allaförbrukningen göras utan
fortlöpande.

iocksåföreliggerför retroaktivt verkande beslutVisst utrymme manom
RÅjfromprövning kan skeinformerattid dessförinnangod att enom

ref. 108.1974

särskilda före-områden finnsupplysning på vissadet4 §I attomges en
befogenheteroch skyldigheter.landstingensskrifter ochkommunernasom

kompetensutvid-innehålleråsyftas s.k. smålagardels deMed detta som
beträffandeexempelvisfinnsdels de speciallagargandebestämmelser, som
150.sjukvårdensocialtjänsten hälso- och a.skolorna, samt prop. s.

1968:131lagensmâlagama kan nämnasexempel de s.k.Som om
1991:901lagenbefogenheterinom turistväsendetkommunalavissa samt

in-lämnakyrkliga kommunerlandsting ochför kommuner,rätt attom
bistånd.humanitärtkatastrofhjälp ochternationell annat

ochfråga kommunernasregeringsformen ihänvisning till5 §I omges en
för skötselnföreskrifter skattochlandstingens meddelarätt att ta utatt av

åsyftas 1 kap.regeringsformen ärbestämmelserisina uppgifter. De som
90ch §§.samt8kap. ll7 §

landsting, vilkenStockholms länsinnehåller specialbestämmelse6 § omen
betydelse i detta sammanhang.saknar



85

8 §§ finnsI 7 och särskilda kommunernasbestämmelser och landsting-om
kompetens i nåringslivsfrâgor.ens

förbud drivainnehåller7 § spekulativa företag, dvs. inlåtaett mot att att
sig på företag till syftehar kommunen eller landstingetattsom ge en
ekonomisk vinst.

I korthet kan kommunerna landstingen oförhindradesäga och äratt attman
sig i sådanaverksamheter inom näringslivet tillhör sedvan-engagera som

lig kommunal affärsverksamhet.

Inom det s.k. egentliga näringslivet får däremot kommunerna och land-
stingen inte driva verksamhet ingripandeneller andragöra än underannat
mycket speciella förhållanden a. 151 153.prop. s. -

9 10 §§ innehåller bestämmelser kommuner och landsting fårattom-
lämna bidrag till de politiska partier eller varit iär representeradesom
fullmäktige. Dessabestämmelser kommunalt partistöd delvismotsvararom
innehållet i den upphävda lagen 1969:596 pani-kommunaltnumera om
stöd.

I likhet med KL innehåller kyrkolagen allmän kompetensregelll kap.en
l § första stycket. Uppbyggnaden regelsystemenskiljer sedanav

i kyrkolagen, i till KL, valt i principatt göragenom motsatsman att en
uttömmande uppräkning vad skall församlingsangelä-av som anses vara
genheter.

Avsikten med den formuleradeallmänt kompetensregleringeni KL ärmera
de kommunala befogenhetema fortgâende skallatt kunna efteranpassas

samhällsutvecklingenskrav och de förnärmaregränserna kommunernasatt
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landstingens-verksamhet läggas rättstillämpningenfastskalloch genom
27,199091:117prop. s.

kyrkolagenteknik-ii ioch gäl-före kyrkolagendenvaltAtt man en annan
sammanhängerlagstiftningen i församlingslagenlande kyrkokommunala .

församlingsangelägenheternaav skeruppdelningfrämst med den som
bestämmelserna isamfálligheter enligtkyrkligaförsamling ochmellan

nödvändigthar därför2 5 §§ kyrkolagen. Detnuvarande ll kap. ansetts-
sådan nivådetaljeradpåförsamlingsangelägenheternade olikaåtergeatt en

de. olikaparagrafernai nämndaurskiljas dede kan näratt angerman
befogenheter.kyrkokommunalaorganens oeksåhärmedSamtidigt markeras

den organisationen.kyrkliga Deiförsamlingarna grundenutgör syste-att
för-regleringensom detaljeradeligger bakom denmatiskaskäl m.m.

saml-ingsangelägenhetema till denframståryr med hänsyni kyrkolagen
kyrkokommunala välmotiverade.strukturen,speciella som

l99llårs 0rd-till denlagstiftningensomförordatkyrkomöte, att anpassas
dennaborgerliga också uttalatharkommunerna,förde attning gällersom

utgångspunkt Svenska kyrkan ärfrån ettanpassning skall ske med att.
tr0ssamfund-l.K-L 19919285evangelisk-lutherskt 1991:9, 13,kskr. prop.

29;28 ochs.

denuppbyggnadenKyrkoberedningenbakgrund häravMot att avanser
kyrkligaförsamlingarna och dekqmpetensregleringenförnuvarande sam-

inte bör ändras.fálligheternai grunden

vissaså i.del förtydliganden görsintehindrarDetta att avseen-att manen
kyrkligadeförsamlingarna ochöverblick vadfår överbättreden sam-en

regle-framgår nuvarandedenmed vadfår syssla änfállighetema avsom
iliksomverksamhetenbör,kommunalaförViktiga principer denringen.

kyrkolagen.utläsaskunnaKL, ur
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kyrkokommunalaLøkaliseringsprincipen gäller också för det området. I
KL markeras denna princip det i lagtexten till den allmännaattgenom
kompetensregeln i 2 kap. 1 § kommunal åtgärd föratt attanges en vara
kompetensenlig skall till intresse knutet tillta är kommunensettvara som
respektive landstingetsområde eller deras medlemmar. l kyrkolagen detär
närmast orden sina angelägenheter i lagtexten idag föruttrycksom ger
lokaliseringsprincipen.v

Enligt Kyrkoberedningen bör tillägg kunna i den igöras kyrkolagenett
närmast motsvarande allmänna kompetensregeln, ll kap. 1 så att an-
knytningsmomentet framhävs bättre i lagtexten.

När det gäller förbudet understödår enskilda gäller fallerdetmot art attge
utanför kyrkokommuns ordinära kompetens vederlagsfriagöraen att pres-
tationer till enskilda dennarätt eller skyldighet har iutan att stödpersoner

Åtgårdemalag. måstegenerellt till allmänt intresse försett ta ettmer vara
församlingen. framgårDetta bl.a. rättspraxis omrâdet. detI kyrkligaav
sammanhangetskulle det emellertid kunna leda feltanken i lagtext talaatt

allmänintresse förett uttrycka församlingensom kompetens.att Bered-
ningen vill därför inte föra sådantbegrepp i den kyrkokommunalaett
lagstiftningen.

I anslutning till lokaliseringsprincipen har förtsdet diskussion huren om
dennaprincip förhåller sig till möjlighet för församlingarna användaen att
kyrkokommunala medel för internationell diakoni och dylik internationell
hjälpverksamhet. harDet också förekommit motioner vid flera kyrkomöten

församlingarna skall få ägna sig sådantatt internationellt bistånd.om

Enligt nuvarande 11 kap. §l l kyrkolagen har församlingarna rätt ägnaatt
sig åt diakoni, dvs. kristen hjälpverksamhet. Härvid gäller lokaliserings-
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till kyr-bärsverksamhetenalltså förutsätterprincipen, ettatt upp avsom
laglig.för denna skallintresseknutetkokommunen att anses

såprincipens innebörd börförredogörelsenframgått tidigaredenSom av
till kyrkokom-verksamheten knuteninte ärfallet, enbart när envaraanses
i övrigt knutenverksamheten ärgeografiska område, även närutanmuns

kandessainvånare eller medlemmar,till kyrkokommunens attgenom
församling bör sålundaverksamheten.intresse Enpåtagligtha ett avanses

verk-dennastifts- eller riksplanet,stödja verksamhetkunnaäven om
vidareframgårredogörelsenförsamlingsborna.för Avtillsamhetär nytta

fall ochför vissamodifikationerviktiga attförsedd medprincipen äratt
undantagslösheltnågon i sammanhangetriksområdetinte representerarens

heltdärför intekaninsatser.för kommunala Detbegränsninggeografisk
församlingsådananågot fallomständigheterna i äruteslutas attatt en

ihjälpverksamhettillskattemedelbidragtänkasskulle kunna enavge
RÅRÅ 19791960 187,lför borgerliga kommuner:jfrutlandet motsv.

RÅ dockmäste662. Allmänt659 och1968Skellefteå och K12 settAb
åtgärder. Ensådanaförhinder i vägenlokaliseringsprincipen läggaanses

kyrkliga kommu-begränsningen denämndauppluckring denviss avav nu
harbiståndsverksamhetinternationellimedverkabefogenheter attnernas

kyrkli-landsting ochför kommuner,1991:901 rättlagenskett omgenom
humanitärtkatastrotlijälp ochinternationelllämnakommuner annatattga

bistånd.

från 1975 baratidigare lagvilkendenna lag,Genom varersatt somen
kyrkligaocksåde kommu-harpå borgerliga kommuner,tillämplig numera

verksamhet.sig sådanfått rätt ägnaattnerna

Ändringen förGrundenkyrkomöte.1990 årsföranleddes begäranavav en
en-motion-som kyrkolagsutskottetförstabehandladesbegärandenna avvar

behandladesocksåbetänkande1990:7.betänkandet lKL I dettai mo-en
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tion 1990:2 innehöll långtgåendeÖnskemål kyrkomötetsom attmer om
dels skulle uttala sitt förstöd skulle kyrkokommunernaen processsom ge
möjlighet till ekonomisk delaktighet i internationella missions- och bi-
ståndsprojekt, dels hos regeringen begära lagändring skulleen som ge
kyrkokommunema irätt budgeten föravsätta medel internationellaatt
missions- biståndsprojekt.och

På utskottets hemställanavslog 1990års kyrkomöte motionärensönskemål
lagändring beslutade sin mening Centralstyrelsen tillom attmen som ge

kännavad utskottet anfört förstöd skulle de kyrkli-om en process, som ge
kommunerna möjlighet till ekonomisk delaktighet i internationella mis-ga

sions- biståndsprojekt.och

motiven förI sin hemställan anförde utskottet bl.a. lokalitetsprincipenatt
lokaliseringsprincipen medför kyrkligade kommunerna inte fåratt an-
vända skattemedelför ifrågavarandeändamål. principDenna har såansetts
grundläggande föräven de kyrkliga kommunerna 1989 års kyrkomöte,att

också behandladefrågor internationellt bistånd från kyrkliga kom-som om
inte berett förorda lag skulle komma iatt konfliktmuner, medvar en som

denna princip. Utskottet inte heller vid 1990 års kyrkomöte berettvar att
lägga fram något konkret förslag dennapunkt. Däremot ansågutskottet

med hänvisning till det speciella diakonala Svenskakyrkanansvar som-
har för de hjälpbehövandeutanför landetsgränser dennakompetens-att-
begränsandeprincip i fall på sikt borde kunna genombrytas.vart Behovet
för de kyrkliga kommunerna kunna medverka ekonomiskt i internatio-att
nella missions- biståndsprojektoch vägde enligt utskottets mening tyngre

de motivän ligger bakom lokalitetsprincipen.som

sinI skrivelse till 1992 års kyrkomöte, CsSkr 1992:2, redovisade Cen-
tralstyrelsen sin då ännu inte färdiga behandling 1990 års kyrkomötes-av
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fort-Centralstyrelsen haftharberedningen ärendetVidi frågan.beslut av
mission.SvenskakyrkansLutherhjälpen ochsamråd medlöpande

klarlägga deti syftepilotfallockså attnämndesskrivelsen startatsI ett som
laglig-besvärsprövningkommunalFallet gällernuvaranderättsläget. aven

penningmedel iplaceringgjordförsamlingKarlshamnsheten avavav en
U-fond.Kyrkornasstiftelsen

penningplaceringeni ärendetkonstateradeJönköpingi attKammarrätten
medelspla-sedvanligtillförhållandeiränteförlustförsamlingenåsamkat en

lågstödja utlåningplaceringen motHuvudsyftet medi bank. attcering var
enligthade Kammar-verksamhetvärlden.i tredje Dennaprojektförränta

intehadeförsamling. Detanknytning till Karlshamnsnågoninterätten
fåförsamlingen kommer atträntandet utbyte utöver avvisats somatt

fåförsamlingen kunnatavkastningden genomplaceringen motsvarar som
placering.konventionellen

medoförenligtbeslutetöverklagadedärför detansågKammarrätten att var
såledeshade över-församlingenkyrkorådet iochlokaliseringsprincipen att

befogenhet.skridit sin

tilltagit ställninginteRegeringsrätten ännutillöverklagatsharDomen som
fråganpåföredrasskallMålet5537-1991. ommålärendet Regr:s nr

1993. Om pröv-vårengång undernågonbeviljasskallprövningstillstånd
tidigastsakfrågani väntasställningstagandebeviljas, kanningstillstånd ett

1993.under hösten

medel för interna-användakommunerkyrkligaför attFrågan rättenom
motionkyrkomöte. I1992 årsockså vidaktuellverksamhettionell var

begäraskulleregeringen pasto-hos attkyrkomötethemställdes1992:21 att
kyrko-antingenanvändakompetenssamfälligheter attandraoch gesrat -
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kommunalt utdebiterade medel eller den kyrkoavgift enligt ettsom av
BRK-utredningens förslag skall kunna med hjälp den statligaupptas av
uppbördsapparaten till internationella missions- eller biståndsprojekt-
eller i vänförsamlingsarbetet den särskilda kyrkoberedningensamt att
skulle få del kyrkomötets framställning.av

läronämndensI yttrande Ln 1992:2 medanledning motionen anfördes:av
Kallelse vittna den kristnaatt hjälpa människor itron, nöd ochom att
arbeta för rättvisare fördelning jordens gäller inteen endastav resurser
enskilda kristna också församlingarna.utan Denna kallelse till ansvarsta-
gande upphör inte vid församlingsgränserna.

Första kyrkolagsutskottet, behandlademotionen i sitt betänkandelKLsom
1992:9, anförde detta läronämndensatt isynsätt kan viss mån sägasstå i

till lokalitetsprincipen.motsats Församlingsbegreppetkan därmed olikages
innebörd beroende det beskrivs utifrån teologiska aspekterellerom om

enbart definierar det från strikt kommunaljuridiskaman synpunkter. Ut-
skottet ansåg dock gällande rätt hadeatt signärmat kyrkans egen syn
hur församling bör handla tillkomsten denen lagen rättgenom av nya om
för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner lämna internationellatt
katastrofhjälp och humanitärt bistånd.annat Mot bakgrund innehållet iav
denna lag konstateradeutskottet det redan öppnats möjligheteratt förnu
församlingarna aktivt tidigareän bidraatt till det internationella hjälp-mer
arbetet. Utskottet ansåg dock församlingarnasatt ansvarstagandeför och
delaktighet i internationella missions- och biståndsprojekt såär väsentligt

de syften lågatt bakom 1990 års kyrkomötesbeslut i denna frågasom bör
fullföljas. Centralstyrelsenborde därför enligt utskottet fortsätta det arbete

inletts till stöd för syfte skallsom de kyrkligaen process attvars vara ge
kommunerna större möjlighet än vad gällande rätt medger till ekono-nu
misk delaktighet i internationella missions- bistándsprojekt.och



92

sinmotionenanledningmedkyrkomötethemställde somUtskottet avatt
Kyrkomötetanfört.utskottetvadtillkännaCentralstyrelsenmening gav

hemställan.utskottetsenlighet medibeslutade

hinderföreliggerintedet motsin delförkonstaterarKyrkoberedningen att
försam-Vidare kandiakoni.internationellförkollektmedelanvändaatt

bidraglokaliseringsprincipen,konflikt medikomma gelingama, attutan
kostnader.administrativamissionskyrkansSvenskaochLutherhjälpenstill

möjlig-bedömningendenkyrkomötet attockså liksomBeredningen gör
internatio-förstörrekyrkliga kommunerna ta ettför de att ansvarheterna
biståndsla-tidigare nämndadenförbättratsharhjälparbete nyanellt genom

1991.frången

ilokaliseringsprincipenfrånundantag görssåledesinnebär ettLagen att
området. Denkyrkokommunaladethänseendetävennämndadet nu

kanutrustningi formbiståndsverksamhet avvar-kommunal somtillåter av
iordningställande och ut-transportförskäliga medel avsamt genomas

rustningen m.m.

för ersätt-tillhandahålla ochfårlagen ävenmedger svaraVidare att man
ikunnaskallutrustningen tasförbehövspersonal attsådanning till som

intenödsituation ävenifår lämnasutrustningmed omBiståndbruk. en
föreligger.katastroflägedirektnågot

nödsitua-formnågonföreliggeralltså detuppställsär avkrav attDet som
någoninte rådai regelbör dettill lagenEnligt förarbetenaland.ition ett

alternativ till143. Som19909l:1l7falletså prop.ärtvekan när s.om
möjlighet lämnamottagarlandet även attdirekt tillbiståndlämna gesatt

nöd-användasförhjälporganisationinternationell att entill omdetta en
inträffa.skullesituation senare
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Vad ligger i begreppetutrustning kan framgår förar-som som avvaras av
betena till den tidigare gällande frånlagen 1975 prop. 1975:84 33s. -
34.

förarbetenaI till den lagen beträffandesägs de kyrkliga kommunernanya
de bör ha möjlighetatt de borgerliga kommunernasamma attsom ge

uttryck för sitt internationella De bör alltså i nödsituationerengagemang.
kunna få visa sin solidaritet med vänorter eller systerkyrkor it.ex. andra
länder, inte i form anslag skattemedel väl gåvorav av men genom av

iutrustning den verksamheten de kan 19909l:ll7prop.egna som avvara
143 och 144.s.

Mot bakgrund anfördadet beredningeni likhet förstamed kyrko-av anser
lagsutskottet vid 1992 års kyrkomöte de intentioner låg bakomatt som
1990 års kyrkomötes beslut förstöd med syfte deattom en process ge
kyrkliga kommunerna större möjligheter på detta område bör fullföljas.
Det finns därför skäl följa det inomkyrkliga arbeteatt bedrivs hossom
Centralstyrelsen i frågan liksom närmare granska utgången i det pilot-att
fall är under prövning Regeringsrätten. När resultatetsom Rege-av av
tingsrättens prövning föreligger och Centralstyrelsenslutfört sitt arbetebör
ytterligare övervägandenkomma till stånd.

Beredningen Iikställighetsprincipen,att är grundläggandeanser som av
betydelse iäven kyrkokommunalt hänseende,också bör komma till uttryck
i kyrkolagen. Därvid bör den i KL användaformuleringen kunna använ-
das.

Likaså bör retrøaktivitetsförbudet återges i lagtexten i kyrkolagen. Det är
från rättssäkerhetssynpunktgenerellt viktig princip.en sett
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avvikelsersynnerliga för göraskäli krävsbestämmelsen KL attEnligt
bestämmelseutformningen dennamedförbud. sambandIfrån detta av

kravet påtveksamtdetvissa remissinstanserpåtalades att syn-omvarav
området.rättspraxis Rege-gällandeåterspegladeskål verkligennerliga

finnaskunderättssäkerhetsskäldockdärvid detringen uttalade an-att av
fannsretroaktiva beslut. Detmöjligheterna tillstarkt begränsaledning att

begränsningutomordentligt starkför sådanregeringen skäldärför enligt en
vissinnebardettasynnerliga skäl, äveni uttrycketligger enomsom

29.1990912117rättsläget prop.skärpning s.av

anledning till görainte någonfinns detberedningenEnligt att annor-en
Retroaktivi-området.kyrkokommunalabeträffande detbedömninglunda

kyrkolagen.utformning imotsvarandedärförtetsförbudet bör ges en

regle-något behovfinns intebedöma detberedningen kunnatSåvitt av en
därmednäringslivsområdet, ochkompetensförsamlingamasring av

företag.spekulativadrivaförbudetprincipenbl.a. attmotom

grundläggandenämndakyrkolagen till deanpassningFörutom nuaven
skälfinnaskan detkommunala kompetensen attprinciperna den an-om

regler.till KL:savseendenockså i vissa andrakompetensreglemapassa
i i frågakompetensregleringen KLsärskildafrämst denHärvid det omär

överväganden.vissapartistöd kräver närmarekommunalt som

1991:1774SFS10 §tillägg KL se2 9 § ochändring kap.Genom avav
borgerliga kommu-partistödet i dekommunalaför detordninghar nyen

parti-möjligt delablivitinnebär detReformenbeslutats. attatt uppnerna
möjlighetVidare öppnasmandatbundetstöd.grundstöd ochstödet i ettett

iparti inte längre ärtill representeratövergångsvis stöd ettatt somge
fullmäktige.
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Reglerna kommunalt partistöd gäller inte för det kyrkokommunalaom
området. Den enda form bidrag till politiska partier de kyrkligaav som
kommunerna har rätt bidragär till valsedelskostnaderatt enligt 12 §ge
lagen 1972:704 kyrkofullmäktigeval. Enligt denna bestämmelsefårom

kyrklig kommun besluta parti elleräratt valet bliren som genom repre-
i kyrkofullmäktige skallsenterat erhålla bidrag till partiets kostnader för

valsedlar. Ersättningen skall därvid utgå efter enhetliga grunder.

Frågan kyrkokommunalt partistöd har tidigare behandlats 1984 årsom av
kyrkomöte hos regeringen begärde det i lagen kyrkofullmäkti-som att om
gval skulle införas bestämmelse partistöd motsvarandeden i denen om
dåvarande lagen kommunalt partistöd.om

Riksdagen har vid tidigare tillfällen, 197677, 197980 och 198283 års
riksmöten, behandlat frågan kyrkokommunalt partistöd, harom samt-men
liga gånger avvisat tanken. Skälet har då varit de kyrkliga kommunernaatt

långtär mindre enhetliga deän borgerliga kommunerna försam-samt att
lingarna varierar starkt detnär gäller partiförhållandena.

I propositionen aktivt folkstyre i kommuner och landsting,om prop.
19868791, ansåg departementschefen frågan översynatt detom en av
kommunala partistödet till de politiska partierna borde prövas ytterligare.
Vad särskilt gällde frågan kyrkokommunalt partistöd anförde departe-om
mentschefen han inte ansåg partistödetatt bordeatt utsträckas till det
kyrkokommunala området med dess skiftande och ofta lokalt betingade
grupperingar. erinradeHan de kyrkliga kommunernaatt utgjordesom av
2 565 församlingar och antalett och andra samfálligheter.stort pastorat
Översynen borde därför enligt hans mening inte omfatta frågan ettom
kyrkokommunalt partistöd.
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direktiven till Förtroendeuppdragsutredningen,Dir. 1988:5, utgjorde de-I
inställning utgångspunkt förpartementschefenstidigare nämnda upp-en

i för-direktiven anfördes förtroendevaldas arbetedraget. bl.a. deI att
karak-samfálligheter nämligen delvissamlingar, och harpastorat en annan

finns, grupperingari kommuner landsting. detär än och Det utöver som
grupperingar, inte sällan harstår på politisk grund, flertal olikaett ensom

Utred-begränsad varaktighet.lokal förankring eller harsnäv en mera
inte innehålla något förslagningens med härtillbetänkandekom hänsyn att

området.i fråga partistöd på det kyrkokommunalaom

års1989Frågan partistöd har behandlatskyrkokommunalt även avom
kyrkomöte.

kyrkligaförhållandet deKyrkolagsutskottet 1989:10 ansåg det attatt
borgerliga inte någonlångt fler till de kan hakommunerna antalet änär

bidrag.någon form Utskottetbetydelse för frågan införandet av avom
före-kyrkopolitiska grupperingarnaerinrade vidare gäller devadattom

borgerligt sammanhang. Utskottetkommer dylika också i kommunala

partistödet, dvs.syftet det kommunalahävdadevidare bestämt med attatt
utsträckning gälldeinformation, i likaöka medborgarnasmöjlighet till stor

på det kyrkokommunala området.

kyrkopolitiskagånger råder detMed hänsyntill de olikheter mångasom
i för-partibildningar grupperingarområdet olika ochvad gäller typer av

förkommunalpolitiska området ansåg utskottet rättenhållande till det att
tillbidrag inte behövde knytaskyrkokommunema ekonomisktatt utge

intepartistöd borde såledesparti. dåvarande lagen kommunaltDen om
området. kyrkokommu-oförändrad överföras kyrkokommunala Detdet

bidrag utgåutformasnala stödet skulle, enligt utskottet, kunna ett attsom
erhåller iform grupperingför varje mandat respektive parti eller annan av

enligtsådant mandatbidrag skulle,kyrkofullmäktige. Rätten att utge
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utskottet, också tillbegränsas de kyrkokommuner vilka direktval tillhar
sina respektive beslutande i församlingsdelegeradeMandat skulleorgan.
därmed, enligt utskottet, inte någon till bidrag.grunda rätt

Kyrkomötet biföll utskottets hemställan sådan lagändring försam-attom
lingar samfálligheteroch får mandatbidragi enlighet med vad utskot-utge

anfört.tet

Kyrkomötet har i skrivelse den 24 augusti 1989 1989:8kskr. anmält sitt
beslut till regeringen, varefter regeringen 28 januariden 1993 överlämnat
skrivelsen till Kyrkoberedningen.

Kyrkoberedningen följande bedömning.gör

Beredningen delar uppfattningen förhållandetdet de kyrkliga kom-att att
många flerär de borgerliga inte i sig någonän bör ha avgörandemunerna

betydelse för bidrag skall utgå.om

Beredningen delar också bedömningen det grundläggande syftet medatt
partistödet, dvs. stärka den kommunala informationen i valrörelsema,att
också har bärighet på det kyrkokommunala omrâdet. lågaDet valdeltagan-

idet de kyrkokommunala valen oftahar uppmärksammats. ocksåDet har
anmärkts informationen till allmänheten relativtdessa val be-att ärom
gränsad. Genom stöd det aktuella slaget borde det skapasförut-ett av nu
sättningar för bättre information de kyrkokommunala valen.att ge en om

kan i sinDetta förbättra Valdeltagandetoch därigenom också stärkadentur
kyrkokommunala demokratin.

Däremot beredningen de olikheter ofta finns det kyrko-attanser som
politiska området i fråga partibildningar grupperingar i förhållandeochom
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svårigheter ikommunalpolitiska området medför vissatill det samman-
har påtalats kyrkolagsutskottet.hanget. Detta även av

angivna några regler kom-den bakgrundenBeredningen attmot omanser
inte införas.partistöd kyrkliga området börmunalt det

nämndertill nämnder och inomDelegeringsmöjlighetemafrån fullmäktige

kyrkofullmäktige eller kyr-fårll kap. 17 § kyrkolagenEnligt nuvarande
i fullmäkti-nämndkyrkorådet eller någonuppdrakostämman attannan

intevissa ärenden,fatta beslut iställeeller stämmans omgrupper avges
sådantuppdragnågon författning. Ettföljer ellernågot lagannat annanav

i övrigtellerprincipiell beskaffenhetfår inte ärenden ärdock avavse som
vikt.störreav

kyrkofullmäktige kyr-eller27 gäller17 kap. §Enligt nuvarande att, om
avdelning,särskildkyrkorâdet får uppdradet,kostämman beslutar en

eller ersättarei rådet, ledamotbestående ledamöter och ersättare enav
vissaibeslutaförsamlingen pá rådetsvägnartjänstemanhoseller atten
elleri reglementetskallärendegrupperärenden. Dessa angesgrupper av

särskilda beslut.

liksomfullmäktigetill eller stämman,Framställningar eller yttranden
får docköverklagats,rådets beslut haranledningyttranden med attav

samfallt.rådetparagraf beslutasbaraenligt nämnda av

anmälasenligt 27 § skalldelegationsuppdragstödfattas medBeslut avsom
skall ske.vilket dettatill rådet, bestämmer sättsom
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Föreskrifterna i 27 § tillämpas också direktvalda kyrkoråd. Därvid skall
dock det sägs kyrkofullmäktige eller kyrkostämman i ställetsom om avse
kyrkorådet.

3 kap.I 9 § KL i vilka ärenden fullmäktige skall besluta. Enligtanges
10 § får fullmäktige uppdra nämnd i fullmäktiges ställe besluta iatten

visst Ärendenärende eller vissett ärenden. i 9 §en grupp av som anges
eller enligt lag eller författning skall fullmäktigeavgöras fårsom annan av
dock inte delegerastill nämnderna.

Enligt 6 kap. 33 får§ nämnd uppdra utskott, ledamot elleretten en
ersättareeller anställd hos kommuneneller landstinget beslutaen att
nämndensvägnar i visst ärende eller vissett ärenden, docken grupp av
inte i fall i 34 nämligen i frågasom avses om:

ärenden verksamhetens mål, inriktning, omfattning ellersom avser
kvalitet,

framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning beslut nämnden i dessatt helhet eller fullmäktigeav harav av
överklagats,

ärenden rör myndighetsutövning enskilda, de prin-som mot ärom av
cipiell beskaffenheteller vikt,större ochannarsav

vissa4. ärenden i särskilda föreskrifter.som anges

Beslut fattats med stöd delegation enligt 33 § måstesom anmälas tillav
nämnderna, bestämmeri vilken ordning detta skall ske 35 §.som

Enligt 36 får§ nämnd uppdra ordföranden eller ledamoten annan som
nämnden har besluta påutsett nämndensatt ivägnar ärenden såärsom
brådskande, nämndensavgörandeinteatt kan avvaktas. Sådanabeslut skall
anmälasvid nämndensnästasammanträde.
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förvaltningschef inom33 uppdrarstöd §nämnd medOm enaven
överlåta för-får nämndenfatta beslut,verksamhetsområdenämndens att

inom kommunenanställdi sin uppdravaltningschefen att tur annanen
chefentillskall anmälasbesluti Sådanabesluta stället.landstingeteller att

37 §.

anställd beslutauppdrar33 §nämnd med stöd attOm enaven
innebär devillkoruppställafår nämnden attnämndensvägnar, somsom

ellerfram förslagläggatillfälle atttjänster skallnämndensutnyttjar attges
anställdföreskrivaocksåfårfattas. Nämndeninnan beslut attsig, enyttra

nämndensutnyttjarför demföreträdareendastfår fatta beslut somom
38 §.tillstyrkt beslutethartjänster

fråntidigare delegeramöjligheter än1991års det större attEnligt KL ges
beslutanderättkommunensnämnder. gamla KLfullmäktige till I attangavs
i ärendendelegeramöjlighetfullmäktige med utomutövades att avenav

i måndenvikt eller annatbekaffenhet eller störreprincipiell avannars
regleringdenförfattning. Dettalag ellerföljde motsvarar somannanav

finns i kyrkolagen.närvarandeför

måstefullmäktigei vilkaärendende1991 års i ställeti KLräknasNu upp
bud-verksamheten,förriktlinjernamålen ochgällerbl.a. detbesluta, när
i KLräknasSådant inteorganisationenoch valen.skatten, uppsomgeten,

i princip delegeras.speciallagstiftning kanieller numeraangessom

kyrkliganyordning deförmotsvarandeKyrkoberedningen har övervägt en
påkallad. Däremotsärskiltintefunnit den ärdelkommunernas attmen

möjligtbörlikhet med KLdet i attändringenföreslås den görs att varaatt
förut-ärenden. Dettainte baraärenden ochenskildadelegera avgrupper

stycketförstakap. 17 §nuvarande 11ändring imindrebarasätter en
paragrafenböri nämndadet denberedningenVidarekyrkolagen. attanser
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införas motsvarighet till 3 nämligen fullmäktigekap. 12 § KL, kanatten
s.k. fmansbemyndigandentill kyrkorådet eller nämnder.andrage

delegeringNär det gäller inom har det i 1991 års tagitsnämnderna KL
innebärreglernya som

delegeringsbaraområdet utvidgatsdet i fråga ärendenatt utom om om-
myndighetsutövning enskilda,mot

nämnderna själva får besluta delegering fullmäktiges till-att utanom-
stånd,

förvaltningschefer fär vidaredelegeratill andra anställda,att
brådskande fårärenden delegeras.att-

Enligt Kyrkoberedningen bör regler införas för kyrkorådetmotsvarande
övrigaoch nämnder hos de kyrkliga kommunerna. innebär ändringarDetta

i 17 kap. kyrkolagen.

Reglerna kyrkofulnzäkzigesarbetsformerom

13I kap. kyrkolagen finns de grundläggandebestämmelserna beslutan-om
de församling i kyrkliga kommuner. Kapitlet gäller direkt för kyrkofull-
mäktige församling.i

Dessa bestämmelser följs sedan i 14 16 kap. kyrkolagen kyr-upp om-
kostämma, församlingsdelegerade och kyrkofullmäktige i kyrkliga sam-
fálligheter vissamed specialbestâlnmelserför respektive beslutandeorgan.

kapitelI dessa hänvisas dock i flera hänseendentillbaka till de grundläg-
gande bestämmelsernai 13 kap.

finns13 kap. sålundaI bestämmelser bl.a. antalet ledamöter och ersät-om
i fullmäktige och deras tjänstgöring, ordförandeskapet,tare om om om

sammanträdena, hur ärendenabereds och interpellationeravgörs,om om
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frågor,och protokoll arbetsordning för fullmäktige. Bestämsamtom om
melsema de tidigare gällande i 2 kap. 22, 24, 25, 281 7motsvarar - -
och 30 församlingslagen.§§

13I kap. 1 § hänvisas till lagen 1972:704 kyrkofullmäktigval be-om
träffande de grundläggandebestämmelserna kyrkofullmäktige.valom av

Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige fastställasskall udda och till ettvara
visst minsta antal beroendepå hur mångaröstberättigadekyrkometllemmar

finns i församlingen 2 §. För ledamöternaskall tillersättare ettsom utses
antal högst hälften parti får iantalet platser varjemotsvararsom av som
fullmäktige 4 §. Ledamöternaoch väljs för valperiodersättarna treen
kalenderår 5 §.

Kyrkofullmäktige väljer inom sig ordförande eller två viceochen en
ordförande 6 §.

Kyrkofullmäktige bestämmer tid för sina Minstsammanträden. ett sam-
hållasmanträde skall årligen för förrätta till befattningarval deatt som

blir lediga vid årets slut 8 9nuvarande och §§. Tid och plats för sam-
manträdeskall normalt kungöras minst förevecka sammanträdetnuva-en
rande 10 12 Ordningen för§§. hur handlingarna fastställsskall sändasut-

kyrkofullmäktige i arbetsordning nuvarande 40 §.av en

arbetsordningI skall kyrkofullmäktige också ordningen för huren ange
inkallas. tjänstgöraersättare Ersättarnaskall i viss turordning bestämssom

vid valet 13nuvarande 15 47 26§§ och kap. §.-

beslutförhet i kyrkofullmäktigeFör krävs hälftenän ledamö-att mer av
närvarande 16 Vid interpellationerär nuvarande §. besvärandeterna av
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och frågor enligt nuvarande3l 33 kan§§ dock mindre antal ledamö-ett
närvarande, fullmäktige beslutar det.ter vara om

hinder förJäv delta i ärendehandläggningengäller sådanaären-ett attsom
den ledamot personligen,rör dennes föräldrar,make, barn ellersom en
syskon någoneller närståendenuvarande 17 Särskilda§. reglerannan
gäller för jäv i sambandmed revision.

Kyrkofullmäktiges sammanträden offentliga 26är nuvarande §. Förutom
ledamöter tjänstgörandeoch ersättare har ordföranden vice ordföran-och
den i kyrkorâdet, kyrkoherden den på grund sina uppgiftersamt som av
har den ledande ställningen bland de anställda i församlingen deltarätt att
i fullmäktiges överläggningar. Detsamma gäller nåmndordföranden samt
ledamöter i kyrkorädet eller i någon nämnd eller beredning vidannan
behandlingen vissa frågor vid besvärande interpellationer ochsamtav av
frågor. Revisorernahar vidrätt delta behandlingen revisionsberättel-att av

Kyrkofullmäktige kan också kalla anställda och särskilda sakkunnigasen.
meddelaupplysningar vid sammanträdenuvarande 18att §.ett

Kyrkofullmäktige skall besluta i ärenden väcks kyrkorädet ellersom av
Ärendennågon nämnd eller någon ledamot motion. fårannan av genom

också väckas regeringen, förvaltningsmyndighet,central länsstyrelsen,av
domkapitlet, stiftsstyrelsen eller egendomsnämnden i vissa fallsamt av
församlingens revisor eller beredning 19nuvarande §.av en

Alla ärenden med undantag för valärenden skall beredasnuvarande 20 -
22 §§. Beredningengörs vanligen kyrkorådet kan också görasav men av

nämnd eller särskild beredning. Kyrkorådet skall alltiden annan av en ges
tillfälle sig över ärende kyrkofullmäktige skallatt yttra beslutaett som
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beredning kyrkofullmäktige beslutaled i ärendes kanSom attett ett om
23opinionsundersökning folkomröstning nuvarandeeller §.göra en

förfara24 innehåller bestämmelser hur skall närNuvarande § ettom man
sammanträdebehöver avbrytas.

skall ärendetredjedel närvarandeledamöter begär det,Om minst etten av
Är tidigare det fråga val krävsärendet bordlagt eller ärbordläggas. om

25dock enkel majoritet nuvarande §.

vid oord-för ordningen vid sammanträdenaoch kanOrdföranden ansvarar
sammanträdeti fall upplösaning visa störande och ytterstaut personer

27nuvarande §.

30 finns hur ärendenaavgörsnuvarande28 §§ bestämmelserI m.m.om-

tillseroch föredrar ärendenaOrdföranden leder sammanträdena attsamt
ordning.i vederbörligkungjorts och ärendenaberettssammanträdena att

Är särskildabrådskande gäller härvidlag regler nuvaran-ärendet naturav
28de §.

kyrko-till beslut tillkännager vadOrdföranden lägger fram förslag och

29 §.får beslutat nuvarandefullmäktige enligt hans uppfattning haanses

30nuvarande §.Vid omröstning har ordföranden normalt utslagsröst

interpellationer och31 33 finns bestämmelser hurnuvarande §§I om-
fårkyrkofullmäktiges handläggningtillfrågor rörande ämnen hörsom

interpellationer fåroch hur besvaras.framställas om
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föras ordförandensProtokoll skall vid varje sammanträde Detansvar.
för redovisa förslag och beslutet vilkaskall varje ärende yrkanden, samt

reservationer beslutet nuvarande 36 §. Protokollethar anmälts motsom
justeras ordförandenskall inom fjorton dagar efter sammanträdet ochav

minst ytterligare två vid närvarande Justeringsammanträdet ledamöter. av
också fullmäktige eller vidprotokollet kan nästagöras genastav samman-

träde nuvarande 37 §. dagen efter justeringen skall dettaSenastandra

tillkännages på församlingens 38anslagstavlanuvarande §.

Kyrkofullmâktige skall i arbetsordning meddelade föreskrifternärmareen
förbehövs fullmäktiges sammanträdenoch ärendenashandläggningsom

nuvarande 39 arbetsordningen innehålla i§. Vad skall närmareanges
nuvarande40

fullmäktige de landstingenBestämmelser i borgerliga kommunernaochom
finns i 5 kap. KL.

Regler antalet ledamöter och finns i il 4 §§ ochersättare motsvararom -
princip finns ide kyrkolagen.som

Systemet latitudermed minsta antal ledamöter måsteutsessom anger som
vid angivna antal röstberättigade invånare har överförts från gamla kom-

munallagen till l99l års KL l §. har dettaDet ansettsatt systemgarante-
bred medborgerlig förankring också innefattar visst minori-och ettrar en

tetsskydd, varför behållasreglerna borde demokratiska skäl prop.av
l9909l:l17 79.78 ochs.

Reglerna 4 § har i 1991 års jämförtersättare begränsats KL medom
gamla kommunallagen. grundläggande regel skall finnasEn detattom

förersättare ledamöter i fullmäktige tagits i 1991 årshar KL. Bestäm-
melserna antalet har i stället förts till vallagenersättare överom
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ändringi 18 efter SFS1972:620 och återfinns där 14 kap. § genoma
1991:1654.

13mandattider, vilkafinns bestämmelser närmastI 5 § motsvaras avom
kyrkolagen.kap. 5 §

iocksåordförande vice ordförande 6 § har begränsatsochReglerna om
tidigarekommunallagen. regler1991 års jämfört med gamla DeKL som

situationer har slopats.ordförandeskapetskulle i olikafanns hur utövasom
fullmäkti-föri arbetsordningendessaregler kanharDet tasansettsatt

föreskriftermeddelaföreskrivits fullmäktige skallDärför har i 64 § attge.
tillfälligtills ellerskall föra ordet,i arbetsordningen en nyvem somom

176.ordförande a.utsetts prop. s.

Även 1991ihar förenklatstidpunkt för sammanträdena7 §reglerna om
ordinariefullmäktigeHuvudregeln bestämmernärårs KL. att samman-om

ellerstyrelsenockså regelnhållas behållits. harträde skall har Det attom
reglerframtvinga sammanträde. Defullmäktigminoritet kan ett somen

fullmäktige kanhar docki övrigt sammanträdenbehövs ansettattmanom
bestämmelserobligatoriskt haEnligt 64 § detin i arbetsordningen. är attta

hållas.sammanträdenskallnärom

fullmäktigeföreskriftendetaljregleringen har sålundaminska attFör att om
inombefattningarförrätta val till demånadsutgång skallföre december

slopats.blir lediga vid årets slut Detsam-landstingetellerkommunen som
helaiår då val hartidigare föreskriften ägtdengäller att rumomma

funnitstidigarefullmäktige. harförrättas nyvalda Denlandet skall valet av
1991 års be-med KLövervägandenai sambandtydlighetens skull. Vidför

skullemajoritetenfrånträdandeuteslutet dendet docktraktades attsom
fullmäktigesdärför nyvaldahar regelnnämndernaochförrätta valen omav

176.i valfrågor slopatskompetens a. prop. s.
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Regler hur sammanträdenakungörs finns i 8 11 §§. Bestämmelseniom -
8 § ordföranden utfärdar kungörelseatt sammanträdeoch vadom om om
kungörelsen skall innehålla 13nuvarande kap. 10 § kyrkola-motsvarasav

Specialregeln i den paragrafensandra stycke ordförandengen. senare om
i kyrkostämman, saknar givetvis motsvarighet på det borgerliga området.

9I § finns bestämmelse kungörelsenskall anslåsoch sändas iatten om ut
viss ordning, vilken nuvarande 13 kap. 10motsvaras § tredje stycketav
kyrkolagen. officiellaDen anslagstavlanoch publiceringsformen anslaghar
alltså behållits i 1991års KL.

Fullmäktige har också möjligheter tidigare bestämma isamma attsom om
vilka tidningar tid och plats för sammanträdena införasskall 10 §.

Med hänsyn till kommunmedlemmamasintresse insyn och medverkan iav
den kommunala verksamheten har det vissa grundläggandeansetts att
regler kungörande sammanträdenabör finnas i KL.om av

Kungörelsereglema har dock förenklats något. tidigareDen detaljregle-
ringen i vilka tidningar det tillåtet för fullmäktige harom attvar annonsera
sålunda slopats. Vidare har regeln minoritets förutsättningarom en att
bestämma annonsering i viss tidning utformats lika denom en som om
bordläggning 10 § andra stycket. Det krävs minst tredjedel deatt en av
närvarandeledamöternabegär annonseringen.Antalet behöver inte faststäl-
las omröstning får vid bordläggning skeutan ävengenom en som annat
sätt a. 177.prop. s.

11 § finns1 regler hur skall förfara i samband brådskandemedom man
ärenden. Denna regel har sin motsvarighet i nuvarande 13 kap. 12 § kyr-
kolagen.
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tjänstgöring finns i 12 17 §§.Regler ersättarnasom -

principiellhar bedömtsdelta i sammanträdenaErsåttamas rätt att vara av
för allaenhetliga gällaregler bördärföroch harbetydelse ansett attman

harkommunallageni gamlalandsting. tidigare reglernaoch Dekommuner
178.till 1991års a.huvudsak förts KLdärför i över prop. s.

första stycket13 13 §motsvarighet i nuvarande kap.sin12 harI som
ställei ledamotensskall tjänstgöraföreskrivs ersättarekyrkolagen, att en

styck§ första2 kap. lltidigare regelnförhinder för den Denvid senare.
vidgällerdetsammakommunallagenmeningen gamlaandra attet om

tjänstgöra ellerhar kallatsför suppleantförhinder ersättare att somsom
särskiltårs Någoti 1991 KL.har slopatsi stället för ledamottjänstgör en

förenklingssträvandena, harallmännaändring, demotiv för denna utöver

i förarbetena.inte angetts

tjänstgör-ordningen för ersättarnasinnehåller föreskrifter13 § m.m.om
kyr-13 § andra stycketnuvarande 13 kap.motsvarighet isining. harDe

kolagen.

kommunallagen,gamlafjärde stycketreglerna i 2 kap. ll §tidigareDe
skallhurkyrkolagen,13 kap. 14 §nuvarandemotsvaras om mansom av

förhindradeför ledamot ärsuppleanterförfara samtliga ersättare enom
i förtsregler har stället1991 årsi KL. Dessainställa sig, har slopatsatt

1972:620sjunde styckena vallagen19 sjätte ochtill 14 kap. §över ge-
1991:1654.1992 SFSjanuarii kraft den 1ändring träddesomnom en

i sammanträdetill deltaföreträdeordinarie ledamotsoch 15 §§14 attom
13 15 §nuvarande kap.växeltjänstgöringförbudoch motsvarasmot avom

kyrkolagen.
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16I är i kommunfullmäktige har ersättare frånattsom ny, anges sam-
valkrets ledamoten företräde till tjänstgöring. Detta kan sägasma som

tidigare framgåttha indirekt föreskrifterna i 2 kap. ll fjärde stycket§av
gamla kommunallagen. Vidare i paragrafenupplyses före-närmareattom
skrifter företrädesordningen finns i vallagen 1972:620. Som tidigareom

finns åsyftadenämndes de föreskrifterna i 14 kap. 19 § vallagen.numera

I 17 också fullmäktigeär skall meddela ytterligareattsom ny, anges
föreskrifter tjänstgöring.ersättamas paragraf har inte hellerDennaom
kommenterats särskilt i förarbetena. 64 § framgår sådanaAv 4 före-att
skrifter skall meddelasi arbetsordningen.

18 19 §§ innehålleroch föreskrifter beslutförhet. 13De motsvarasom av
kap. 16 § kyrkolagen.

I 20 finns§ regler jäv. De 13 kap. 17 § kyrkolagen.motsvarasom av
Begreppet sambo har dock införts i definierasKL. Sambo sättsamma

i lagen 1987:232 sambors hem.som om gemensamma

21 22och §§ handlar skyldigheträtt och för utomstående medver-attom
ka. Reglerna har förenklats i förhållande till tidigarede bestämmelsernai

gamla kommunallagen. tidigareDen uppräkningen i flera punkter av per-
sonkretsen har slopats. I stället bara i 21 § fullmäktige fårattnu anges
bestämma också andra ledamöterän skall ha iatt rätt delta överlägg-att
ningarna inte i besluten. fullmäktigeRegeln full frihet rådamen attger
över deltagandeti överläggningama. Meningen dock inte fullmäktigeär att
skall tillämpa den så, för vid krets tilläts sigatt att yttraen av personer
sammanträdena, närvarandekommunmedlemmarellert.ex. representanter
för massmedierna. iRegeln 21 § såledesinte för görautrymme attger
några förändringarstörre i sättet genomföra fullmäktiges sammanträdenatt
a. 181.prop. s.
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reviföreskrivs ordföranden vice ordföranden i nämnd,22 § ochl att en
skyldigai kommunen landstinget ärde anställda eller attsamtsorerna

fullmäktigevid fullmäktiges begärlämna upplysningar sammanträden,om
enligtinte finns något hinder pä grund sekretessdet och det detmotom av

skyldighet lämnalag. Bestämmelseni 22 § har utformats att uppsom en
särskild ilysningar i fall fullmäktige begär får betydelsedet det. Detta ett

målstyrt eftersom fullmäktige då har behovstörresystem, ett attav
bedrivs. Redovisningsskyl-redovisningar för hur nämndernasverksamhet

harfår givetvis inte intresset sekretess. Regelndigheten genombryta av
tillutformats med hänsyn detta.

inte skyldiga inställa sig. Fullmäktige kanUtomståendesakkunniga är att
upplysningar ochlämnastöd 21 § bestämma de harmed rättatt attav

i överläggningarna.delta

stödi överläggningarna fullmäktige fär medge meddeltaDen rätt att som
yrkandensig, inte framställa21 innefattar enbart§ rätt attatt yttraenav

uteslutandei tillkommerfå sin mening anteeknad protokollet.eller Detta

181.tjänstgörandeledamöter och ersättarea. prop. s.

fåtthari fullmäktige. Bestämmelserna23 25 §§ handlar ärenden enom-
princip inte änd-tidigare har idelvis lagteknisk utformning än menannan

i sak.rats

hosväcka ärendenredovisas de kommunala har rätt23 §I attorgan som
19 §13 kap.nuvarandefullmäktige. Bestämmelsen närmastmotsvaras av

fåtti kommunala företag hari styrelsenkyrkolagen. En nyhet KL är att en
fullmäktige.iväcka ärenderätt att

föreskrivafullmäktige får24 i paragrafen§ KL. lär attatt enangesny
inte fårunderställd nämndnämnd eller nämndlokal är en annanen som
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väcka ärenden i fullmäktige. Den behövs för fullmäktigeatt ge samma
frihet, fullmäktige tidigare hadeenligt den Upphävdalokalor-som numera
ganslagenoch lagen särskilda i landstingskommunerna, be-om attorgan

för lokalagränsarätten nämnder väcka i fullmäktige.ärendenatt

25I § föreskrivs fullmäktige skall besluta iatt ärenden har väcktssom
enligt 23 Detta närmast stadgandeti 13motsvaras nuvarande kap.av
19 § kyrkolagen.

26 35 §§ handlar hur ärendenabereds. Paragraferna utgörom en om--
arbetning 2 kap. 16 18 §§ och del 21 § andra stycket gamla kom-av av-
munallagen. Beredningstvänget för till fullmäktigeärenden har behållits
26 §, fullmäktige har fått frihetstörre bestämma formernamen att om
för beredningen, bl.a. vad gäller det antal nämnder skall delta i be-som
redningen ärende. Paragrafernaett närmast nuvarande 13motsvarasav av
kap. 20 22 kyrkolagen.-

Liksom tidigare skall styrelsen bereda fullmäktiges ärenden eller till-ges
fälle sig i ärenden berettsatt yttra nämnd eller full-som av annan av en
mäktigeberedning. Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut, inteom
någon nämndeller fullmäktigeberedning gjort det 28 §.annan en

Om ärende beretts bara fullmäktigeberedning,ett skall alltid någonav en
nämnd verksamhetsområde ärendet berör tillfälle sigvars att yttra
27 §-

Huvudregeln är samtliga fullmäktigeärenden skallatt ha beretts innan
fullmäktige avgör dem.
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från beredningskravetför valärenden, ärenden avsägelseUndantaget om av
finns kvar oförändra-uppdrag förtroendevald och brådskandeärendensom

i29 32dei 1991 års och §§.KL

tidigare får också beredning underlâtas i ärenden gäller änd-Liksom som
docki nämnd. Detta gällerring antalet ledamöter eller ersättareav en

fullmäktige 30uttryckligen bara för nyvalda §.numera

fullmäktige beredningocksåEnligt 1991års kan nyvaldaKL utannumera
möjliggöra snab-mandattidenför nämnd förbesluta ändra att ettattom en

valgenomslag30 §.bare

revisionsberättelsenockså får be-31 framgår vidareAv är attsom ny,
praxisberedning. med denhandlas föregående Detta stämmerutan som

i frågan.i uttrycklig regel, gällde Itidigare, avsaknad para-sammaav en
berednings-frångrafs införts ytterligare undantagandra stycke har ett

möjlighetvilka fullmäktige utnyttjar sintvånget. gäller för ärenden iDet

förtroendevald på den grundenenligt kap. 10 § entlediga4 KL attatt en
ansvarsfrihet vägrats.

brådskandeberedningstvângeti frågafrån32 § handlar undantag omom
ärenden.

motioner och möjlighetenfinns beredningen33 § det reglerI attavom
tidigarevilka defrån vidare handläggning,avskriva motioner motsvarar

igällande gamla kommunallagen.

opinionsundersökningartidigare reglerna i kommunallagenDe gamla om
vissaberedningsprocessenhar medfolkomröstningar inslag ioch ettsom
docktill 34 och 35 §§. En nyhet ärspråkliga justeringar förtssmärre över
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landsting inte tillstånd kommunfullmäktige förlängre behöveratt ett attav
få anlita valnämnden vid genomförandet sådanaförfaranden.av

36 innehålleroch 37 §§ bestämmelser bordläggning.om

36 § 13 25 första 37kap. § stycket kyrkolagen. § ärmotsvaras av ny.
Ordförandens tidigare och skyldighet bestämmatill vilken dagrätt att ett
ärende skjuts har slopats. stället föreskrivs i 37l § att ettupp numera
ärende bordlagts skall fullmäktiges sammanträde.nästa Itassom upp
uttrycket bordläggning ligger uppskovet endast kan kortare tid.att avse
Detta har velat markera den bestämmelsen ettattman genom nya om
bordlagt ärende skall vilket också likanästa sammanträde, ärtas upp
med den praxis gällt 186.har a. Bestämmelsen ettattsom prop. s. om
ärende bordlagts innebäraskall sammanträdekannästatassom upp en
längre tids förskjutning acceptabelti det enskilda fallet. Sålundaän ärsom
sammanträder landstingsfullmäktige med längre intervaller än kom-t.ex.
munfullmäktige, samtidigt land-stingsmöteofta pågår i änettsom mer en
dag. Fullmäktige har därför besluta ärendet skall hand-rättgetts att att
läggas vid tillfälle, redan under nästasammanträdesdag.Dettaannat t.ex.
har möjliggjorts idet 37 § föreskrivits huvudregelnatt attgenom om
behandling bordlagt ärende sammanträdegäller full-nästa baraav om
mäktige inte beslutar något annat.

38I 39 finnsoch §§ föreskrifter offentlighet och ordning vidom samman-
trädena.

38 § nuvarande 13 kap. 26 § kyrkolagen.motsvarasav

39 § närmast 13nuvarande kap. 27 kyrkolagen. 39§ I §motsvaras av
ocksådock ordföranden fullmäktigesleder sammanträden.Någonattanges

motsvarighet till bestämmelseni nuvarande 13 kap. 27 tredje§ stycket
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kyrkolagen fårordföranden upplösa sammanträdenär detatt ettom upp-
tagits il99lstår sådanoordning den inte går intehar medatt att avstyra,

i sådanaårs fanns med i gamla kommunallagen. Handlandet undan-KL

tagssituationer har kan regleras i arbetsordningen. Saknasbe-ansettman
i får ändå ordförandens ordnings-stämmelser denna det falla inomanses

ordningenmakt ajoumera sammanträdetför få tid återställa elleratt att att
188.åtgärd upplösa sammanträdeta.ytterstasom prop. s.

40 innehåller föreskrifter45 §§ hur ärendenaavgörs.om-

13 28 30 kyrkolagen.40 44 §§ nuvarande kap. §§ Denmotsvarasav- -
tidigare föreskriften ordföranden och föredrarleder sammanträdenaattom
ärendenahar i första delen överförts till 39 § i delen slopats.och senare

omröstning skall verk-Likaså har den tidigare preciseringen i lagtexten att
efter användning omröstningsapparatslopats.ställas ellerupprop genom av

omröstningarFullmäktige får själva råda hur skallöver ge-numera
tillsättning tjänst ordennomföras. Vidare har uttrycket bytts ut motav

anställning personal.av

kommunalla-motsvarighet i kyrkolagen. gamla45 § och saknar Denär ny
ställaordföranden fickinnehöll inga uttryckliga regler vägra attattomgen

till beslut.proposition, fick lägga fram förslagdvs. han vägraatt att ett
utarbetadefanns i Svenska kommunförbundetSådanaregler dock den av

frågor ansågshanormalarbetsordningenför kommunfullmäktige. Dessa ett
förstai därför i 45 45 §principiellt intresse och regler lämnet togs

full-förslagfallet yrkande går detstycket regleras det utöveratt ett som
ärende.mäktige det i stället skall betraktasbehandlar och nyttatt ettsom

fall, nämligen ord-paragraf reglerasandra stycketI attett annatsamma
i någotföranden yrkande olagligt avseende.Hans vägranär attatt ettanser

någon ledamot under-förslag alltid yrkandelägga fram kan dockett av
fullmäktiges prövning.ställas
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46I 48 §§ finns föreskrifter proportionella val. Bestämmelsernaharom-
inte någragenomgått förändringar i i 1991sak års KL. De har sin närmas-

motsvarighet i 47 kap. kyrkolagen.te

49 56 §§ innehåller föreskrifter interpellationer och frågor när-om som-
har sin motsvarighet i 13nuvarande kap. 31 33 §§ kyrkolagen.mast -

Huvudregeln rått ställa interpellationer frågoroch till ordförandenaattom
i nämnderoch fullmäktigeberedningar har behällits i 1991års KL. harDen
emellertid kompletterats med regel fullmäktige frihet efteratten som ger
de lokala förhållandena utvidga mottagarkretsenoch bestämmavilka för-
troendevalda skall kunna interpelleras obligatoriskautöver den kretsensom
52 §. Denna möjlighet har få särskild betydelsei målstyrtansetts ett sys-

Med hänsyn till variationernatem. i nämndorganisationernahar intedet
möjligt närmare vilka förtroendevaldaansetts skallatt kunnaange som

interpelleras direkt. förarbetenaI har dock förutsätts fullmäktige inteatt
kommer bestämmakretsen till andra de politiskt direktatt än ansvariga a.

86.prop. s.

Skillnaden mellan interpellationer frågoroch har också markerats tydligare
i 1991 års särskiljandeKL. De dragen framgår direkt lagtexten i 49nu av
och 50 §§ 55 och 56 §§.samt

Den tidigare regeln i gamla kommunallagen fullmäktige fick före-attom
skriva ordföranden i styrelsen fick överlämna interpellationatt tillen en

ledamot ansågsinte längre behövlig och fick därför utgåannan vid inför-
andet 199l års KL.av

En nyhet i 1991 års KL är det inte längre behövs föreskrifterattannan av
fullmäktige för frågor skall ställas 54 §.att
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frågaställertagits regel endastden56 har vidareI § atten om som en
skillnad i för-i överläggningen.får delta Detta äroch den ensvararsom

Påså önskar kan delta.interpellationsdebatt där allahållande till somen
för avvikelser i arbets-finns inte någotpunkt det göradenna utrymme att

interpellation sedanalltså inte omvandlas tillordningen. fråga fårEn en
interpella-inte utvidgas tillfrågedebatt får hellerframställts.den En en

192.tionsdebatt a. prop. s.

protokollet.62 finns bestämmelser57 §§I om-

34 36 kyrkolagen. Upp-13 kap. §§60 nuvarande57 motsvarasav --
fåttvarje ärenderedovisa för hari 59 protokollet skallräkningen § vadav

språklig utformning tidigare.annorlunda änen

38 kyr-13 37 och §§nuvarande kap.61 62och närmastmotsvaras av
förenklats ochdockjusteringen protokollet harReglernakolagen. avom

formernabestämmafått frihet i 1991års KLfullmäktige har större att om
juster-obligatoriskt reglerockså blivitför justeringen. harDet att ta om

omedelbar juster-arbetsordningen 64 §. Dessakaningen i se t.ex.avse
får självskriven a.ordförandenjusterareing och antalet utöver som anses

justeraför fullmäktigetidigare möjligheten193. Den att pro-prop. s.
effektivitets-skettslopats. harsammanträdehar Dettatokollet nästa av

justerai vissa fall medonödig fördröjningför undvikaskäl, dvs. attatt
protokollet.

föreskrif-innehåller6463 och §§,i 1991års avslutas med5 kap. KL som
arbetsordningen.ter om

det1991 års beslutafått ifrihet fullmäktige KLÖkadeDen att omsom
ytterligarefullmäktige utfärdarnödvändigthar gjort detskall gälla, attsom

gällertill lagen.komplement Detbestämmelseri arbetsordningen ettsom
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skall föra tillsordet ordföranden anmälan hinder förutsetts.vem som av
tjänstgöring vid sammanträde omröstningaroch hur skall genomföras.

harHärutöver det nödvändigt i arbetsordningen också regleraansetts att
vilket antal ledamöter fullmäktige skall ha, när sammanträdenskall hållas,

delta irätten överläggningarna till vilka förtroendevalda interpella-att samt
tioner frågoroch får ställas.

I där lagenämnen de grundläggande bestämmelsernafår arbetsord-ger
ningen komplettera dessa. gäller förfarandetDet vid omröstningar.t.ex.
Arbetsordningens får givetvisregler inte avvika från vad föreskrivs isom
lagen. främstDe bör ordningsfrågor vid genomförandet omröst-avse av
ningama. Särskilt i fråga slutna omröstningar behövs ytterligareom an-
visningar i arbetsordning.en

påKravet det i arbetsordningen skall regleras skallatt utövavem som
ordförandeskapet tills ordförande två situationer. Den ärutsettsavser ena

ordförandenär skall väljas, vid mandatperiodensbörjan. Dent.ex.ny
andra denär i gamla kommunallagen,dvs. hela presidiet ärattsom angavs
frånvarande och tillfällig ordförande förskall sammanträdeutses etten
eller del Bådasammanträde. situationernatäcks regleringenetten av nu av
i 1991 års KL.

Kommunerna och landstingen fär i övrigt själva i vilkaavgöra andra äm-
det lämpligtär ha bestämmelser i arbetsordningen. Ettnen attsom om

grundkrav på samtliga bestämmelseri arbetsordningarna givetvisär deatt
inte strider innehållKL:s och syften 194.a.mot prop. s.

Några sakligastörre ändringar intehar genomförts i 1991 års i frågaKL
fullmäktige och dessarbetsformer. Bestämmelsernahar förenklatsdockom
gjortsoch tydligare. Bland flerahar detaljregler slopats, vilket i sinannat
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fåttmedfört kommunerna och landstingen pä flera punkter ökadtur att
frihet föreskrifter iarbets-besluta det skall gälla,att t.ex.om som genom
ordning. utförlig för gjorts har iEn redogörelse de ändringar lämnatssom

föregående.det

sammaEnligt Kyrkoberedningens i principbedömning det lämpligtär att
ändringar i de motsvarandekyrkokommunala reglerna i 13 kap. kyr-görs

liksomkolagen och sålunda reglerna kyrkofullmäktige, tidigareatt om
varit fallet utformas i tillunder gamla kommunallagenstid, anslutiingnära

de regler tillämpas för fullmäktige i borgerliga och land-kommunersom
sting.

mindrenågra frågor beredningen funnit detI begränsade har dockmer
för-1991 gäller,lämpligt reglerna fullt till års KL. Dettaatt utanpassa

givetvis i fråga regler uteslutande förekomstenutom avom som avser
10 andrakyrkostämma bl.a. 13 kap. 3 § första stycket och nuvarande §

ändamålsenligakyrkolagen, eljest framstårstycket regler som som mer
områdets speciella karaktär. Detbakgrund det kyrkokommunalamot av

fallet i fråga reglerna ärendenashar bedömts bl.a. artomsenare vara om
beredning.och

19Sålunda beredningen redovisningen i nuvarande §avhar ansettatt .vem
g

preci-behållas.får väcka i kyrkofullmäktige börärenden Den ärsom mer
omradetseradoch bättre anpassadtill det kyrkokommunala än den notsva-

följd inte hellerrande bestämmelseni 5 kap. 23 § härav behövsKL. I en
ärendeniregel 25 fullmäktigemotsvarande5 kap. § beslutaratt somom

nämligenväckts enligt den förra paragrafen. framgår redan denDet av
tidigare nämndabestämmelseni kyrkolagen.

Beredningen vidare funnit föreskriften i kap. 24 § be-har 5 KL,att om
i fullmäktige,gränsning för lokala nämnder väcka ärendenrätten attav
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inte behövlig förär det kyrkokommunala området, eftersom strukturen i
nämndorganisationen är annorlunda den borgerliga.än borgerligaDe
kommunerna har friare nämndorganisationenoch det kan förekommaen ett

antal nämnder olika nivåer istort verksamheten, kommundels-t.ex.
nämnder. inte förhållandetDetta är hos de kyrkliga kommunerna och
motivet för motsvarandereglering saknasi princip därför på det kyrkli-en

området.ga

När det gäller frågan vilka skall ha rätt delta i kyrkofullmäkti-attom som
överläggningar beredningen anpassningbör tillgöras KL:sges attanser en

fria reglering med det undantaget kyrkoherden fortsättnings-ävenmera att
vis bör ha i lag reglerad delta.rätt motiveras utifrånDetta kyrkoher-atten
dens särskilda ställning.

Enligt 305 kap. § kanKL också nyvalda fullmäktige bered-utannumera
ning besluta ändra mandaltiden för nämnd. Denna bestämmelseattom en
sammanhängermed det i KL möjlighetöppnats föratt de kommuneren

så önskar låta styrelsen och övriga tillträdanämnder tidigareattsom än
den 1 januari efter valår. Fullmäktiges mandatperiod löper nämligenett
från den 1 november valäret och den nämndaändringen möjliggörsgenom

snabbarevalgenomslag.ett

Kyrkoberedningen behandlar frågan behovet motsvaranderegle-om av en
ring på det kyrkokommunala området i det följande. Med hänsyn till vad

anförts i det avsnittet, behövs inte iregel kyrkolagen motsvarandesom en
den nämnda i 305 kap. § KL.nu

Även föreskrifterna proportionella val i 5 46kap. 48 §§ KL har förom -
det kyrkokommunala områdetsvidkommande ändamålsenligtregle-en mer
ring i de nuvarande bestämmelsernai 47 kap. kyrkolagen.
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Föreskriften i kap. 53 fullmäktige besluta ordföran-5 § KL, kanatt att.om
avi får överlåta interpellation tillden nämnd besvarandet en enen av

företag, ocksåfullmäktige ledamot i för kommunalt harutsedd styrelsen ett
saknapraktisk kyrkokommunala området.betydelse detansetts

16 kommunfullmäktige har5 kap. § första stycket föreskrivsI KL att
tjänstgöring. På-från valkrets företräde tillersättare ledamotensamma som

det kyrkokommunala området varje församling lika med valkrets,är en
kyrkofullmäktige i kyrkligabestämmelsebör därför bara gälla förDenna

samfälligheter. sådanreglering finns i 16 kap. § kyrkolagen.redan 4 4En

föreskrif-Vidare i 16upplyses 5 kap. § andra stycket KL närmareattom
upplysning återgesföreträdesordningenfinns i vallagen. börDennater om

i 13 kap. kyrkolagen.

ytterligarefullmäktige meddelaFöreskriften i 5 kap. skall17 § KL attom
onödigtjänstgöring dubrföreskrifter harersättarnas ansetts vara enom

arbets-föreskrifterna vadbelreglering, eftersom framgårdetta även omav
ordningen skall innehålla.

sett somutformningövrigt föreslås sålunda ireglernaI stortatt ges samma
ändringsförslagenolikai 1991 års redogörelse deKL. För närmare omen

hänvisastill specialmotiveringen.

Nâmndorganisationen

nämndorgani-friborgerliga kommunerna i princip heltharDe ennumera
fullmäktigesation. 3 kap. framgår skall bestämma nämn-Av 4 § KL att

Fullmäktige kaninbördes förhållanden.dernas verksamhetsområdenoch

flera verk-ha hand ellerdärvid bestämmabl.a. nämnd skallatt om enen
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församheter del kommun. Med stöd bestämmelsenkan s.k.en enav av
kommundelsnâmnderbildas.

Bland de kyrkliga kommunerna förekommer sinadet håll in-att man
distriktsnåmnder. interättar Dessahar någon kommunrättslig efter-status,

kyrkorådet och övriga förutsättsnämnder ha hela församlingensom som
verksamhetsområdejfr ll kap. 16 § kyrkolagen. förInom Kyrko-ramen
beredningens arbete med de kommunalrättsliga frågorna intehar det varit
möjligt utreda förutsättningarnanärmare för införa någon formatt att av
lokala inomnämnder församlingarna. fråganDen bör dock i någottas upp
lämpligt sammanhang.

Frågan snabbare valgenontrlagettom

Med stöd 17 kap. ll § kyrkolagen väljs kyrkorådets övrigaoch nämn-av
ders ledamöter och för år, frånersättare räknat och januarimed den 1tre
året efter det år då val kyrkofullmäktige har förrättats i hela landet.av
Beträffande nämnderna, nuvarande 17 kap. 29 § andra stycket.se

Enligt 6 kap. 12 § väljsKL ledamöternaoch i styrelsen förersättarna tre
år, räknat från och med januariden 1 året efter det år då fullmäkti-val av

har i helaägt landet.ge rum

Fullmäktige får dock enligt paragraf bestämma styrelsensattsamma man-
dattid skall räknas från och med det sammanträdedå förrättasvalet intill
det sammanträdedå val styrelse förrättas gång. sådantnästa I fallettav
skall fullmäktigenyvalda välja styrelsen vid fullmäktiges första samman-
träde.

Enligt 13 § bestämmer fullmäktige mandattidema för andra nämnder än
styrelsen.
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såmöjlighet för de kommunerhar detKL öppnatsGenom somennya
tidigare den ltillträda änoch övriga nämnderlåta styrelsenönskar att

fullmäktiges mandat-medvalår. sammanhängerjanuari efter Detta attett
ordningenvalåret. Genom denfrån novemberperiod löper den l nya

ochsamtliga kommunalasnabbarevalgenomslag,möjliggörs attett genom
såbörjakan tillträda och arbetalandstingskommunala snart somorgan

majoriteten bättretillträdandeHärigenom får också denmöjligt efter valet.
nästkommandeför detutformningen budgetenpåverkamöjlighet att av
organisationenanpassningocksåordningen underlättaråret. Den avennya

önskemål.förhållanden ochefter olika lokala

inteområdetkyrkokommunalapå detdock detKyrkoberedningen attanser
borgerli-förinförts deordning harsådanpraktiskt möjligt medär somen

kyrkofull-eftersomvalgenomslag,snabbarei frågakommunerna omga
börjarövriga nämnders,kyrkorådets ochmandatperiod, liksommäktiges

valår.januari året efterlden ett

nämnderochkyrkorådet övrigaJävsreglernaför

någonledamot ellergäller21 kyrkolagenEnligt kap. §17 att annanen
i ellerfår delta närvarakyrkorådet intehoshandläggaärendenskallsom

själv ellerhonompersonligen rörärendehandläggningenvid ett somav
närstående.eller någoneller syskonföräldrar, barnmaka,hans annan

27i 6 kap. 24finnsövriga nämnderstyrelsenochjäv iBestämmelserom -
handläggning hos nämn-allRegleringen uttömmandeoch§§ KL. är avser

myndighetsutöv-innebärfråga ärendendet ärderna, oavsett somomom
förtroendevaldabådegällerinte. Bestämmelsernaenskilda ellerning mot

anställda.och
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24 föreskrivsI § den jävig iär ärende hos nämnd inte fåratt ettson1 en
delta eller närvara vid handläggningen ärendet.av

Enligt 25 § förtroendevaldär eller anställd hos kommunenen en annan
eller landstinget jävig, om

saken angår honom själv eller hans make, förälder,sambo, barn eller
syskon någoneller närståendeeller ärendetsutgång kan väntasannan om
medföra synnerlig eller skada för honom själv någoneller närståen-nytta
de,

han någoneller närstående ställföreträdare förär den sakenangårsom
eller för någon kan vänta synnerlig eller skada ärendetsnyttasom av
utgång,

3. han förthar talan ombud eller ersättning biträtt någon i saken,motsom
eller

det i övrigt finns någon särskild omständighet är ägnad rubbaattsom
förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

I 26 föreskrivs§ från jäv bortses frågan opartiskhetnäratt uppenbarli-om
saknar betydelse.gen

För möjliggöra dubbla i nämnder iatt och kommunala företagengagemang
har i 27 vissa gjorts§ undantag från tillämpningen ställföreträdarjävetav
och delikatessjävet i 25 Undantag har ocksågjorts från tillämpningen av
delikatessjävet i fall flerai nämnder.av engagemang

Tidigare gällde i de borgerliga kommunerna två skilda jävsregler, dels det
förvaltningsjävet,strängare dels mindre långtgåendejävsregel i kommu-en

nallagen, motsvarandeden finns i kyrkolagen.som nu

Regeringen vid utformningenhar 1991 års funnitKL principiellaattav
motiv talar för isträngare och enhetliggrunden jävsregel denen typav
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lyftetsådan inskärperförvaltningslagen. Genomfinns i attmanensom
såhandlande. Firobjektivitet och opartiskhet i nämndernas attgarantera

enlgtjävsområdet bordeenhetlighet inommöjligt uppnålångt rege-som
därföri kommunallageninskränkta jävsregelndåvaranderingen den mer

inriktning hadeförvalt-huvudsakligatill sinregelersättas somav en ny
förebild.ningslagen som

föråberopat:principiella skäldeKyrkøberedningen att ensomanser
också förgillerborgerliga kommunernaför deskärpning jävsreglemaav

området.kykokommunaladet

Även sakägar-förvaltningslagens reglersålundaområde bördetta om
tillämpliga. bördelikatessjäv Detintressejäv, ombudsjäv och görasjäv,

motsvarandedemjävsreglerkyrkolagen införsi 17 kap.ske detattgenom
i KL.

rsgelntvåinstansjäv. Deninte någon regel tarLiksom i behövsdetKL om
myndighet över-väcks hossituationer där ärendesikte ett gentmen

hartillsyn. Dettaunderställning eller grund cnappastklagande, av
kanlnllerkyrkokommunala nämnderna. lntei fråganågon relevans deom

kyrkorädet ochmellanförekomma i förhållandettvåinstansjäv annanen
deni frågabedömningarmotsvarandeRegeringen har gjortnämnd. om

98.l9909l:ll7nåmndorganisationenborgerliga prop. s.

förförstai 6 27 § stycket K- attmotsvarandedet kap.Något undantag
kyrkliga föreag hari nämnder ochmöjliggöra dubbla engagemang

Sådani kyrkolagen.införaberedningeninte nödvändigt attansett engage-
införasbör detovanliga.nämligen mycket Däremottorde envaramang

jäv inteinnebär6 27 andra stycket KL. Detmotsvarighet till kap. § att
tidigare teltagit ii kyrkorådet hanuppstå för ledamotbehöver omen

kan i dettai nämnd. Dethandläggningen ärende sam-annansamma enav
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diskuteras huruvida jäv uppstå någonmanhang kan verksam i hante-när är
ringen både församlingskyrkoråd i samfällighetensärende i ochett ettav
kyrkoråd. Enligt beredningen torde överlag kunna den bedöm-göraman
ningen frågan opartiskhet i sådanafall uppenbarligen be-saknaratt om
tydelse, varför undantagsregelni föreslagna 17 kap.23 § första stycketden

kyrkolagen bortseende från jäv kunna tillämpas.börom

Reglerna ekonomiskförvaltning och revisionom

19 kap. finns de kommunernasI kyrkolagen bestämmelser kyrkligaom
ekonomiskaförvaltning. regler har i huvudsak förts hit oför-Dessa över

ändradefrån 10 kap. församlingslagen.

församlingarnaFör gäller förvaltas förmögen-deras egendombör såatt att
heten inte minskas l §. den kyrkokommunalaHär egendomen.Föravses
den specialreglerade särskildaegendomengäller regler 41 kap. kyrkola-

gen.

Församlingamas medelsbehovskall täckas med skatt, det inte täcksom
något donationer, gåvorsätt, eller kollekter 2 §.annat t.ex. genom

Församlingens budgetår löper kalenderår 3 §. § vad bud-I 4per anges
skall innehålla.geten

Kyrkorådet har särskilt för såväl budget upprättasett att attansvar en som
den följs jfr 217 kap. § och 18 kap. Kyrkorådetl §. skall upprätta
förslag företill budget oktober månadsutgång, inte särskilda förhållan-om

sådanaden hindrar detta. fall skall budgetförslagetI föreupprättas no-
månadsutgångvember 5 §. budgetförslagetInnan skall kyrko-görs upp

rådet samrådamed kommunstyrelsen i den borgerliga kommunen 6 §.
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Kyrkofullmäktige eller kyrkostâmman fastställaskall skattesatsenför nästa

år före utgången november månad. Samtidigt budgetenskall fastställas,av
inte särskilda förhållanden hindrar sådana falldetta. skall budgetenIom

fastställas före månadsdecember utgång 7 §.

Kyrkofullmäktiges innefattaeller kyrkostämmans anslagsbeslut skall an-
visning medel för täcka anslaget 9 §.attav

församlingarna får medel till kapitalfonder driftfonderavsättas ochI

10 §.

inteförsamling får lån ingå fåroch borgen däremotEn pant-ta upp men
för 12 §§.sin egendomtill skydd fordran nuvarande ll ochsätta en

förvalta-räkenskapsföringen redovisningenKyrkorådet för och avansvarar
ochsammanfatta13 §. Kyrkorådet skall årligende medel nuvarande

Kyrkofullmäktige eller kyrko-avsluta räkenskaperna nuvarande 14 §.
redovisning-har vanligen i reglementet för kyrkorådet angivit närstämman

26skall ske jfr nuvarande 17 kap. §.en

kyrkokom-20 finns revision denkap. kyrkolagen bestämmelserI avom
frånförts överförvaltningen huvudsakligenmunala verksamhetenoch som

ll kap. församlingslagen.

minstkyrkofullmäktige skallnyvalda eller kyrkostämmanDet treutse
kalen-revisorsersättare för valperiodrevisorer och lika många treomen

inga revisorer i församling direktvaltderår 1 §. medDäremot utses en
vanligtvis i församlingar i kyrkligakyrkoråd. gäller andra totalaDetsamma

samfalligheter.
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Beträffande rwision och prövning ansvarsfrihet gäller särskilda reglerav
för jäv §.4 Den ledamotär eller iersättare kyrkorådet ellersom annars
är redovisningsskyldigtill församlingen får inte revisor eller revisors-vara
ersättare eller delta i handläggningen ärenden ansvarsfrihetav om som

verksanheten i fråga. Jävet omfattar ocksåden redovisningsskyldigesavser
föråldnr,make, barn, syskon eller någon närstående.annan

Revisorernasuppgifter består i kontroll verksamhetenskötts påatten av
ändamålsenligt och frånett sätt ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vidare skall revisorernagranska räkenskapernaär rättvisande ochom om
den kontroll inomutövats nämnderna tillräckligär nuvarande 5 §..som

Revisionen onfattar inte bara kyrkorådets verksamhet också övrigautan
nämnder och beredningar i församlingen nuvarande 5 6och §§. Kyrko-
fullmäktige eler kyrkostämman kan dock särskilda revisorer förutse
granskningen viss nämnds verksamhet l §.av en

Revisorernas granskning skall i revisionsberättelsetillutmynna kyrko-en
fullmäktige eler kyrkostämman. Förutom eventuella anmärkningar skall
berättelsen altid innehålla särskilt uttalande huruvidaett ansvarsfrihet
tillstyrks eller inte nuvarande 8 §.

Kyrkofullmåkige eller kyrkostämman skall före utgången åretsenast av
efter det år revisionen pröva frågan ansvarsfrihet för berördaavser om
ledamöter nurarande 9 §. Fullmäktige eller stämmankan bara beslutaom

väcka skadeståndstalanatt ansvarsfrihet vägras nuvarande 10 §.om
Däremot sakmsi de kyrkliga kommunerna möjlighet försum-avsättaatt en
lig förtroendeald inte frivilligt avgår efter ansvarsfrihet vägratssom att
eller revisorena riktat allvarlig kritik hur verksamhet har skötts.mot
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20 10 §nuvarande kap.i kyrkolagenförsamlingslagenharförhållande tillI
skadeståndstalan.förpreskriptionstidenbestämmelsetagits in omnyen

beslutatkyrkostämman harkyrkofullmäktige ellerbörjar attTiden löpa när
tilli delenbestämmelserna denansvarsfrihet. Därmed har anpassatsvägra

enligt KL.för borgerliga kommunernagäller dedet som

8ikommunerna finnsde borgerligaekonomiskförvaltning iReglerna om
kap. KL.

vilkenförmögenhetsskydd,kommunallagentidigare regeln i gamlaDen om
allmän bestäm-medkyrkolagen, har19 kap. l § ersattsmotsvaras enav

hushåll-ekonomisklandsting skall godhakommuner ochmelse att enom
verksamhet 1 §.ning i sin

tidigareden1991 årsförarbetena till KL ävenanförde iRegeringen att om
hushållning kom-bidragit till godförmögenhetsskyddsbestämmelsen aven

stabilitet derasoch ioch till stadgalandstingensoch resursermunernas
sinaanvändalandstingen ibland behövakommunernaochekonomi, så kan

bestäm-följer dennavadfriare sätt änekonomiska ett avsomresurser
regleringendenregeringen angelägetdärför enligtmelse. Det att nyavar
bestämmel-tidigaredispositioner. Densådanahämmandeinte inverkade

hinderalltför stelbent ochmångaupplevtshade ansetts ettvarasomavsen
politi-ekonomiskai kommunalarationaliteten denökaför strävandenaatt

110.1990912117 109 ochken prop. s.

§i ländamålsbestämmelsenhållnaallmäntbakgrund denMot av nya mer
medelsförvaltningenkommunaladensärskilt viktigtdethar attansetts

ochoch säkerhet. Kommunernasundhethögt ställda kravmotsvarar
sådantsättsina medeldärför ålagts förvalta attlandstingen har ettatt

tillgodoses 2 §.säkerhet kanavkastning betryggandepå god ochkrav
ellerplaceringar tveksammainte riskeras ärfår alltsåMedlen somgenom
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svårbedömdafrån rättslig fordrarsynpunkteller sådanaspecialkunska-som
kommunerna och landstingen svartkan ha leva till. Mot-attper som upp

svarande gäller i fråga exempelvis ränte- och valutarisker i sambandom
upplåningmed a. 110 och lll.prop. s.

Fullmäktige skall meddela föreskrifternärmare denna förvaltningom
3 §-

tidigareDen regeln i gamla kommunallagen, medelsbehovetskallattom
täckas med skatt det intenär täcks vilken sinsätt, har motsvarig-annat
heti 19 kap. 2 § kyrkolagen, intehar förts till 1991årsöver KL. Bestäm-

melsenhar onödig, eftersomden saknardirekta rättsverkningar ochansetts
alltså bara är upplysning finansierar verksamheten medatten om man
skatt eller finansieringskâllor.andra framgår redanDetta bl.a.av rege-
ringsformen a. 112.prop. s.

tidigareDe reglerna budgetens innehåll har ändrats så, intedetattom
längre krävs budgeten skall balanserad5 § andra stycket. för-att Ivara
arbetena till 1991 års konstaterasKL det tidigare balanseringskravetatt
ändå inte garanteradeverklig balans i budgeten a. 115. ba-Enprop. s.
lanserad budget krävs fortfarande enligt de kyrkokommunala bestämmel-

i 19 kap. 4 § andra stycket kyrkolagen.serna

Vidare skall, enligt KL, budgeten framgå hur den ekonomiska ställ-av
ningen beräknas vid budgetåretsslut 5 § andra stycket.vara

ocksåDet har iled långsiktighetmed ökad mål-ochett ett systemsom-
styming införts krav pâ verksamhetsplan treårigoch ekonomisk pla--
nering 5 första§ och tredje styckena.
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skall fortfarande bruttobudget, dvs.kommunala budgetenDen vara en
iutgifter inom nämndverksamhetemaskallsamtliga inkomster och tas upp

tillFullmäktige får anvisa nettoanslag5 andra stycket. dockbudgeten §

nämnderna.

sakfinns i 6 och har inte ändrats ibudgetprocessen 11 §§Regler om -
19kommunallagen. kap. 5jämfört med gamla De närmastmotsvaras av -

8 kyrkolagen.§§

19 9 förstamedelsanvisning kap. §tidigare regeln motsvarasDen avom
i 12 §1991 bestämmelsekyrkolagen har i års KL medstycket ersatts en

utgift löpandeunderfullmäktige, i samband med beslutatt enomom
såvälutgiften finansieras. gällerbudgetår, alltid skall hur skall Detange

intealltså det längredriftskostnader kapitalutgifter. Regeln innebär attsom
fattatsnågot på balansering de anslagsbeslutställs krav utan sam-av som

intenaturlig följd detbudgetfastställelse.band med Detta är attaven
balanserad.heller längre krävs budgeten skallatt vara

19imotsvarighetreservationsanslag,vilken har sintidigare regelnDen om
1991 års KL.förts till9 kyrkolagen, har inte överkap. § andra stycket

eftersomöverskott behövs inte,Något från kravet regleringundantag av
balanseradförsvunnit i sambandmed slopandet kravetdetta krav enav

119.budget a. prop. s.

lån ingå borgenbilda fonder, ochTidigare regler samträtt taattom upp
ibestämmelsernavilka medfondmedels användande, överensstämmerom

inte heller fått någon19 9 och 10 kyrkolagen, harnuvarande kap. §§

kommunerna ochi 1991 ärs befogenheter harmotsvarighet KL. Dessa
självständigajuridiskatill följd sin egenskaplandstingen redan per-av av

120.därför onödigaoch reglerna har a.ansetts prop. s.soner
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finns13 §I bestämmelse förbud pantsättning överförts imoten om som
sak oförändrad från gamla kommunallagen. Den har sin motsvarighet i
nuvarande 19 kap. 12 § kyrkolagen.

Bestämmelserna räkenskapsföring och redovisning har iskärpts 1991om
års KL så redovisningen fått ökad betydelse. 14 16att §§, motsvarassom-

nuvarande 19 kap. 13 och 14 §§ kyrkolagen, har i sak överförts oför-av
ändrade från gamla kommunallagen. Nya regler, saknar motsvarighetsom
i gamla kommunallagen ioch kyrkolagen, har införts i l7 23 §§, De-
innebär årsredovisningen skallatt

innehålla uppgift utfallet verksamheten, verksamhetensom av-
finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut; upplysning
skall också lämnas borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelserom
17 första§ stycket,

omfatta sådanäven kommunal verksamhet drivs i form aktiebo-som- av
lag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag 17 §
andra stycket,

iakttagandeupprättas med god redovisningssed18 §,av-
överlämnas till fullmäktige och revisorerna möjligt ochsnarast senast-

den l juni året efter det är redovisningen 19 §,som avser
godkännas fullmäktige 20 §,av-
hållas tillgänglig för allmänheten från och med kungörandet det- av sam-

manträde med fullmäktige då årsredovisningen skall godkännas 21 §.

Fullmäktige får bestämma allmänheten kan få ställa frågoratt årsredo-om
visningen vid sammanträdemed fullmäktigeett 22 §.

Fullmäktige skall meddela föreskrifternärmare redovisningen 23 §.om
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utvecklingenåberopats pågåendeför reglerna har denskäl deSom attnya
verksamhetenmålstyming i den kommunala göri riktning ökad attmot

121kontrollinstrument ökarredovisningensroll a. prop. s.som

finns i 9borgerliga kap. KL.revision i de kommunernaReglerna om

revisorsersättare.revisorer och3 §§ handlar vall om av-

tidigare bestämmel-20 kap. l § kyrkolagen. De1 och 2 §§ motsvarasav
ändradsammanräkning innebäromval eller förnyadhur somserna, om

förpåi fullmäktige inverkar uppdragenmandatfördelning mellan partierna

20 2 kyrkolagenkap. §revisorerna och revisorsersättama, motsvaras av
såledesför förtroendevalda,till kap. gäller allahar flyttats 4över som

revisorer och revisorsersättare.även

20 3 kyrkolagen.3 kap. §§ motsvarasav

20jäv.innehåller bestämmelser De närmastoch 5 §§4 motsvaras avom
redovis-närstående till denuppräkningen dekap. 4 § kyrkolagen. I av

föreligger ändringenför vilka revisionsjäv också har denningsskyldige
införts. saklig nyhethar En ärgjorts i 1991 års begreppet samboKL att

leda-deenskilda förtroendevalda ärvidare de rätt oavsettatt,att omges
revi-i fullmäktiges överläggningi fullmäktige eller inte, delta närmöter

för behandlas.desionsberättelsenöver den verksamhet ansvaratsom

själv-föreskrivs varje revisor fullgör sitt uppdrag6 ärI attsom ny,
enskildeframhålla dendennabestämmelsehar velatständigt. Genom man

förbara uttryck detoberoendeställning. Bestämmelsenrevisorns somger
ändring i sak.innebär såledesingentidigare varit gällande ochredan rätt

uppgifter.revisorernas9 innehåller bestämmelser7 om-
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och 9 har sin motsvarighet7 i nuvarande20 kap. 5 § kyrkolagen. På

tydligare tidigare isätt än 7 § det är all den verksamhetett attanges som
bedrivs inom nämndernas ansvarsområden skall granskas och intesom

det självabara arbete nämnderna utfört. 8 § i sak innehållerär ochsom ny
bestämmelse klargör revisorernas förhållande till specialregle-denen som

rade verksamheteninom nämnderna.Som huvudregelgäller revisorernaatt
inte får granska ärenden myndighetsutövning någonmotsom avser en-
skild. Från förbudet granska ärenden myndighetsutöv-mot att som avser
ning någon enskild finns två undantag. innebärDet undantagetmot attena
sådangranskning får ske handläggningen fattatärendet beslutettom av -
eller underlåtenhet fatta beslut vållathar kommunen eller land-atten -
stinget ekonomisk förlust. ekonomiska förlustenDen kan exempelvisen
bestå i skadestånd har dömts efterdomstol eller betalatsett ut utsom av
förlikning. Enligt det andra färundantaget revisorerna granska ärenden

myndighetsutövning någon enskild granskningen skermotsom avser om
från allmänna synpunkter. Med detta revisorerna får göraattmenas en
allmän granskning för kontrollera handläggningsrutiner, standardfrågoratt

etc.

10 och ll §§, handlar revisorernas till upplysningarrättsom om m.m.,
närmast nuvarande 20 6kap. § kyrkolagen. Reglernamotsvaras harav

ändrats så inte bara nämndernaoch beredningarna också deatt utan an-
ställda i lagen skyldiga lämna revisorerna upplysningarattanges som

Denna ändring innebär formellt utvidgning upplysnings-settm.m. en av
skyldigheten för de anställda. fårDe därigenom sjävständig upplys-en
ningsskyldighet skild från och den skyldighet följautöver kansom av
anställningsförhållandet. tordeEnligt förarbetena inte denna ändring med-

föra några problem vid tillämpningen sekretesslagen 128.a.av prop. s.

12 och 13 §§, innehåller föreskrifter förvaltning,revisorernassom om
motsvaras 20nuvarande kap. 7 § kyrkolagen.av
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revisionsberättelsen. Deoch innehåller bestämmelser14 15 §§ mot-om
införts20 8 kyrkolagen. 15 § harnuvarande kap. § Inärmast ensvaras av

fullmåktigebe-anmärkning får riktas nämnderochbestämmelse motattom
Bestämmelsenenskilda förtroendevalda i sådanaredningar densamt organ.

revisions-revisionsansvarig. Tidigare barssikte på visa årtar att vem som
ibland vägradeskollektivt varje nämnd. innebar dessaDet attansvaret av
förtroendevalda.begåtts enskildaansvarsfrihet för felaktigheter som av

i det kollektivaansågs otillfredsställande och därför har KLDetta nya
medövriga kompletteratsrevisionsansvaretför styrelsenoch de nämnderna

för förtroendevalda.individuellt revisionsansvar deregel etten om

ansvarsfrihet.föreskrifter prövning frågan16 och 17 §§ finnsI omom av
1820 9 och 10 §§ kyrkolagen.nuvarande kap.De motsvaras somav

20 kap. ll §nuvarandehandlar revisionsreglemente, motsvaras avom
kyrkolagen.

utnyttjande befintliga hareffektivtallt kravenDe större ett resurserav
ekonomistyrning tillskapas.inneburit former för behövt Ett nyttatt nya

därför införts kommunerna. Dettaredovisningssystemhar hosbudget- och

tillregler desin nödvändiggjort anpassning KL:shar i syste-tur nyaaven
för ekonomistyrning.men

högkvalitativ harverksamhetdriften effektiv ochunderlättaFör att av en
redovisning ochbudgetering,införts isålunda bestämmelser KL omnya

resultatuppföljning.

till del vägle-ekonomiska förvaltningenborgerliga kommunala ärDen stor
församlings-kyrkansockså för kyrkliga kommunerna. Svenskadande de

redovis-budget- ochpastoratsförbund dessutom utarbetatoch har en ny
formernadeningsmodell för kyrkliga kommunerna byggerde nyasom

bakgrund häravekonomistyrning i de borgerliga kommunerna. Motför
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Kyrkoberedningen det lämpligtär de ekonomibeståmmel-attanser att nya
i iKL allt väsentligt transformeras till motsvaranderegler i kyrkola-serna

gen.

innebärDet bl.a. den nuvarande regeln förmögenhetsskyddatt slopasom
och ersätts allmän regel de kyrkliga kommunerna skall iakttaattenav om

ekonomiskgod hushållning. kyrkligaDe kommunerna åläggs samtidigten
förvalta sina medel på sådantatt sätt krav god avkastningett ochatt

betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Kyrkofullmäktige eller kyrkostämma skall meddela föreskrifternärmare
medelsförvaltningen. Pastoratsförbundet får förutsättas meddelaom nor-

malföreskrifter till hjälp för kyrkokommunerna.

På vissa punkter har avvikelser från KL övervägts, bl.a. vad gäller det
nuvarande kravet i 19 kap. 4 § andra stycket kyrkolagen budgetenattom
skall balanserad. härDet kravet har bidragit till god ordningvara en som

stadgaoch stabilitet också igett de kyrkliga kommunernasekonomi. Detta
kan Åtala för behålla balanseringskravet.att sidanandra kan det, liksom
i de borgerliga kommunerna, finnas behov ökad flexibilitet iett verk-av
samhetsfinansieringenmed hänsyn till de skilda ekonomiska förhållanden

kan råda under olika är. Det kan sålunda undersom något år för-vara
delaktigare hålla församlingsskattenatt och i stället använda signere av
ekonomiska eller upplâning.reserver av

Dessutom det så balanseringskravet, liksom i deatt borgerligasynes vara
kommunerna, ändå inte någon verklig balans igaranterar de kyrkliga
kommunernas budget. Det här kravet kan nämligen i formellt hänseende
uppfyllas användning olika slags s.k. budgetregleringspostergenom av son1

föranvänds tekniskt balanserabudgeten.att rent Det finns också möj-en
lighet balansera budgeten med förskottatt förarbetenase till gamla kom-
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balansering bud-500. formell197576:l87 Enmunallagen, avs.prop.
disposition fmder.till elleravsättningocksåkan göras avgeten genom

föreligga enligtintealltså tillverklig mening behöverNågon balans i synes
i kyrkolagen.bestämmelsennuvarandeden

intefiktivt och dåalltså ändå de:balanseringskravetEftersom synesvara
likhetikyrkliga kommunerna,anledning deñnns änheller annat attanta

finansieringsinplaneraförtroendetde borgerliga, kan ettmed attges
inte hnderkyrkolagen bör läggaberedningenallsidigt sätt, attansermera

detta sker, ärsålundaslopas. OmBalanseringskravetbörför detta.i vägen
denför sig hurkyrkliga klartviktigt de kommunerna gördet extra att
ochkapitalanvândningenpåverkakommerplanerade verksamheten att

kapitalanskaffningen.

innebär vidareanpassningentill reglerKLzsberedningenförordadeDen av
ekonomiska ställnngenframgå denbudgeten skall hurbl.a. detatt av

verksanhets-införs kravbudgetåretsvid slut. Dessutomberäknasvara
bilda fondtr,Tidigare reglerekonomisk planering. rätt taplan och attom

:fter-användning slopas,fondmedlensingålån och borgen samt omupp
lerasikyrkliga kommunernaändå tillkommer derättigheterdessasom

juridiskaegenskap personer.av

rihetfår ökadkyrkliga kommunernainnebär förslagen deSammantaget att
syftet kyrkokonmu-övergripande ärekonomiska området.på det Det att

eko-långsiktigbedrivamöjligheterhärigenom skall få bättre att ennema
försänradedenviktigt i takt medblir alltnomisk planer-ing. Detta mer

huslållarsamfálligheterförsamlingar ochsamhällsekonomin.Kraven att
effektivaremåsteutnyttjas ochBefintligaökar.med sina resurserresurser

olika verksamhetsomnden.omfördelas mellanomfattningsannolikt i ökad
ekonomisk planeringflerårigviktigt medperspektiv detI detta är son1en

iBeredningen vill sammanhangettill ettåriga budgetama.komplement de
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betona slopandet formelladet kravet på budgeten skallatt attav vara
intebalanserad får innebära konsekvent underbalansering budgetar-en av

sådantEtt handlande kan inte förenligt med god ekonomiskna. vara en
hushållning det ställs krav enligt föreslagnaden lagregleringen.som
Beredningen vill också framhålla den ekonomiska flerårsplaneringens

betydelse utgångspunktför diskussioner behovet strukturellasom en om av
åtgärder inom den kyrkokommunala verksamheten.

konsekvensI med ekonomibestântmelserna till KL:s regler,att anpassas
beredningen revisionsbestâmmelsernaiäven 20 kap. kyrkolagenattanser

bör till de imotsvarandereglerna KL.anpassas

Kømmunalbesvär

22I kap. kyrkolagen finns bestämmelser kommunalbesvär mot-om som
de regler fanns i gamla kommunallagen.svarar som

Kommunalbesvâr får bara sådanaanvändas kommunala förbeslutmot
vilka det saknassärskilda överklagningsregler l §.

Rätt anföra kommunalbesvär har den folkbokförd iär territoriellatt som
församling eller medlem i icke-territoriellär församling, oavsettsom en

han eller hon personligen berörs beslutet 3eller §.om av

kommunalaDet beslutet kan angripas bara de särskilda besvärsgrunder
i l nämligen beslutetattsom anges

inte har tillkommit i laga ordning,

står i strid lag eller författning,mot annan
något överskrider kyrkofullmäktigessätt eller kyrkostämmansannat

befogenhet,

4. kränker klagandensenskilda ellerrätt,
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orättvis grund.vilarannars

beslutetsdet ärinnebäranågot förenklat sägasBesvârsprövningen kan att

lämplighet prövas.inte desslaglighet och som

beslutetupphäva Denbesvärsmyndighetenbarafårbifall till besvärenVid
upphävdasställe.i detbeslutfår inte sättaannat

kommu-i kyrkolagendemregler motsvarandeinnehåller10 kap. KL om
och över-gjorts tydligareårs har dock reglerna1991 KLnalbesvär. I mer

utbildats irätts-harför kommunalbesvärensärdragskådliga. Vissa som
harkommunalbesväri lagen. Termen ersattsuttryckts direktpraxis har av

laglighetsprövning.uttrycket

kommunalbesvärsmälhar slopats,iprövningsgrundematidigareTvå deav
detellerenskilda rättklagandenskränker attbeslutnämligen att ett

Övriga behållits.harprövningsgrunderorättvis grund.vilar

böri kyrkolagenkommunalbesvärreglernaKyrkoberedningen att omanser
laglighetsprövning i KL.reglernatill de omnyaanpassas

i KLgjortsmed vadi likhetlämpligtdärvidframstår attDet somsom -
praxisutbildats ikommunalbesvärsprocessenförlåta vissa särdrag som-

utmärkande dragetbl.a. det attgällerdirekt lagtexten. Dettaframgå av
inte sättabeslut,upphävaeller intefår upphävabara ettkammarrätten men

detmarkerasHärigenom8 KL.10 kap. § attställebeslut i dessnyttett
första handiintelaglighetsprövning ochfråga enärytterst en renom

132.l99091:ll7lämplighetsprövning prop. s.

harlaglighetsprövningkommunalbesvärför byta motskälEtt ut termenatt
författningsmate-allordet besvärbortallmänna strävanvarit den att ta ur
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ria. också funnitsDet har behov bättreett ännu klargörasättatt ettav
skillnaden mellan kommunalbesvâr förvaltningsbesvär.och Eftersom käm-
punkten i kommunalbesvärsprövningen just legalitetsprövningenär har
ordet laglighetsprövning bra ersättningsord. Beredningenansetts ettvara
delar de motiv anförts för byte terminologin.ettsom av

IWå tidigarede prövningsgrunderna har slopats. Prövningsgrundenav
kränker klagandensenskilda har haftrått praktiskstörst betydelsefrämst
i löne- och pensionsârenden.Genom ändrad arbetsrättslig lagstiftning har
dock detta område inskränkts i väsentlig mån. Prövningsgrunden vilar
orättvis grund har ofta åberopats dem klagat i kommunalbesvärs-av som
mål, har tillämpats relativt sällan domstolarna. Ursprungligenmen av
torde den införtsha för uttryck kravet likställighetatt mellange

Ävenkommunmedlemmar. rättspraxis visar den förknippadär starktatt
med likstållighetsprincipen. Vid tillkomsten 1991 års KL konstateradesav

båda prövningsgrundernaatt har synnerlig begränsad användbarhet,en
åberopas ofta de klagande och därmedmen upphov till åtskilligaav ger

missförstånd och onödig handläggning. Genom likställighetsprin-en att
cipen skrivits in i lagtexten kan prövningsgrunden står i strid lagmot
eller författning användas någon beslut striderannan att ettom motanser
dennaprincip. De båda aktuella prövningsgrunderna slopadesdärför a.

136. Beredningen finner det anförda ocksåprop. bör gälla i frågas. att
det kyrkokommunala området.om

Beredningen vidare prövningsgrunden punkt 3att på någotanser annat
sättöverskrider kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmansbefogenhet lik--

i KL a. 136 bör delas i två punkter försom prop. s. att ut-upp ge-
tryck den har vidare tillämpningsområdeatt ett än vad ordalydelsen i
förstone uttryck åt. Det bör såledesframgå prövningen också kanger att
omfatta frågan viss åtgärd över huvud är kyrkokommunalom en taget en
angelägenhet.
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kallelse till kyrkøstämmaReglerna om

samnanträdekungörelsenfinns reglerkyrkolagen§14 kap. 4I avom
uppgift tid platschinnehållaKungörelsen skallkyrkostämma.med om

skall behandlas.Kun-ärendenuppgift desammanträdetför samt somom
försam-sammanträdesdagenvecka föreanslås minstskallgörelsen en

anslagstavla.lingens

ikyrkofullnäktigeföreskrifternahandlar hur814 kap.I omomsom
mvarandetillhänvisas bl.a.kyrkostämma,tillämpasförsamling m.m.

i kyrko-8 913 kap.paragrafenmotsvararden13 10 Ikap. senare -
styckettredjestyckenförsta andraochförslag, samtberedningens vars

§§,4kap. 3 02hinnehållet i 14medmeningen överensstämmerförsta
kungörelsenmeningen,sistai tredje stycket,föreskrivs att samman-om

sammanträtesdagen,föreveckaminsttid, dvs.inomträdet ensamma
lämpligtpå sätt.och ersättaretill varje ledamotskall sändas ettockså

ruvarandeibestämmelsentolkningstriktgällandegjortsharDet att aven
ungörel-skulle innebärameningen,sista10 tredje stycket, att13 §kap.

kyrkonedlem.röstberättigadvarjetillskall sändastill kyrkostämmansen

8 til bestäm-§hänvisningen i 14 kap.medvarit avsikteninteharDetta
dåochifrågavarande avseendeitillämpasden inte skallEftersommelsen.

3 och 4iföreskrifterna 14 kar.övrigt täcksbestämmelseniinnehållet i av
8 tilli kap. §hänvisningen 14Kyrkoberedningenföreslår§§, nuvaran-att

10 § slopas.de 13 kap.
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4.2.3 Administrativa ekonomiskaoch konsekvenser för-av
slagen

Kyrkoberedningens förslag möjlighet tillhelhet lösningarger som nya som
innebärakan bättre resursutnyttjande och kostnadsbesparingari denett

kyrkokommunala verksamheten.

kyrkliga kommunerna får sålundaDe vidgade möjligheter bestämmaatt om
i vilka former de skall sinabedriva verksamheter.

får frihetDe större organisera nämnderna. förUtrymmet delegeraatt att
beslutanderätt blir Kyrkofullmäktigesstörre. eller kyrkostämmans över-
gripande målstyrning verksamhetenunderlättas instrumentav genom nya

följaför målde och riktlinjer fastställtde föratt utvärde-samt attupp som
resultatet kyrkorådets och övriga nämndersverksamhet.ra av

Kyrkorádet deoch övriga får inämnderna sin bättre förutsättningartur att
sina förvaltningar och stimulerastyra personalen dematt att ettgenom ge

ökat och befogenheter.störreansvar

Detaljregleringen bl.a. kyrkofullmäktiges arbetsformer minskas.av

Sammantaget förslagen kyrkligade kommunernabetydligt bättre förut-ger
sättningar tidigare förnyaän och effektivisera verksamheten. Genomatt
ökat självbestämmandefår de också för nödvändigastörre deett ansvar
rationaliseringarna.
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UTJÄNININGSSYS-s DET KYRKLIGA

TEMET

5.1 Statskontorets undersökning

Statskontoret har på Kyrkoberedningens uppdrag biträtt med det grund-
läggande arbetet detnär gäller det kyrkliga utjämningssystemet. Stats-
kontoret har sålunda gjort översyn utvärderat dettasystemet,en av samt
föreslagit förenldingar. Statskontorets fogadär bilaga tillrapport som
betänkandet.

Statskontoret föreslår sammanfattningsvisföljande:
Regeln slopas det allmännautjämningsbidragetatt i vissasituationer skall-

inskränkas.

De utjämningsbidragen slopasextra i huvudsak och ersätts ökade- av
möjligheter strukturbidrag.att I undantagsfall skall dockge extra ut-
jåmningsbidrag kunna komma i fråga fortsättningsvis.även

Stiftens för kyrkobyggnadsbidragenökas i takt med stiftenansvar att-
bygger kompetens i fastighetsfrågor. Där detta skett kan Stiftet fattaupp
beslut bidrag inom Kyrkofonden angiven medelsram.om en av

utgående ochDe stiftsbidragen allmänna utjämningsbidragennu till-
stiften slopas.Stiftens kostnaderför sin verksamhet föroch strukturbi-egen
drag till finansieras stiftsskatten.pastoraten skatteväxlingEn med 3genom
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sinamöjlighet höjastiftssamfállighetemasådärvid,sker attöre att ges
likasina skatter medsänkersamtidigtmed 3skatter öre pastoratensom

kyrkoavgiften ocksåallmännaskatteväxlingen deni ärledmycket. Ett att
dock flertaletblirfrån KyrkofondenstiftsbidragSärskilda3sänksmed öre.

i varje fall under över-skatteväxlingen,följdnödvändiga tillstift enav
gångstid.

i falländamål vissasärskildaidag föranvändsStrukturbidragen samtsom-
glesbygds-ochbârkraftiga lokala enheterinför bildandetstöd somavsom

stöd.

Beredningens slutsatser5.2

förtjänstfulltmening på sättKyrkoberedningensenligthar ettStatskontoret
utjämningssystemet.kyrkligautvärderat detochkartlagt

negativapositiva ochbådeharutjämningssystemetvisarUtvärderingen att
Enligt be-organisationsstrukturen.kyrkliganuvarandedenkonsekvenser

neutralagenerelladelarutjämningssystemetsuppfattning börredningens vara
Önskvärda ochinitierasorganisationsförändringar börstrukturfrågoma.i

kanstiftsorganens Detochde lokalagenomföras ansvar.organens
femdeskett understrukturförändringarinte obetydliga senastenoteras att

åren.

verksamhetskost-medhögreframhåller i sin analysStatskontoret pastoratatt
invånare ochutjämningsbidragerhållerinvånare högrenader anserperper

lokalplanetoch strukturarbeterationaliserings-tyda på behovdetta ett av
verksamhetskostnadenhänill påpekaBeredningenvillinom kyrkan. att per

höjd.utdebiteringensiockså i regel avspeglasinvånare
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Statskontoret föreslår led i förenkling utjämningssystemetettsom en attav
det allmänna uáamningsbidraget till stzfissamfälligheterrtaslopas samt att
regeln inskränkning utjâmningsbidrag bort. Beredningenom tas in-av

istämmer Statskontoretsbedömning i dessadelar.

Statskontoret föreslår besluten uzjdmningsbidragatt flyttas tillextraom
stiftsstyrelsema Kyrkofondens styrelse därutöver färatt rätt lämnamen att
särskilt bidrag till hamnat i akut ekonomisktpastorat krisläge.ettsom
Beredningen betraktar det utjämningsbidragetextra säkerhetsventilsom en
i utjämningssystemet. Genom tillfälliga förändringar i samhällsekonomin
kan vissa råka i akut ekonomiskttyper pastorat trångmål. Utöver deav
bidrag till olika stiftsstyrelsen kanpastorat bör därför,som ge som
Statskontoret föreslagit, möjlighet finnas utjämningsbidrag.atten extrage
Med hänsyntill önskvärdheten likformig behandling dessaärendenav en av
bör handläggningen dem kvarligga hos Kyrkofondens styrelse. lav
förhållande till dagens utjämningsbidrag börextra dock kostnadenför dessa
bidrag kunna minska.

StatskontoretFöreslår besluten kyrkobyggnadsbidragrörandeatt sikt skall
flyttas till stiftsstyrelsema detta bör anstå tills kompetensatt imen
kyrkobyggnadsfrågor har byggts i stiften. En förebild härär det arbeteupp

Samfälligheten Gotlands kyrkor utför inom Visbysom stift. Beredningen
instämmer i Statskontoretsbedömning i detta avsnitt. förefallerDet dock
tveksamt Gotlandsmodellen lämpligär i alla stift och deom ekonomiskaom
förutsättningarna för bygga lämpligatt kompetens föreligger i helaupp
landet. Kyrkofondens styrelse bör därför enligt beredningens mening ges
möjlighet där så lämpligt,äratt, delegera rätten besluta kyrkobygg-att om
nadsbidrag till stiftsstyrelsen. En sådan delegering bör också innefatta en

för de medel för kyrkobyggnadsbidrag stiftsstyrelsenram högst fårsom ta
i anspråk.
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skall beslutassjälvständigtstrukturbidragenföreslårStatskontoret att av
i förslaget.Beredningen instämmerstiftsstyrelsema.

för verksamhetstiftens kostnaderföreslår StatskontoretVidare att egen
skalreväxlingmedfinansierasstrukturbidrag i huvudsakförliksom genomen

Beredningenstiftsskatten.kyrkoavgiften ochallmännamellan denöretre
det,förslag konstaterarhuvudtanken i detta oavsetttillstyrker attmen
stift.till vissa Dettakompletterande bidragerfordrasskatteväxling, ett

utjämningsbidragetutjämningseffektenhosdetallmännabidrag måsteersätta
sådant särskiltavskaffade.föreslås Ettvilka bådastiftsbidraget,och

inkomstför-stift särskilt behovtill medkunnastiftsbidrag skulle avges
angelägenhetsgrad.tillfälliga högför behovstärkning samt av

detberedningenskatteväxlingenföreslagna attBeträffande den noterar
höjastiftssamfälligheternaåläggai frågainte kan komma attgivetvis att

varjefråga ankommerPrövningen dennavisst belopp.skatten med av
skatteväxlingendåråder vid tidpunktdenstiftssamfallighet. skattestoppOm

skattehöjningförlagstiftningaktuell, bör dockblir utrymme avengenom
angiven storlek skapas.

medenlighetsänksikyrkoavgiftenallmännaskatteväxlingen innebär denatt
sittsänkerBeredningen förutsätterförslag.Statskontorets pastoratenatt

likhet med vadbelopp. angettsmotsvarande Imedskatteuttag ett nysssom
fråganskattehöjningankommerochstiftssamfállighetemai fråga omenom

dåsituation skattestoppprincipiellt Iskattesänkning pastoraten. enen
kravsida attfrån statsmakternasdock kunnaråder torde det resas

så det totalaskattesänkningimedför reellskatteväxlingen attpastoratenen
lagstiftningeffekt kandennainteskattetrycket ökar. För att garantera om

erfordras.utdebitering i kommasänkt attpastoraten

kyrkolagen,i ske.författningsändringar, främstvissaövrigt behöverI
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FÖR6 TYSTNADSPLIKT DIAKON

OCH DIAKONISSA

6.1 Nuvarande ordning

denFör är prästvigd i Svenska kyrkan gäller tystnadspliktsom enligt 36
kap. 1 § kyrkolagen avseendeuppgifter han eller hon erfarit under biktsom
eller själavårdandesamtal. Tystnadsplikten är absolut, dvs. gäller oavsett

det skulle vålla skada uppgiften röjs. Förom präst fått uppgiftom som en
under bikt gäller alltså livslång tystnadsplikt för uppgiften. Tystnads-en
pliktsregeln inte hellerär beroende prästen är anställd i offentligav om
tjänst eller ej. Tystnadsplikt gäller såledesinte bara för präst anställd ien
Svenskakyrkan även förutan präst har privat anställning elleren som en
pensioneradpräst.

Prästenstystnadsplikt omfattas inte det s.k. meddelarskyddet16 kap. 1 §av
sekretesslagen 1980:100. Ett sådant skydd vilket de flesta tystnads-- -
plikter omfattas innebär offentlig funktionär medattav tystnadsplikten-

risk för straff kan lämnautan uppgift omfattas hanstystnadsplikt försom av
offentliggörande i tidning eller andra massmedia. Endast tidningens an-
svarige utgivare eller motsvarande kan då straffas för uppgifter som
förekommer i tidningen. Prästens tystnadsplikt bryts inte heller denav
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offentligaflertaletförgällerdomstolinförvittnaskyldighet att som
tystnadsplikt.medbelagdafunktionärer ärsom

i sinledinnehartjänstoffentligi ettprästHandlingar somensom
underdärför intefallerprivata ochverksamhetsjälavårdande varaanses

RÅ 1963rättsfalletoffentlighethandlingars seallmännabestämmelsernaom
ref. 41.

själavårdan-bikt ochuppgifter undertystnadsplikt försidan prästensVid av
kyrkansuppgifter inomutsträckning förvissisekretessföreliggersamtalde

förhållandenpersonligaenskildsverksamhetförsamlingsvårdande avsersom
verksamhetförsamlingsvårdandeMedsekretesslagen. avses33 §kap.7

ungdomsverksamhet.ochbarn-verksamhetdiakonalochsjälavårdande samt
däremotfallerverksamhet t.ex.församlingsvårdandeUtanför begreppet

kyrkansochbegravningsväsendetegendom,kyrkansförvaltningen av
för försam-Sekretessen19919223 4.personaladministration prop. s.

begränsadänavseendeni fleraemellertidverksamhetärlingsvårdande mera
fårSålundakyrkolagen.1 §36 kap.enligtförgäller prästden som

intenärståendehonomenskilde ochdenstår klartröjas detuppgiften attom
handling tidsbe-uppgift iförgällerVidareså sker.skada enlider om
sekretessbelagd.längre äruppgiften intevarefter70 år,gränsning högstom

i densekretessregelnsåledesoch ävenreglerSekretesslagens om-
tjänst ellerhardemendastverksamhetenförsamlingsvårdande somavser-

eller kommun.hosuppdrag stat

meddelarskydd.gällersekretesslagen33 §enligt 7 kap.sekretessFör
lämnasuppgift kansåpå sättbegränsning sekretessen attgällerVidare av

utredningfrågadet ärpolismyndighet, avochåklagare omtill om
skyldigockså attsekretessenäromfattasDenallvarligare brott. avsom

han elleruppgifter Sekretessendomstol deinför omavser,vittna somom
rättegång.ivittneskulle kallashon ensom
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Sekretess gäller vidare i kyrkans verksamhet för familjerådgivning för
uppgift enskild lämnat i förtroende och för uppgift inhämtatssom isom
sambandmed rådgivningen 7 kap. 4 § sekretesslagen. Sekretessenavser
såväl muntliga uppgifter uppgifter i handlingar och absolut.är Försom
uppgifter i handlingar gäller sekretessenunder 70 år. Meddelarskydd
föreligger inte, däremot hindrar sekretesseninte den omfattasmen att som

den lämnar uppgifter till åklagare och polismyndighetav eller vittnar inför
domstol, när det gäller allvarligare brott.

I ärende medlemskapi Svenskakyrkan gäller sekretessförom uppgift om
enskilds personliga förhållanden 7 kap. 15 § sekretesslagen. Sekretessen

såväl muntliga uppgifter uppgifter i handlingar.avser Den docksom avser
endast uppgifter där det särskild anledning kan den enskildeav antas att
eller någonhonom eller hennenärståendelider skada uppgiften röjs. Förom
uppgifter i handlingar gäller sekretessenhögst70 år. Meddelarskyddgäller.
sekretessenhindrar inte uppgift lämnastill åklagareatt eller polismyndighet
för utredning allvarligare brott. Den omfattas sekretessenav ärsom av
skyldig vittna inför domstol.att

Kyrkans sjukvårdsverksamhetomfattas Sekretessregler gällerav samma som
för offentlig sjukvård i övrigt 7 kap. l § sekretesslagen.

För kyrkan gäller vidare bestämmelser sekretess allaom som avser
myndigheter, för personalsocialafrågort.ex. 7 kap. ll § sekretesslagen
eller för uppgift utlänning 7 kap. 14 § sekretesslagen.om

prästerTystnadsplikten för gäller nämnts prästenär anställdoavsettsom om
i Svenskakyrkan eller såledesoch också han eller hon äroavsett om
anställd i den offentligrättsligt regleradedelen kyrkan, it.ex. ett pastoratav
eller i stiftssamfállighet, eller i den privaträttsligt regleradeen delen av
kyrkan, i någon kyrkans stiftelser.t.ex. För övriga kyrkliga funktionärerav
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offentligiförekommaendastkantystnadspliktlagstadgadgäller däremot att
offent-i desstjänstgöringvidvidkommandeför kyrkansdvs.tjänst,

ligrättsliga del.

tystnadspliktemellertidtystnadsplikten kanlagstadgadesidan denVid av
eller hennesoch hansanställdedenavtal mellangrundocksåpåföreligga av

tjänstgörÄven diakoner,funktionärer,kyrkligade t.ex.arbetsgivare. som
tystnadsplikt.åläggaskan såledesdelarprivaträttsligt regleradei kyrkans
grund kunnapå dennaintetystnadsplikt tordesådanomfattasDen avsom

vittnekallashan eller hondomstol,vidsig från vittnaundandra somatt om
rättegång.i en

vid allmänåtalastystnadsplikt kanlagstadgadbryterDen mot ensom
anställd kanden ärtystnadsplikt. Förför brottdomstol och dömas mot som
tystnadsplikti fråga. Brottbestraffning komma motdisciplinäralternativt en

kanåtal.föranleda Däremotintetjänst kanuppkommit i privat omsom -
anställningsavtaletenligtföreliggeråtgärdertill disciplinäramöjligheter -

tystnadspliktsinbryteranställdVidare kanvidtas.åtgärdersådana somen
alternativtellerdärutövereller avtallagberorantingen denna --

sitt arbete.frånavskedasellerkomma sägasatt upp

beträffandenärvarandeföri huvudsaksåledesSammanfattningsvisgäller
förpliktsådandiakonissors dessa hartystnadspliktdiakoners och att

församlingsvårdandeiframkommit kyrkansenskildauppgifter rörande som
förskadaröjasuppgifterna kanstår klartdet inte utanverksamhet, attom
deVidare harnärstående.hennehonom ellerenskilde eller någonden

övrigtiellerförtroendeiuppgift lämnatstystnadsplikt förabsolut somsom
tystnadspliktocksåDiakon harfamiljerådgivning.framkommit vid kyrkans

kyrkan,i Svenskamedlemskapbeträffandeienskild ärendeuppgifterför om

diakonissa.såväldiakonmeddiakonFortsättningsvis somavses
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det särskild anledning kan den enskildeom eller någonav antasatt honom
eller henne närstående lider skada uppgiften röjs. Uppgifterom som en
diakon erhåller han eller honutan äratt anställd eller har uppdrag förav

eller kommunstaten kyrklig eller borgerlig omfattas inte lagstadgadav
sekretess.Däremot kan diakon i privat tjänst ha tystnadsplikt grunden

avtal detta med arbetsgivaren.av om

För de fria samfunden gäller någon lagregleradatt tystnadsplikt för deras
och intepräster förekommer.pastorer Inte heller finns någon lagreglerad

tystnadsplikt för andra kyrkliga funktionärer inom de fria samfunden.För
båda dessa föreligger i stället i allmänhet privaträttsligtgrupper regleraden
tystnadsplikt på sätt tidigare beskrivits beträffande privatsamma som
anställda i allmänhet. Meddelarskydd gäller då. De fria samfundenspastorer
och präster är emellertid liksom Svenska kyrkans präster befriade från
skyldigheten vittna i domstolatt när det gäller uppgifter erhållitde vidsom
bikt eller själavårdandesamtal 36 kap. 5 § rättegångsbalken.

6.2 Frågans tidigare behandling

Frågan diakoner tystnadspliktatt motsvarandedenom gäller förge en som
präster aktualiseradesunder förarbetena till den gällande sekretesslagennu
Ds 1977:1Ju 238. Enligt förslaget skulle sådantystnadsplikt införass. en

ändring i dåvarande kyrkolagen. Någongenom sådanen ändring kom
emellertid då inte till stånd, bl.a. beroende ändringen krävde beslutatt

kyrkomötet och i förarbetena tillatt sekretesslagenav förutsåg kyr-man att
kan relativt kunde förväntas blisnart privaträttslig institution, varvid nå-en

offenligrättslig reglering inte skulle behövas 1977:11gon Ds Ju 477 f..s.

1982 års kyrkomöte begärde därefter hos regeringen sekretessskulleatt
införas i den församlingsvårdande verksamheten för uppgift enskildsom
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tystnadspliktskullebegärdekyrkomöte1983årsförhållanden. attpersonliga
bådaöverlämnadeRegeringenSjukhuskyrkan.inomför assistenterinföras

särskildii sinkyrkokommitté,1982 års turtillframstâllningama som
ff.1987:3Ds Jujustitiedepartementet sechefen förtillskrivelse s.

i Svenska krrkanspersonaltystnadsplikt försärskild lagföreslog omen
kyrkokomnitténsöverarbetadesremissbehandlingEfterförsamlingsarbete.

förslag itillframvilket leddejustitiedepartementet,inomförslag ennya
Svenskainomsekretess1987:3. föreslogspromemoria DärDs Jusärskild
etskildsuppgiftbeträffandeverksamhetförsamlingsvårdandekyrkans om

isedemeraförslagPromemoriansförhållanden. upptogspersonliga
199192211,KUriksdagenvilken godtogs199192:3,huvudsak i avprop.

till sekre-tilläggetnämndatidigareföranledde det199192:65 ochrskr.
33kap.tesslagen,7

tystnalspliktsåledesinfördestill sekretesslagentilläggetnämndaMed det
skilnadenkvarstårEmellertid denarbete.för diakonemasomfattningi stor

demtystnadsplikt endastdiakonemastystnadsplikttill prästernas avseratt
gällerverksamhetsjälavárdandeanställda. För prästersoffentligtärsom

pensioieradetjänst ochi privatprästerävennämntsdäremot attsom ---
tyztnads-såledesgällertystnadsplikten. prästernaFöromfattaspräster av

vilkenämbetetkyrkligavigts till detde oavsettalltifrån detplikten att
sig åt.sedermeraägnarverksamhet prästen

medregeringens skrivelzeanledningmeduttaladekyrkomöte1991 års av
ochrättigheterhadiakonvigda bordekyrkolagtillförslag att sammany

:rfaritssådanttystnadsplikt förgällerdetnärskyldigheter präster somsom
1991:1, kskr. 1911:11.2KLsjälavårdenden direktamedi samband

1189:3.kskr.års kyrkomöte1989framförtsuppfattning hadeSamma av

någotemellertidanförde regeringenkyrkolag atpropositionenI om ny
fårdiatontill uppgiftertystnadspliktenutsträcka t.ex.behov som enattav
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del när han inte tjänstgör i Svenskaav kyrkans församlingsvårdande
verksamhet inte har kommit fram prop. 199192285 96. Någon ändrings.
i bestämmelserna tystnadsplikt för diakoner föreslogsom därför inte.

Vid behandling i riksdagen propositionen kyrkolag väcktesav om ny en
motion Mot. l99l92zKl9 med förslag utvidgad tystnadsplikt förom
diakoner i enlighet med kyrkomötets uttalande.Motionärerna anförde bl.a.
följande.

Vigningen till biskop, präst, diakon eller diakonissa i Svenska kyrkans
ordning innebär livslångtett uppdrag från kyrkans sida och likaledes
åtagandefrån den vigdes sida. Det därförär särskild betydelsesåväl förav
den vigde för Svenskakyrkans trovärdighetsom trossamfund detattsom
särskilda uppdraget för kyrkan respekteras.Det är alltså i detta avseende
ingen skillnad mellan uppdragen biskop, diakonpräst, eller diakonis-som
sa.

Med anledning motionen anförde konstitutionsutskottetav bl.a. följande
199192:KU32 f..15s.

Beträffande prästernastystnadsplikt har i propositionen understrukits att enavgörandeförutsättning för själavårdandeatt ett samtalskall bli meningsfullt
är det kommeratt fram där mellansom samtalsparterna.stannar En annan
omständighet betydelseär tystnadsplikteninteattav är knuten till de samtal

förs inom försom prästens utövande tjänstramen till detutanav en
förhållandet vigning ägtatt En präst har såledestystnadsplikt förrum. de
uppgifter kommit fram under själavårdandesom ett samtal även hanomeller hon inte upprätthåller tjänst. Liknande skäl siggören enligt-utskottetgällande beträffandediakoner och diakonissor. För ävensådanaatt
själavårdande samtal äger utanför för Svenskasom kyrkansrum ramen
församlingsvårdandeverksamhetskall kunnaomfattas tystnadspliktenbörav
övervägas inte bestämmelseni 36 kap. l § kyrkolagenom borde utvidgas
till gälla diakoner ochatt diakonissor, vilka i likhet med prästerna vigts i
Svenskakyrkans ordning. Frågan bör emellertid utredasytterligare.

Riksdagen beslöt regeringen tillatt känna vad utskottet anförtge rskr.
1991922222.
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övervägandenBeredningens6.3

2yttrandefrihettillförsäkradallmännadetmedborgareärVarje gentemot
ålagtslag hartystnadsplikterregeringsformen. De1 §kap. genomsom

iinskränkningalltsåinnebäruppdragstagaretjänstemän ochoffentliga en
får sådanaregeringsformen12 §2 kap.Enligtyttrandefrihet.denna

till dethänsynnödvändigt medvad ärgåinskränkningar inte utöver som
långtsig såsträckahelleroch inteinskränkningenföranlettändamål harsom

Inskränk-åsiktsbildningen.friadenhotinskränkningen utgör motettatt
fri-tillkommandeövriga medborgarnailiksomyttrandefriheteniningar -

möjligt.begränsadesåså få ochsåledesrättigheter skall görasoch som-

offentligtförtystnadsplikternamån begränsai möjligasteskälEn annat att
verksamhetenoffentligabeträffande denopinionsbildningenanställda är att
enligt dennaskallverksamhetenoffentligaskall hindras. Deninte -

så önskarså denöppenhetmöjligaibedrivas största atttankelinje som-
ochuppläggningverksamhetensför dem,skälenbeslut,delkan ta av

kontrollendelviktiginsynsmöjligheter utgörSådanaeffektivitet avenosv.
godochrättssäkerhetenfrämjarochverksamhetenoffentligaden enöver

står till buds.hushållning med de resurser som

offentligai denöppenhetmöjligatillsträvanden störstabådadessaMot
bl.a.Genomolika avseenden.isekretessstår kravverksamheten

tystnads-innefattardärvid sekretesssombestämmelsersekretesslagens ges
uppgifterutsträckning förifunktionärernaoffentligaför de somplikt stor

detocksåSå gällerförhållanden.personligaenskildas genomnumeraavser
iuppgifter33 förkap.sekretesslagen,7tillnyligen gjortstillägg som

verksamhet.församlingsvårdandekyrkans

förtystnadspliktenlagstadgadehand deni förstagällerFrågan omnu
i deninte arbetarde diakonerutvidgas till ävenskalldiakoner att somavse



offentliga verksamheten,dvs dem privatär anställdaeller inte allssom som
har anställning. Frågan gäller vidare diakonernas tystnadsplikt även iom
övrigt skall överensstämmamed prästernas.

Inledningsvis skall därvid erinras vad tidigare anförts tystnads-om som om
plikt för dem är privat anställda, i någon kyrkanssom t.ex. stiftelser.av
Något hinder de diakonermot att har sådan anställning åtar sigsom
tystnadsplikt avtal med sin arbetsgivare föreliggergenom inte. sådantEtt
avtal, alltså frivilligtär och inte berör det allmänna,som innebär inte heller
någon inskränkning den yttrandefrihet följer regeringsformen.av som av

Som framgått den tidigare beskrivningen är denav tystnadsplikt som
uppkommer avtal delvis annorlunda till singenom verkan och har delvis
annorlunda sanktioner jämfört med lagreglerad tystnadsplikt. Någonen
egentlig förgrund påstående privaträttsligtett regleradatt tystnadsplikten
skulle mindre effektiv än lagreglerad sådanvara plikt föreliggeren
emellertid inte.

När det däremot gäller diakoner inte har någon anställning ellersom som
har privat anställning där någon avtalsreglerad tystnadsplikt inte före-
kommer föreligger lucka i lagstiftningen så den enskildeen att -
åtminstone teoretiskt riskerar de uppgifter sinaatt personliga för-om-
hållanden han lämnat i själavårdandesamtalsom ett med sådandiakonen

påföljd förutan dennekan röjas för andra. I praktiken torde dennarisk dock
relativt begränsad.Dels kan ifrågasättasvara i vilken omfattning diakoner
anställningutan är förknippad med tystnadspliktsom ägnar sig föraatt

själavårdande samtal, dels kan förutsättas den diakonatt mottarsom
förtroendet själavårdandeett samtal även bestämmelserav utan dettaom
avstår från vidareföra de uppgifteratt han eller hon fått.
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utsträckningvilken behovidiskuterasangivna bakgrundendenkanDet mot
praktiken torde detföreligger.för diakon Itystnadspliktutvidgadenav

diakormedi kontaktkommerenskildeemellertid för den vara avensom
tystnadsplikt. Viktenabsoluthardiakonenbetydelse avattatt vetastor

i alt störrediakonernafaktumförstärks detsynpunkt attdenna av
själavårdandearbetet.i detkommit medverkautsträckning att

deuppgiftertystnadsplikt förabsolutålder hafthar somPrästema enav
kanbestämmelsentilkomsjälavårdandesamtal. Närbikt ocherhållit under

aktuell.varithaför diakonerregelmotsvarandefråganknappast om en
respektendet förförståelseför synpunktendärvidKyrkoberedningen har att
kyrkligainom deniliksom arbetetåtagandelivslångtvigningenför ettsom

tystnadspliktdiakoner harvärde notsvararorganisationenär att somenav
prästemas.

fårärvidutvidgas.tystnadsplikt AttdiakonersmotiveratsåledesDet är att
föreliggandeomfattningenrestriktivitet ökapåkravbeaktasallmänna att av

vadmedi enlighetutvidgninginledningsvis berörts. Entystnadsplikter har
beredningensenligtsig dockkyrkligt hållfrånbegärts terupprepatsom

naturlig.mening

skalli övrigttystnadsplikt ävendå diakonernasuppkommerFrågan om
måsteenskildeför denskadamedjämställd prästemas,göras t.ex. om

skallföreliggameddelarskyddaktuell,skall blisekretessförföreligga att om
l-lwudskåleti domstol.vittnaskall hadiakonskyldighetervilka attoch en

i dettaarbetssituationderastystnadsplikt för diakoner ärutvidgadför atten
därför jiakoner-Beredningenskall prästernas. attavseende motsvara anser

Tystnadsplikten blir di absolut,skall följatystnadsplikt helt prästernas.nas
enskilde skulle mpkommaförnågonskada denföreliggerdvs. oavsett om

inte i fräa, vilketmeddelarskyddkommerröjs. Någotuppgifteneller om
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innebär diakonen kan straffas föratt uppgift han lämnat ävenen som om
detta förskett publicering i tidning eller massmedium.annat

Förslaget bör föranleda ändring i kyrkolagen och i rättegångsbalken.
Däremot kan den nuvarandesekretessregelnbeträffandeuppgifter i kyrkans
församlingsvårdande verksamhet 7 kap. 33 § sekretesslagen kvarstå
oförändrad, eftersomdennabestämmelse åtskilliga andraanställdaochavser
uppdragstagarei kyrkan. För dessabefattningar där vigning inte sker- -
torde behov utvidgad tystnadspliktsamma upptagits förav som ovan
diakoner inte föreligga. Av betydelse i sammanhanget vigningenär tillatt
diakon kommer bli avgörande föratt den i förhållande tillom annan
personal liknandemed arbetsuppgifter skärptatystnadspliktenskall gälla för

viss anställd eller Den skärpta tystnadspliktenen kan såledesinte komma
i fråga för den uppehåller diakontjänst vigdsom diakon.utan att vara som

Det förtjänar beredningensförslagatt noteras leder tillatt diakonatt en som
tjänstgör i kommuns socialtjänstt.ex. kan komma drabbasen att av
konflikter mellan två tystnadsplikter, dels den har sin grund isom
diakonvigningen, dels den gäller för socialtjänsten. Medan idensom
socialtjänsten i allmänhet gällande tystnadsplikten förutrymmeger en
skyldighet för varje socialtjänsteman till socialnämndenatt anmäla t.ex.
missförhållanden för barn den diakonvigdes tystnadsplikt inget sådantger

Emellertidutrymme. den diakonvigdes tystnadsplikt endast uppgiftavser
lämnats vid bikt eller själavårdandesom samtal, vilket innebär uppgiftatt
lämnats i sammanhangföljer desom annat regler gäller för socialtjän-som
i Övrigt. Samtidigtsten problemen med avgränsningenmellan de bådasom

tystnadsplikterna enligt beredningens mening inte bör överdrivas kan
givetvis i praktiken emellanåttvekan i sådantfall uppståhuruvidaett vissen
uppgift lämnats inom för själavårdande samtal ellerettramen I
sammanhangetbör dock uppmärksammas den beskriva situationen inteatt
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prâstvigdförredan idagkonflikter finns Lex.Motsvarandeunik. enär
lärare.tjänstgör somperson som

inskrânksbörvittnespliktså diakonersrättegångsbalkenändringVid attav
fria samfundeni defunktionärerförinskränkning görasmotsvarande somen

kyrkan.Svenskaidiakonersmotsvarandeställninghar en
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7 KYRKOHERDES OCH BISKOPS

RÄTT ATT DELTA I ARBETET I

VISSA UTSKOTT M.M.

7.1 Nuvarande ordning

varjeI finns kyrkorád,pastorat där kyrkoherden självskrivenett är ledamot.
Kyrkofullmäktige kan tillsättaäven andra nämnder, kyrkogårdsnämndt.ex.
eller fastighetsnämnd. sådanaI nämnderhar kyrkoherden rätt närvaravidatt
sammanträdenaoch delta i överlåggningarna.att

För andra kyrkliga samfälligheter föroch församlingar gäller i huvudsak
bestämmelser för Om samfállighetsamma bestårpastorat.som en av

församlingar i flera gäller dock domkapitletpastorat att utser en av
kyrkoherdarna ledamot i kyrkorådetatt och ersättarevara atten annan vara
för denne.

Utöver de nämnder sålunda kyrkofullmäktige kanutsetts kyrkorådetsom av
tillsätta s.k. utskott för avgörande vissa ärendeneller för beredningav av
ärenden till kyrkorådet. Möjligheten delegera beslutsrätt till utskottatt
avgörs kyrkofullmäktige. direktvaltEtt kyrkoråd bestämmerdock självtav

delegering. Beträffande utskottens beredningsuppgifter finnsom inga
författningsbestämmelser.
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kyrkorådetställning i utskottkyrkoherdesNågra bestämmelser somom
tillsatt finns inte.

tillsattstiftsfullmäktige och debiskopen gäller för de nämnderFör som
förhållanden för kyrkoherdensstiftsstyrelsenutskott utsett somsammasom

ställning i pastoratet.

Frågans tidigare behandling7.2

motion med förslag kyrkoherdeVid 1992års kyrkomöte väcktes attomen
självskriven i och personalutskott KMotskall ledamot arbetsutskottvara

kyrkorådet inte1992:40. skäl för förslaget anfördes bl.a.Som att genom
till eller personalutskott bordedelegera beslutsrätt arbetsutskottt.ex.att

fråga påverka avgörandet.kunna undandra från kyrkoherdens rätt atten

anförde följandeFråganbehandlades första kyrkolagsutskottet, bl.a.av som
8:lKL 1992:1 s.

innebörden ansvarslinjen utskottetbakgrund den dubblaMot anserav av
bifall till motionen i och för sig kan konsekventettatt ett ses som

syftet ordning. Utskottet ställer sig dockfullföljande med nuvarandeav
utskott verkligen får dentvekandetill reglering självskrivenhet ienom om

effekten. Såväl förekomsten olika utskott derasönskade typer av somav
befogenhet fråga för de kyrkokommunalauppgifter och uteslutandeär en

kyrkorådets delegationsrättmöjliggör inte baraBestämmelsenorganen. om
tjänstemanhosdelegation till utskott till enskild ledamot ellerävenutan en

självskrivenhet i utskott skulle därför påregelkyrkokommunen. En om
kringgås i fall meningsskiljaktigheterolika kunna de oenighet ellersätt

därförförekommer mellan och förtroendevalda. Utskottetpräst attanser-
framkomlig förebild välja ordning gäller fördenväg är atten mer som som

harkyrkoherdens ställning i de fullmäktige inrättade nämnderna. I dessaav
i överläggningarna saknarkyrkoherden och deltarätt närvaraatt men

förordarUtskottet därför uttrycklig bestämmelse motsvaranderösträtt. en av
fall iinnebörd för de utskottet handlägger och beslutar ärenden som

intefrån kyrkorådet till hindrar självfalletdelegerats utskottet. Regeln att---
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kyrkoherden också i andra fall närvarorätt eller han väljs tillattges---
ledamot i berörda I den nyligen tillsatta Kyrkoberedningensorgan. -uppdrag ingår överväga ioch vilkenatt omfattning regleringenom som av
de kyrkliga kommunerna bör ansluta till kommunallagensregler. Utskottet

det lämpligt beredningen i sambandanser att därmed beaktaräven vad
utskottet anfört i denna fråga. Detta bör regeringen till känna.ges

Kyrkomötet godtog första kyrkolagsutskottetsbedömning kskr. 1992:6.

7.3 Beredningens överväganden

Bestämmelsen kyrkoherde självskrivenäratt ledamot i kyrkorådetom och
han eller hon haratt närvaro- och yttranderätt i de nämnder kyrkofull-som

mäktige är uttryck för principenutsett ett den s.k. dubbla ansvarslinjen.om
Denna princip brukar beskrivas så grundläggandeelement i kyrkansatt ett
uppbyggnad föreningenär folkligt förankrad självstyrelseoch prästerligav
ämbetsförvaltning. På grund principen skall den prästerliga ämbetsför-av
valtningen tillförsäkras visst inflytande i de lokala kyrkliga organen.

Ur den angivnaprincipen kan givetvis inte i detalj härledashur avvägningen
på varje nivå inom kyrkan ioch varje fråga skall ske mellan den kyrko-
kommunala självstyrelsenochdet prästerligainflytandet. Olika lösningar har
därvid kommit till stånd för skilda sammanhang.Sålunda har nämntssom

viss ordning valts för församlingar och lokala kyrkligaen samfälligheter. På
stiftsnivå biskopenär självskriven ordförande i stiftsstyrelsen harsamt
närvaro- och yttranderätt i övriga stiftsfullmäktige utsedda nämnderav
egendomsnämnden dock undantagen. På riksplanet är ärkebiskopen
självskriven ordförande i Svenskakyrkans centralstyrelse.

ställningstagandet den lokala nivån låta kyrkoherdenatt ledamot ivara
kyrkorådet medan hans deltagande i övriga kyrkofullmäktige utseddaav
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hai huvudsakyttranderättochinskränkts till närvaro-nämnder synes
prästerligtnämnd där behovetdenkyrkorådet ärbestämts avattav

ansvarslinjen.dubbladenprincipenutifråninflytande störst,är sett om
kyrkorådetställning i dekyrkoherdensdiskussionNågon organ somom

sådantillmöjlighetensamband mediförtstycks inte ha atttillsätter

delegering tillkom.

karaktärskiftandegivetviskantillsatta utskottenkyrkorådetDe avvaraav
beslutandeutskottensmellanskillnadenRedan har nämntsbetydelse.och

endastmedutskottkan havisstuppgifter, däroch beredande pastoratett
vissasåväl berederutskottharmedanuppgifterberedande ett annat som

tordeinflytandeprästerligti andra. Intressetbeslutarärenden varaavsom
medBeträffande utskottärenden.i vissabeslutari de utskottstörst som

sina förslagkyrkorådetunderställaharuppgifterberedande attsom --
ibehandlingfrågansvidtill uttryckinflytandet kommaprästerligadetkan

beslutande utskottockså mellan olika storaEmellertid kankyrkorådet.
behandlararbetsutskott,utskott,föreliggaskillnader t.ex.typen av-

avgörandra endastmedanverksamhetenkyrkligaärenden för dencentrala

begränsadspeciellaärenden art.av

kyrkofull-beslutsdelegering,tillkyrkorádets möjligheterbörNoteras att om
kanDelegeringtill olika utskott.begränsadintemäktige så medger, är
hostill tjänstemani rådet ellertill ledamot eller ersättareocksågöras enen

skullekyrkorädetprästerligt inflytandemöjlighet tillNågonpastoratet. om
inte.föreliggertill lekmanbeslutsrättvälja delegeraatt en

prästerligtintressetbeslutsrätt torde störstautskott medfrågaI avom
funktion icentralhar pastoratetsi de utskottinflytande föreligga ensom

förskyldighethelstingenEmellertid föreligger nämntsarbete. somsom
intenågonenhetlighetinnebärvilketbeslutsrätt,kyrkorådet delegera attatt
alls,inga utskottförekommermångamellan olika Iråder pastoratpastorat.
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i några finns något enstakapastorat utskott medandet i andra kan finnas
flera. föreskrivaAtt kyrkoherden skall självskrivenatt ledamot i allavara
dessa situationer knappastär lämpligt med tanke på den omfattande
verksamhet det då kan bli fråga Det torde inte heller lämpligtsom om. vara

i lag föreskriva kyrkoherdenatt skall självskrivenatt ledamot i vissavara
utskott, frågannär huruvida utskott skall inrättas liksom dessasuppgifter
helt fråga förär Kyrkoberedningenpastoratet. i stället i enligheten anser -
med kyrkomötets mening kyrkoherden böratt närvaro- ochges-
yttranderätt i utskott till vilket kyrkorådet delegerat beslutsrätt. kanDet
visserligen sägas kyrkoherden därmed fåratt ställning i t.ex. etten svagare
arbetsutskott Åän han eller hon har i kyrkorådet. sidanandra måste
konstateras med de här anförtsatt argument kyrkoherdenmot attsom ge-
ställning självskriven ledamot denne redan med närvaro- ochsom en-
yttranderätt erhåller del det eftersträvadestor prästerliga inflytandeten av
i det han har möjlighet påverkaatt utskottet innan detta fattar sittatt beslut.

Enligt beredningens mening bör tillägg i kyrkolagengöras såett att
kyrkoherden får den avsedda närvarorätten. sådanEn närvarorätt hindrar
givetvis inte kyrkomötet anfört kyrkoherden iäven fallandrasom att-- -

närvarorätt eller han väljs till ledamot i utskott.attges

Frågan kyrkoherdes delta irätt arbetet i vissa utskott aktualiserarattom
frågan biskopen bör deträtt när gäller utskott till vilkaom ges samma
stiftsstyrelsendelegeratbeslutsrätt. Beredningen därvid skälattanser samma

talar för kyrkoherdens närvarorätt föräventalar biskopenssom rätt deltaatt
i arbetet i stiftsstyrelsens utskott.

gällerfrågaEn i detta sammanhang biskopensnärvaro iannan nämndersom
stiftsfullmäktige tillsatt. sådanaI nämnder utom egendomsnämndenhar
biskopen stiftsstyrelsensoch vice ordförande närvaro- och yttranderätt. Vid
förfall för biskopen finns emellertid ingen företrädare för det kyrkliga
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påstiftsplanet skiljer sigFörhållandenahar dennaämbetet rätt.som
fördär vikarieförhållanden imotsvarandepunkt fråndenna pastoraten, en

biskopensjukdom.vid och Förträdakyrkoherden kan semestert.ex.
mening därförberedningens börvikarie. Enligtingenförordnas däremot

i de nämnderställe trädai biskopensför domprosteninföras rätt atten
egendomsnämnden,inteFörslaget gäller dockstiftsfullmäktige tillsatt.som

motiverad.uppfattning inteenligt beredningens ärnågon ändringdär
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8 SPECIALMOTIVERING TILL

FÖRFATTNINGS-FRAMLAGDA

FÖRSLAG

8. 1 Förslag till lag ändring i rättegångsbalkenom

36 kap.

5 §

Som framgått den allmänna motiveringen innebär förslagetav ävenatt
diakoner och diakonissor kyrkliga funktionärersamt med motsvarande
arbetsuppgifter inom de fria samfunden skall omfattas bestämmelsenav om
förbud vittna i domstol beträffandemot att förhållanden erfarits undersom
bikt eller sjålavårdandesamtal. För Svenskakyrkans funktionärer gäller att
endastden vigts till diakon eller diakonissa omfattas dettasom förbud.av
En motsvarandebegränsningär avsedd för friade samfundenså endastatt
de funktionärer vigning eller någon motsvaranderitualsom gjortgenom ett
livslångt åtagande för diakoniarbete i sitt samfund skall omfattas av
bestämmelsen. Utanför bestämmelsenstillämpningsområde faller således
funktionärer, verksamma i församlingsarbetet till och imed arbetsupp--
gifter motsvarande diakons inte vigts för uppgiften.en men som-
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rättegångsförfarandetbestämmelsenföreslagnatill denMed hänsyn avseratt
förfrän och med dagenavläggsvittnesmåltillämpligdenblir som

övergångsregler.särskildaikraftträdandet utan

kyrkolageniändringtill lagFörslag8.2 om

1992:300

4 kap.

2 b §§2 ocha
tillhänvisningarKLefterinnehåller mönsterParagrafema, är avnya,som

lagstiftning.viss annan

11 kap.

kommunalrättsligaanpassningen till de allmännaföreslagnaDen nu
i 5till uttryck 1vilken kommerbefogenheternai KL,principerna och -
försam-underrubrikeninledandenuvarandemedför denkapitel,i detta att

därför byttslämplig. har motmindre Denblir något utlingsangelägenheter
irubrik överensstämmerbefogenheter. Dennaförsamlingensrubriken

rubriksättningen i KL.princip med

kyrko-uttryck detförgenomgåendeanvändsmedlem attBegreppet ge
Svenskatrossamfundetimedlemskapmedlemskapet.Frågankommunala om

sammanhang.inte i förevarandehuvudreglerasöverkyrkan taget

§1
kyrkligadeföreskriftengrundläggandeinnehåller denParagrafen om

§ll kap. 1nuvarandekompetens.Denallmännakommunernas motsvarar
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första stycket kyrkolagen och ihar förtydligande syfte till denanpassats
allmänna kompetensregelni 2 kap. 1 § HärigenomKL. har lokaliserings-
principen i princip utformats på kyrkanssätt område för desamma som
borgerliga kommunerna. Frågan förbudet understöd åtmot attom ge
enskilda har behandlatsi allmänmotiveringen.

2 §

Paragrafen, är uttryck likställighetsprincipen. sinDen harsom ny, ger
motsvarighet i 2 kap. 2 § KL. Den innebördennärmare principen harav
behandlatsi allmänmotiveringen.

3 §

Paragrafen är och innehåller bestämmelse uttryck för detny en som ger
förbud beslut med retroaktiv verkanmot enligt praxis finns detsom
kommunala området. Den bestämmelseni 2motsvaras kap. 3 § KL.av
Beträffande den närmare betydelsen förbudet hänvisastill redogörelsenav
i allmänmotiveringen.

4 §

Dennaparagraf innehållet i den i principmotsvarar uttömmandeuppräkning
församlingsangelägenheterna för närvarande igörs ll kap.av 1 §som

andra stycket kyrkolagen. Paragrafenär sammankoppladmed 1 § genom en
hänvisning dit.

§5

Paragrafen nuvarande ll kap. l § tredjemotsvaras stycket kyrkolagen.av
Beträffande den närmare innebörden bestämmelsen hänvisas tillav
allmänmotiveringen.
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6 9 §§-
2 kyrkolagen. ärnuvarande ll kap. 5 §§ DetParagrafema motsvarasav -

till följd omnumreringenparagrafhânvisningama ändratsharbara av avsom
paragrafema i kapitlet.

12 §
3 5 inte enbartföreskrifterna i 1 och §§Paragrafen Denär attangerny. -
samfállighetema.också för kyrkliga Attförsamlingarna degäller för utan

i 9 §reglerat 4 kap.också kyrkliga kommuner ärsamfállighetema är
ochkommunalrättsliga principerföljer allmännakyrkolagen. deHärav att

paragraferna i likatidigare bör gällabefogenheter i de nämndasom anges
för församlingarna.mån för samfallighetema som

22 23 §§13, 18, 19, och

13, 17 18 §§ll kap. 14, ochParagrafema nuvarandemotsvaras av
anledningparagrafer ändrats medHänvisningama till olika harkyrkolagen.

paragraferna.gjorda omnumreringenden i kapitlet avav

för kyrkofullmäktige ellergjorts möjliggör22 har tillägg bl.a.I § ett som
Beträffandeockså enskilda ärenden. dennadelegerakyrkostämman att

till allmänmotiveringen.ändring hänvisas

12 kap.

9 §a
fråganallmänmotiveringen behandlasiParagrafen sak. Iär omny

utförligt. tydlighetens skull kan härförtroendevaldaentledigande Förav
församlings-formellt också tillämpligbestämmelsen äranmärkas att

delegerade.
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13 kap.

1 §

1 paragrafen hänvisas till lagen kyrkofullmäktigval beträffande de0|n
grundläggandebestämmelserna val kyrkofullmäktige.om av

förhållandeI till den nuvarandeparagrafenhar det tillägget gjorts i punktatt
3 föreskrifteräven antaletatt finnsersättare i kyrkofullmäktig-anges om
valslagen. Dessaföreskrifter, för närvarandefinns i 13kap. 4 § andrasom -
fjärde styckena kyrkolagen, föreslås överförda till den lagen. Se förslaget
till lag ändring i lagen1972:704 kyrkofullmäktigval, 7om §.om m.m., a
I övrigt intehar någon ändring gjorts i denna paragraf. frågaI hurom
ersättare gäller sedantidigare föreskrifterna iutses 14kap. 19att § vallagen
1972:620 skall tillämpas med stöd vad i 43sägs § andra stycketav som
kyrkofullmäktigvalslagen efter ändring SFS 1991:1655.genom

4 §

I paragrafen det finnasskall ersättare.att Den delvisanges motsvaras av nu-
varande första4 § stycket. övrigaDe bestämmelsernai nuvarande4 § har,
såsomtidigare nämnts under 1 förts till kyrkofullmäktigvalslagen.över
Detta överensstämmermed hur frågamotsvarande hanteratsi KL.

6 7 §§ m.m.-
6I § regleras ordförandeskapet. Den nuvarande6 § förstamotsvarasav

stycket med den skillnaden tvåordet bytts ordet fleraatt vicemotut
ordförandei likhet medhur frågan regleras i övrigtKL. 1 har bestänitnelser-

i 6nuvarande och 7 §§ ordförandeskapetslopats. frågorna De dessaom
bestämmelser har, i likhet med motsvarandebehandling i KL,avser ansetts
kunna i stället regleras i arbetsordningen.
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sammanträdenbehandlasnär8nuvarandehelt7I motsvarasavsom
skallsammanträdenövrigtibehövshållas. reglerskall De omsom

2 skalltill 52 §Enligt förslagetarbetsordningen.ifullmäktige ta
sammanträdenföreskrifter närinnehållaalltidarbetsordningennämligen om

hållas.skall

§§9 12-
9 §kungörs.sammanträdenahurParagraferna behandlar motsvaras av

nuvarande10 §styckena.10 första och andranuvarande § motsvaras av
tredje stycket.10 §

vilkaiDetaljregleringennuvarande§ närmast11 ommotsvaras av
liksomhar dock,kyrkofullmäktigetillåtet förtidningar det är att annonsera

möjligheter bestämmaminoritetsregelnVidare har atti slopats.KL, enom
bordläggninglika med denutformatsviss tidningannonseringi omenom

ibehandlats KL.fråganmed huri 29 överensstämmerDetta

Justeringen12justering nuvarandemed12 § smärremotsvaras aven
med KL.överensstämmer

§§13 17 m.m.-
föreskrivs13 §tjänstgöring I attbehandlasparagraferna ersättarnasI m.m.

förhinder för denne.vidställei ledamotensskall tjänstgöraersättareen
meningen.första13 första stycket,nuvarande §Paragrafen motsvarasav

vidgällerparagrafen, detsammameningeni denAndra attsomangersenare
itjänstgörellertjänstgörahar kallatsförhinder för ersättare att somsom

frågaockså i KL. Det ärSå har skettslopats.för ledamot, harstället en
till 52 § 4.enligt förslagetarbetsordningeniskall reglerasi ställetsom

13 andra stycket.§nuvarandeförsta tredje styckena14 § motsvarasav-
samtligaförfaraskallreglerar hurnuvarande 14Den ommansom
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för ledamotersättare förhindradeär inställa sig eller vidareatt deltaen att
i sammanträde,har slopats.ett I stället görs hänvisning i 14 § fjärdeen
stycket till vallagensmotsvaranderegler för iersättare kommunfullmäktige.
Detta har behandlats isätt KL. föreskrifterDe åsyftas i detsamma som
föregåendeåterfinnsi 14 kap. 19 § sjätteoch sjundestyckenavallagen, som
alltså forgäller iersättare kommunfullmäktige. Dessa föreskrifter har
överförts dit från gamla KL.

15 och 16 §§ gällandemotsvaras 15 § första respektive andraav nu
styckena. 17 § nuvarande 16 Förändringenmotsvarar endastavser en
hänvisning i andra stycket.

18 §

I finnsparagrafen bestämmelser jäv. Den nuvarande17motsvarasom av
dock denmed ändringen liksom i KL:s motsvarandeatt, regel, begreppet
samboockså har införts i paragrafen. Sambodefinieras på sättsamma som
i lagen 1987:232 sambors hem.om gemensamma

19 20 §§-
Paragrafemahandlar rätt och skyldighet för utomstående medverka.om att
Bestämmelserna nuvarande 18motsvaras den tidigareav men upp-
räkningen i flera punkter personkretsenhar slopats. ställetI i 19 §av anges
bara kyrkoherden skall haatt rätt delta i överläggningama inteatt imen
beslutenoch kyrkofullmäktige får bestämmaatt också andra skall haatt en
sådanrätt. föreslagnaDen ändringen innebär saklig skillnad, atten genom
dennuvarandelagstadgade för vissarätten delta i överläggningarna,bl.a.att
för ordförande i kyrkorådet och nämnd, blir fakultativ alltsåochannan nu
beroende fullmäktigevad bestämmeri frågan.av

20I § föreskrivs ordföranden och vice ordförandenatt i nämnd,en
revisorerna de anställda i församlingensamt är skyldiga lämnaatt upp-
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finns något hinderinteoch detkyrkofullmäktige detbegärlysningar omom
motsvaranderegleras påFråganenligt lag.sekretessgrunddetmot av

redogörel-framgårbestämmelseninnebördeni närmareKL. Densätt avav
22bestämmelser 5 kap. §. Utom-allmänmotiveringen KL:si omsen

dockFullmäktigesig. kanskyldiga inställaintesakkunnigastående är att
upplysningar deltaochlämnade har19 bestämma rättmed stöd § attattav

överläggningama.i

22 26 §§ m.m.-
beredning. 22 §ochbehandlasärendenasparagrafema motsvarasartI av

stycke,tillparagrafen har dock lagts20 dennuvarande I ett nyttnya
roll ikyrkorådetsi frågaförtydligandefjärde stycket. Här görs ett om

kyrkorådetdet markerasberedningsprocessen, attatt ansvarar somgenom
Tilläggettill i varje ärende.finns förslag beslutfor detsista instans ettatt

ijusteringmed motsvarande KL.överensstämmer

ochfråga valärendenberedningskravet ifrån23 finns undantag§I om
iregleringenvilkauppdrag,ärenden avsägelse motsvaras avom av

förtroendevalda i fråganolika slagsUppräkningennuvarande 21 omav
uttrycketskullföruppdrag har enkelhetensavsägelse ersatts avav

täcker samtliga.förtroendevalda som

ocksåfår enligt 24 § beredningi gällande 21 §reglernalikhet medI nu
ändring antalet ledamöter eller ersättaregällerunderlåtas i ärenden avsom

bestämmelsedennai har dockLiksom KLkyrkorådet eller nämnd.i annan
kyrkofullmäktige.för nyvaldauttryckligen bara gällatillbegränsats attnu

också får behandlasrevisionsberättelsenframgår25 ärAv attny,som
tidigarepraxis gälltmeddenberedning. Detföregående stämmerutan som

25 andra stycketi regel i §kommit till uttryck KL. Iocksåoch en nysom
frågaberedningstvånget,nämligen ifrånytterligare undantaginförtshar ett

tillmöjlighet enligt förslagetsinvilka fullmäktige använderärenden iom
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12 kap. 9 § återkalla uppdrag för förtroendevaldaatt i vissa fall.a Detta
överensstämmermed hur motsvarandefråga reglerats i KL.

26 handlar undantag från beredningstvånget i frågasom om om
brådskande ärenden, 28motsvaras nuvarande § tredje stycket. Be-av
stämmelserna i nuvarande 24 § avbrutna sammanträdenhar slopats.om
Denna fråga skall i stället reglerasi arbetsordningenenligt förslaget till 52 §

Frågan har behandlatspå motsvarande isätt KL.

29 och §§30

Paragrafema handlar bordläggning ärenden. 29 § överensstämmerom av
med nuvarande25 första§ stycket. 30 § Ordförandensär tidigare rättny.
och skyldighet bestämmatill vilkenatt dag ärendeskjuts har slopatsett upp
och i stället föreskrivs i den paragrafen ärende bordlagtsnya att ett som
skall tas nästa sammanträde, fullmäktige inte beslutar någotupp om

Den närmare betydelsenannat. regeln har redan behandlatsi sambandav
med redogörelsen KL 5 kap. 37 § i allmänmotiveringen.om

32 §

l denna paragraf föreskrifter ordningen vid kyrkofullmäktigesges om
sammanträden.Paragrafenöverensstämmermed gällande27 § första ochnu
andra styckena. 32I § dock också ordföranden lederattanges samman-
trädena. Detta för närvarande i 28anges

Den nuvarandebestämmelseni 27 § tredje stycket ordföranden fårattom
upplösa sammanträde,ett när det uppstår oordning inte kan avstyras,som
har slopats. Denna fråga kan i stället regleras i arbetsordningen.

Ãndringama överensstämmer med hur frågorna reglerats i KL. Se även
redogörelsen KL 5 kap. 39 i§ allmänmotiveringen.om
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37 §§33 35och -
33 §ärendena avgörsföreskrifter hurinnehållerParagrafema m.m.om

ordföranden lederi 28Föreskriften §28nuvarande attommotsvarasav
tillöverförtsdelendock i förstaärendenaharföredrarsammanträdenaoch

iregleringenmedöverensstämmeri delen slopats. Detta32 och§ senare
KL.

Precise-30i nuvarandemotsvarighetomröstning sinhar35 37 §§ om-
ellerefterverkställasskall30 omröstningi §ringen genomuppropatt

paragraferna.islopats dehar dockomröstningsapparatanvändning nyaav
Vidareomröstningar skall göras.själv hurFullmäktige får i stället avgöra

personal.anställningtillsättning tjänst byttsuttryckethar ut mot avav
igjorts KL.Motsvarande ändringar har

§§38 44-
sinfrågor. harinterpellationer och Definns bestämmelserparagrafemaI om

vilka ärenden33 38 §31 §§. Ii nuvarandemotsvarighet närmast enanges-
kyrkofullmäktiges,tillhörnämligen ärendeninterpellation fâr ensomavse,

nuvarandehandläggning. Denfullmäktigeberedningsnämnds eller en
iinterpellationersikteuttryckligen baraiföreskriften 31 tarsom

hai praktikenhandläggning, börkyrkofullmäktigestillhörämnen som
förtyd-därförbestämmelsenskallinnebörd. Den ettses somnyasamma

meningparagrafens andra atti hänseende.I denligande detta angesnya
myndighetsutövning motfår ärenden rörinterpellationer inte somavse

kommunallagen,iockså fanns gamlaföreskrift,enskild.någon Denna som
förekommerEftersom detiregleringen kyrkolagen.i nuvarandesaknas den

upplåtelselokalamyndighetsutövning hos kyrkansviss t.ex. avorgan,
kyrkliga området.på detbestämmelseföreslås motsvarandegravrätt, en

40utformas. §skallinterpellationparagrafen hur39 helt I§ är enangesny.
meningen.förstaförsta stycket,nuvarande 32 §motsvarighet isinhar
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Detaljbestämmelsen i 32 första§ stycket, andra meningen, hurom
interpellationema skall tillgängliga för ledamöterna, harvara ansetts
obehövlig och har därför slopats i den paragrafen. Detsammagällernya
bestämmelsen i 32 § andra stycket fullmäktige får beslutaattom att
ordföranden i kyrkorådet får överlämna besvarandet interpellation tillav en
någon Motsvarandeändringar har gjorts i KL dockse kommentarenannan.
nedan till 41 §.

I 41 § och till interpellationer får ställas. Paragrafenanges av vem
närmast innehållet imotsvaras 31nuvarande I den paragrafenav nya ges

dock kyrkofullmäktige möjlighet utvidga personkretsenoch bestämmaatt
vilka förtroendevalda i övrigt skall kunna interpelleras denutöversom
obligatoriska kretsen. Det har inte, liksom i fråga den motsvarandeom
ändringen i KL, ändamålsenligt försökaansetts närmare vilkaatt ange
förtroendevalda skall kunna interpelleras direkt. Såsom iävensom angetts
förarbetenatill KL prop. 199091: l 8617 förutsättsdock fullmäktigeatts.
inte kommer bestämmakretsentill andraatt än de politiskt direkt ansvariga.
På det kyrkokommunala området bör dock, liksom hittills, interpellationer
även kunna riktas till och besvaras kyrkoherden i dennesegenskapav av
ledamot i kyrkorådet.

I 42 § behandlasfrågeinstitutet. Paragrafen närmast nuvarandemotsvaras av
33 Beträffande de ämnen får och rätten ställa frågortas attsom upp
gäller regler för interpellationer. 43 § är l paragrafensamma som ny. anges
hur fråga skall utformas. Den överensstämmermed regleringen ien KL. I
44 finnsär regel endastden ställer frågasom att ochny, en om som en
den får delta i överläggningen. Den närmare betydelsensom svarar av
regeln har behandlatsi redogörelsenför KL 5 kap. 56 i§ allmänmotive-
ringen. En motsvaranderegel finns alltså i KL.
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49 §§47 -
vadprotokollet. Uppräkningen i 47 §föreskrifterparagrafernaI avomges

fått annorlunda språkligredovisa för varje ärende harskallprotokollet en
föreskrivs48i gällande 36 ärutformning län ny, nusomnu

frågorbehandlingen interpellationer och skalluttryckligen även tasatt av
imed protokollet.

justeringen protokollet, närmast49 handlar motsvaras nuavom avsom
i paragrafen ochhar dock förenklats dengällande 37 Reglerna nya

för justeringen.frihet formernafullmäktige har fått bestämmastörre att om
obligatoriskt bestämmelserförslaget till 52 skall det bliEnligt § att ta om

föreskrifter behandlai arbetsordningen. kanjusteringen protokoll Dessaav
justerarejustering får och antaletomedelbar utövergörasnärt.ex.

alltså37 i sådanafrågordetaljreglerna i § harordföranden. gällandeDe nu
protokollet49 Möjligheten för fullmäktige justerainte förts tillöver att

också har, liksom i gjortsvid sammanträdehar slopats. Detta KL,nästa av
fördröjning vissa fall medför undvika onödig ieffektivitetsskäl, dvs. attatt

justera protokollet.

redovisats med dejusteringarändringar överensstämmerDe somsom ovan
gjorts i KL.

52 §
frihetinnehålla. Med den52 vad arbetsordningenskall större§ handlar om

beslutakyrkofullmäktige får lagreglema detde att somomgenom nyasom
föreskrifter ifullmäktige utfärdarblir nödvändigtskall gälla, det att

i frågaarbetsordningen kompletterar lagreglema. Det gäller t.ex. omsom
föra tills ordföranden anmälan hinder förskall ordet utsetts, omsomvem

omröstningar skalltjänstgöring vid och genomföras.sammanträde hurett
arbetsordningen regleranödvändigt i vilkethar detDessutom ansetts att

skallkyrkofullmäktige skall ha, sammanträden hållas,antal ledamöter när
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rätten delta i överläggningarna tillatt vilka förtroendevalda in-samt
terpellationer och frågor får ställas.

I de ämnen där lagen de grundläggande bestämmelsernafår arbets-ger
ordningen komplettera dessa. Det gäller bl.a. i fråga förfarandet vidom
omröstningar. Arbetsordningens regler får naturligtvis inte avvika från
lagreglema. bör i förstaDe hand sikte ordningsfrågor vidta genomföran-
det omröstningama. Ytterligare anvisningar i arbetsordningenav torde
särskilt behövasbeträffande slutna omröstningar.

Kravet på det i arbetsordningenskallatt regleras föraskall ordetvem som
tills ordförande sikte på två situationer.utsetts, tar Den år närena ny
ordförande skall väljas och den andra är den i nuvarande40 §som anges

dvs. hela presidiet frånvarandeäratt tillfälligoch ordförande skallen
för visstutses sammanträde ellerett del sammanträde. Bådaetten av

situationema täcks den föreslagna52av

I 52 § sålunda de iämnen vilka det föreligger obligatoriskanges en
skyldighet för kyrkofullmäktige närmare föreskrifter i arbetsord-att ge
ningen. Kyrkofullmäktige får i övrigt själv vilkaavgöra andra ämnen som
kan behöva regleras inärmare arbetsordningen.Ett generellt grundkrav for
alla föreskrifter i arbetsordningen är de självfallet inte får stridaatt mot
kyrkolagens innehåll och syften. De redovisade ändringarna över-ovan
ensstämmermed motsvarandejusteringar i KL.



178

14 kap.

8 §
för harMotivet dettahar slopats.13 10 §nuvarande kap.tillHänvisningen

till deövrigt har lagtextenallmänmotiveringen. I anpassatsbehandlats i

föreslås i 13 kap.ändringar som

15 kap.

§9
13 kap.iändringarnatill de förslagnaharLagtexten anpassats

16 kap.

4 §
13i kap.ändringarnaföreslagnatill deharLagtexten anpassats

17 kap.

§§21 23-
ochi kyrkorâdetjävfråganreglerardelvisParagrafema, är omnya,som

6i kap.reglermotsvarandemedöverensstämmernämnder.övriga De
hoshandläggningallochuttömmandeRegleringen26 är24 §§ KL. avser-

innebärärendenfrågadet ärnämnderna,rådet och somoavsett omom
för-gäller bådeBestämmelsernaenskildaeller inte.myndighetsutövningmot
tilllagreglerbeträffande dessahänvisasövrigtanställda. Itroendevaldaoch

allmänmotiverin gen.
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29 §

Paragrafen, närmast 27nuvarande har tillmotsvaras 6som anpassatsav
kap. 33 § KL. En nyhet inteär det längre krävs kyrkofullmäktigesatt eller
kyrkoståmmansbemyndigandeför kyrkorådet eller övriga nämnderskallatt
få delegeraärenden.En nyhetär inte bara hela ärendegrupperkanattannan
delegeras ocksåenskilda ärenden.utan

30 §

Paragrafenär Den 6 kap. 34 § KL. Paragrafenmotsvaras innebärny. attav
det delegeringsbaraområdet har utvidgats. Kyrkorådet och övriga nämnder
får frihetstörre avgöra vad bör delegeras.att Att kyrkorådet övrigaochsom
nämnder måste ha kvar övergripande för helaett verksamhetenansvar
markeras ärenden verksamhetensatt mål, inriktning,av som avser
omfattning eller kvalitet inte får delegeras. Detta övergripande ansvar
motiverar också behåller kravet rådetatt eller inämnden sinattman
helhet måstebesluta framställningar eller yttranden till fullmäktige ellerom
stämman liksom yttranden anledningmed rådets ellerattav en annan
nämndsbeslut har överklagats.

Beträffande bestämmelsensnärmare innebörd hänvisas till förarbetena till
6 kap. 34 § KL prop. 19909l:l17 203 och 204.s.

31§

Paragrafen närmast 27motsvarar nuvarande § tredje stycket.

32 §

Paragrafenär Den 6 36kap. § KL. paragrafenmotsvaras l finnsny. av en
bestämmelse medger brådskandeärendendelegeras.Villkoretatt ärsom att

inte kan vänta med besluten till rådets ellerman nämnds nästaannan
sammanträdeoch det rör sigatt ärenden oundgängligen måsteom som
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enligt dennadelegeramöjligheternabegränsning attNågonavgöras. av
inte.finnstill ärendetsparagraf med hänsyn natur

vidanmälas nästaÄrenden paragraf mästedennamed stödavgörs avsom
nämnd.ellerrådetsammanträdemed annan

33 §
detinnebärden37 och6 § KLkap. attParagrafen Denär motsvarasavny.

någonuttrycketMedbeslutanderätt.vidaredelegeramöjligheterinförs att
kyrkoherdenbådeförsamlingeninomställningledandehar avsesensom

ikyrkliga kommunernapå deankommer attförvaltningschefen Det enoch
vilka skall ha rätt attdokument bestämmaliknandearbetsordning eller som

skevidaredelegering kanbaraligger i sakensvidaredelegera. Det attnatur
vidaresig tillriktaalltså intekanförsamlingen.inom Dentill anställda en

bestämmelsedennainnebördenbeträffandehänvisasövrigtpersonkrets. I av
206.205 och6 kap. 37 § KL a.tilltill förarbetena prop. s.

34 §
tillParagrafen syftar38 §6 kap. KL.Paragrafen Denär motsvarasavny.

kan skefattas.beslut skall Det attbrukarinflytandet närförstärka genomatt
hänvisas tillkandelegeras. Härärendennärvillkor ställs prop.upp
i övrigt ställanämnd får198788223. ävenEn198687:91 och KU upp

delegeras.med ärendensambandvillkor i att

35 §
direktvaldaocksågällaparagrafema kommerde35 framgår att§Av att nya

kyrkoråd.

36 39 §§och
i kapitlet.ändringarövrigatillharLagtexten anpassats
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38 5

Genom föreslagnadet stycket kyrkoherde rätt närvara ochnya deltaattges
i överlâggningama i utskott till vilket församlings kyrkoråd delegeraten
beslutsrätt, när utskottet behandlarsådanaärenden. Kyrkoherden har därvid
möjlighet i annexförsamlingatt sätta i sittpräst ställe. Genomannan
hänvisning från 18 kap. 4 § kommer bestämmelsen bli tillämpligatt även
för utskott till vilket kyrkoråd i samtällighet delegerat beslutsrätt.

18 kap.

4 §

Lagtexten har till de förslagna ändringarnaanpassats i 17 kap.

19 kap.

1 §

Paragrafen, år ersätter den tidigare bestämmelsensom förmögen-ny, om
hetsskydd. Enligt paragrafen skall församlingen ha god ekonomisken
hushållning i sin verksamhet. Den har sin motsvarighet i 8 kap. l § KL.
Liksom i fråga KL har det inte meningsfulltom ansetts uttömmandeatt ange
vad kan höra till god ekonomisksom hushållning.anses l 2 §en ges
exempel på vad ligger i sådanhushållning, nämligensom medelsför-en att
valtningen skall ske sådant sätt kravett god avkastningatt och
betryggande säkerhetkan tillgodoses.

Såsom i specialmotiveringensagts till den motsvarandeparagrafen i KL
beträffande kommunernaoch landstingen 199091prop. l7l 21l, måste: s.
det också höra till god ekonomisk hushållninganses kyrkliga kommuneratt

erhåller försäljningsvederlag försom anläggningstillgångar eller för-
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belopp förmotsvarande attanvänderegendomför sådansäkringsersättning
tagitsskulderbetalaförelleranläggningstillgångar atti andra sominvestera

fråndock medelfallsärskilda börvissatillgångar. Isådanaförvärvaför att
behovför löpandeanvändasfåkunnaanläggningstillgångförsäljning av en

börhushållning. Dettaekonomiskgodstridakandet motatt enutan anses
förändradellerbefolkningsunderlagvikandedåexempelvis gälla enett

avsevärtanläggningstillgångenbehovetVerksamhetsinriktning gör av
anläggningstillgång kunnaförsäljningfrånmedelLikaså börmindre. av en

varitbörjanfrån attredanavsiktenbehov närför löpandeanvändas
år.några Detnågot ellerunderinnehasskulleendastanläggningstillgången

allttid intenågonhushållning överekonomiskockså till god att sett avhör
undergrävautgifter. Attochmellan inkomstervaraktighet ha balansför lång

intekanbudgetamaunderbalanseringkonsekventekonomisin avgenom en
hushållning.ekonomiskförenligt med godanses

behållitsinteförmögenhetsskyddlagregelnkonsekvensSom att omaven
kapitalfondmedelanvändaförbjudetdet inte längre att urkommer att vara

Möjlighetenändamål.för sådant att talåndriftsändamål ellertill att ta upp
grundfortsättningenidock ävendriftsändamål begränsasför avlånupp

hushållning.ekonomiskgodkannormalt intedettaatt varaanses

a.till KLi förarbetenahushållning hargodexempelytterligareSom
andraochfastigheterunderhållervårdar och211 nämnts att manprop. s.

harplaneringen,fysiskaiframförhållning dengod enväl, hartillgångar en
organisation.effektivoch harförrådshållningändamålsenlig en

hushållningekonomiskgodbestämmelsenkyrkofullmäktige fårFör enom
Från kommunal-politiskagäller detdet ansvaret.betydelsenärsin främsta

kyrkorådet ochförbetydelseemellertid sin störstafår denrättslig synpunkt
Även sådan dentill sin ärbestämmelsen attnämnder. naturövriga om

utgångspunktviktigkunna utgörarättsverkningar bör dendirektasaknar en
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för revisorernasgranskning denekonomiskaförvaltningen. I grundsatsenav
församlingarna skallatt ha god ekonomisk hushållning ligger naturligtvisen

också verksamheten skallatt utövas på ändamålsenligt och frånett
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

2 §

Bestämmelsen, är handlar medelsförvaltningen. Beträffandesom ny, om
motiveringen till bestämmelsenhänvisastill redogörelsenför KL:s regler i
allmänmotiveringen och specialmotiveringen till l

§4

I paragrafen behandlas budgetens innehåll. De närmastmotsvaras av
nuvarande förhållande4 I till dessabestämmelserhar i sakdenändringen
gjorts det inte längre krävsatt budgeten skall balanserad.att Fort-vara
farande skall det dock framgå budgetenhur utgifterna skall finansieras.av

En nyhet är det budgeten skall framgåannan att hur den ekonomiskaav
ställningen beräknas vid budgetåretsslut. Genom denna regel ställsvara
indirekt krav kyrkliga kommunerett upprätta balansbudget.att Uren en
balansbudget bör bl.a. soliditetens utveckling under budgetåret kunna
härledas. Soliditeten de viktigaste s.k.ett nyckeltalen.ansesvara av

En ytterligare nyhet är det införs krav budgetenatt skall innehållaett att
verksamhetsplan. sådanEn plan tordeen nödvändig i medettvara system

målstyming.

Budgeten fortfarandeskall bruttobudget, vilket innebär samtligavara en att
inkomster och utgifter inom nämndverksamhetemaskall i budgeten.tas upp
Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman får dock anvisa nettoanslag till
nämnderna. Vidare införs i 4 § tredje stycket krav kyrkligaett att
kommuner upprättar treårsplaner. Treårsplanenskall rullande såsättvara



184

följande kalenderåren. Dettvåbudgetåretoch deomfattaalltid skalldenatt
år i medvarje sambandåtminstoneredovisasplanen kommerinnebär attatt

kyrkofull-föreliggadock intehinder kan attNågot motbudgetarbetet. anses
helst detreviderar treårsplanen närkyrkostämmanmäktige eller anses

skalltreårsplanenvadbestämmelsernainte inödvändigt. Det anges
ekonomiskapå denintressetfokuserafylla sin funktioninnehålla. För attatt

uppgiftermotsvarandeinnehållai huvudsakdockutvecklingen, bör den som
möjlighettreårsplanenmajoritet fårnytillträddårsbudgeten. En engenom

kommunaladenmålsättningar avseendeambitioner ochredovisa sinaatt
mandatperioden.för helaverksamheten

9 §
9 §medelsanvisning i nuvarandebestämmelsenParagrafen ersätter om
intei fortsättningendetregeln innebärföreslagnaförsta stycket. Den att

sambandfattasanslagsbeslutdepå balanseringnågot krav utanställs somav
dockmåstekyrkostämmankyrkofullmäktige ellerbudgetfastställelse.med
ochdriftskostnaderbådefinansieras. gällerutgiften skall Dethurange

kapitalutgifter.

19 §§11 -
redovisning.räkenskapsföring ochföreskrifterfinnsparagraferdessaI om

i13 § ärl3 och 14 §§.nuvarande12 §§ närmast11 och nymotsvaras av
ocksåutformas. 14 § årskallårsredovisningenhurställer kravsak. Den

medårsredovisningen skall upprättasställer kravi sak. Den attny
redovisningssed.godiakttagande av

föreskriverockså16 äri 15 och §§, attBestämmelserna nya,som
kyrkofullmäktige ellertillöverlämnasviss dag skallredovisningen senast

skall godkännasredovisningenrevisorernajämtekyrkostämman samtatt av
årsredovisning,mellanSambandetkyrkostämman.kyrkofullmäktige eller

ellerKyrkofullmäktigeviktigt.dechargebehandling ärrevision och
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kyrkostämman bör inte ställning till årsredovisningenta iän sambandannat
med behandlingen frågan ansvarsfrihet, vilket i sin bör ske föreav om tur
det budgeten fastställs för det kommandebudgetåret.

I överensstämmelsemed vad gäller kyrkorådets förslag till budget harsom
i 17 införts§ krav årsredovisningen Ävenskall offentliggöras.att 18 §
är Genom dennaparagraf öppnas möjlighet för kyrkofullmäktigeny. elleren
kyrkostämman låtaallmänhetenställa frågoratt årsredovisningenvid ettom
sammanträdemed fullmäktige eller stämman.Syftet med bestämmelsenär

öka intressetatt hos allmänheten för hur politikerna har skött ekonomin
under budgetåret. Såsom i förarbetenasägs till den motsvarande be-
stämmelseni iKL fråga de borgerliga kommunernaa. 216 ärom prop. s.
det dock inte fråga någon skyldighet för de kyrkliga kommunernaom att
hålla sådantett sammanträde, det får varje kyrkligutan kommun avgöra
själv. De får också bestämma allmänhetens frågor skall ställas iom
anslutning till det sammanträdedåårsredovisningenskall behandlaseller om

särskiltett sammanträdeskall försättas ändamålet.För frågesam-ut att ett
manträde skall fylla sin funktion bör intedet hållas innan revisorerna har

sin revisionsberättelse.avgett Det torde också lämpligt ledamöterattvara
från kyrkorådet är närvarandevid sammanträdet,eftersomdet kyrkorådetär

årsredovisningenupprättar och därför har bästsom kunskap den. Behövsom
det särskilda regler förfarandet vid sammanträdenkan kyrkofullmäktigeom
eller kyrkostämman meddela sådani arbetsordningen förslagetse till 13
kap. 51 §.

Bestämmelseni 19 § delvis nuvarande 13motsvarar § andra stycket. Den
skillnaden föreligger dock intedet längre kyrkorådetatt är skallsom
meddela anvisningar räkenskapsföringen kyrkofullmäktige ellerom utan
kyrkostämman skall meddela föreskrifternärmare redovisning. Medsom om
redovisning därvid också räkenskapsföring.avses
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21 §
tidigarehur del6nuvarandei sakparagrafen,I angesmotsvaras avsom

samfälligheter.kyrkligatillämpasparagraferna

20 kap.

loch2§§
och 2 §§.nuvarande 12i ochBestämmelserna 1 motsvarasav

5 §§4 och
deuppräkningen i §4jäv. IföreskrifterinnehållerParagrafema avom

ocksårevisionsjävvilkaredovisningsskyldige förtill dennärstående
gällandetill denförhållandeigjortsändringenföreligger har den nu

införts.sambo harkyrkolagen begreppeti §bestämmelsen 4 att

revisionsansvarharförtroendevaldaenskildadesaklig nyhet ärEn att som
kyrkofull-iinte, deltaellerledamöterde äri 5 § rätt oavsettatt, omges

verksamhetdenrevisionsberättelsenöveröverläggningarmäktiges när som
nuvarande 45 §övrigtbehandlas.för l motsvarasde ansvarat av

6 §
kyrkolag,nuvarandeimotsvarighetsaknarbestämmelseDenna som

Bestämmelsenställning.oberoenderevisornsenskilde gerframhåller den
i sak.ändringingensåledesinnebärgällande ochför rättuttryckendast

9 §§7 -
används orden allnuvarande 57 närmastI motsvaras avsom

övriga nämnders verksam-kyrkorädets ochbedrivs inomverksamhet som
utförtdessahararbeteinte baradet ärför markerahetsområden attatt som

också allgranskningengranskningföremål försjälva är attutan avsersom
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verksamhet bedrivs inom deras verksamhetsområden,annan som t.ex. av
utskott, partssammansatta eller anställdaoch enskilda förtroende-organ av
valda med eller beslutanderättefterutan delegering. Samtidigt avsiktenär

visa bestämmelsenatt att förgränserna revisorernasattavser ange
granskningsverksamhet. Såsomanförts i förarbetena till den motsvarande
bestämmelsen i KL, 9 kap. 7 l9909l:ll7prop. 219 skall be-s.
stämmelsen inte, såsom fallet iär dag, också ha till uppgift besvaraatt
frågan har revisionsansvar. Svaret frågandenom ivem som ställetges
i reglerna revisionsberättelsen13 § föreskriftom talargenom en som om

revisorerna får rikta anmärkning Beträffandevem bestämmelsensmot.
innebörd i övrigt hänvisastill tidigare förarbetennämnda till KL.

8 § är och innehåller bestämmelse klargörny revisorernasen som
förhållande till den specialregleradeverksamheteninom nämnderna. Som
huvudregel gäller revisorerna inte fåratt granska ärenden som avser
myndighetsutövning någon enskild. Beträffandemot vad är attsom anse

myndighetsutövning får vägledning sökasfrånsom andra områden, bl.a. i
förarbetena till förvaltningslagen. Inom kyrkan förekommer myndig-
hetsutövning i samband med upplåtelset.ex. gravrätt, ärendenav om
medlemskap i Svenskakyrkan och vissa vigselfrågor. Ett tecken detatt
kan fråga myndighetsutövning är beslutvara i fråganom skallatt ett
överklagas förvalgenom

Från förbudet granska ärendenmot att myndighetsutövningsom motavser
någon enskild finns två undantag. Det är handläggningenena ettom av
ärendehar vållat församlingen ekonomisk förlust, exempelviskanbeståsom
i skadestånd harett dömts domstol eller betalats eftersom ut av ut
förlikning. Det andra undantagetär när granskningen frånsker allmänna
synpunkter, dvs. revisorerna gör allmän granskning för kontrolleraen att
handläggningsrutiner, standardfrågor etc.
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tredje stycket.nuvarande5 §9 § motsvarasav

11 §§10 och
6nuvarandeParagrafema motsvarasav

l2§

nuvarande7Paragrafen motsvarasav

§13
närmastrevisionsberättelsen,handlarParagrafen, motsvaras avomsom

riktasanmärkning färtilllagtsstycke harnuvarande 8 Ett attnytt om
enskildadeberedningarochövriga nämnderkyrkorådet, samtmot

visa ärsikteBestämmelseni sådanaledamöterna atttar somvemorgan.
såsomkyrkoherden ledamotocksåomfattarrevisionsansvarig.Bestämmelsen

kyrkoherdenalltså riktasrevisionsanmärkning kankyrkorådet. En motav
egenskapen.i nämndaden

l7§
12nuvarandeParagrafen motsvarasav

22 kap.

§1
har3 denuvarandeParagrafen, motsvaras personer somangeravsom

laglighetsprövning.begärarätt att

2 §
vilka2 §§,ochnuvarande ldelvisParagrafen, motsvaras angeravsom

2 för besluti punktUndantaget rentfår överklagas.beslut avsom
skallöverklagandetmarkerarverkställandeellerförberedande attartrent
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riktas det beslutandemot avgörandeoch inteorganets sådanaåtgärdermot
är knutna till avgörandet. Undantagsregelnsom tillämpligår närt.ex. en

nämnd fattar beslut yttrande iatt ärende skallom avge ett avgörassom av
fullmäktige eller stämmaneller beslutar väcka ärendeatt läggaett attgenom
fram förslag till beslut till fullmäktige eller stämman.

Om anställd fattart.ex. beslut nämndensetten vägnar grundval av
delegering är det rättsligt fråga nämndbeslutsett och detett år därmedom
överklagbart enligt föreskrifterna i punkt

3 §

dennaAv paragraf, motsvaras nuvarande l första§som meningen,av
framgår prövning enligtatt bestämmelsernai dettaen kapitel och för-
valtningsbesvär utesluter varandra.

4 och 5 §§

Paragrafema, handlar hur beslutenöverklagas,som främstom motsvaras av
nuvarande l § tredje stycket.

6 och 7 §§

I paragrafema finns regler klagotiden. 6 § första stycket och 7 §om
demotsvaras nuvarandereglerna i l § andra stycketav sättet beräknaattom

klagotid klagotidensoch längd. 6I § andra stycket finns regelen ny som
innebär anslag protokollsjusteringatt måste anslagstavlanom uppsattvara
under hela klagotiden för denna tid skallatt löpa Situationen har varitut.

till RÅbedömning i RÅrättsfall 1975ref.uppe ett ll8, 1976 ref. 13par
RÅoch 1976 Bb 485. Om anslaget ned för tidigt innebärtas regeln att

beslutet inte vinner laga kraft. Detta kan avhjälpas församlingenattgenom
upphäver sitt beslut och fattar beslut innebördett nytt låterochav samma
tillkânnagivandet anslagetunder hela klagotiden. Frågan har regleratsvara

isätt KL.samma
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9 §§8 och
finnsförsta stycket,l §nuvarandeförsta stycket,8 §I motsvarasavsom

motsvarandetill denförarbetenaiSåsomsägsprövningsgrundema.s.k.de
8 §föreskriften i225 är199091:117i enbestämmelsen KL prop. s.

prövningsgrundvilkenOberoendedomstolen.för somhandlingsregel av
grundvilkensjälvständigt avgöradomstolenalltsåskallåberoparklaganden

regel rätts-finnsstycket8 andrai fråga. §Ikan komma omnyensom
materiell över-påsikteinteklargörföljden, tar enatt processensom

legalitetsprövning.beslutkyrkokommunalaprövning utan enav

frånundantagmöjlighet göraföreskrivsockså att9 årI enny,son1
Beträffande den närmarebetydelselöst.felet ärpå upphävandekravet om

allmånmotivering-tillhänvisasbestämmelsernanämndadeinnebördenav nu
226.225förarbetena till a.och till KL prop. s.en -

10 §
klaganden intefårmeningen,andratredje stycket,1 §Enligt nuvarande

klagotidensefterför sin talangrundtillomständighetanföra någon ny
handlingsregelförtillformuleratsbestämmelseharutgång. Denna enomnu

domstolen.

§§11 14-
hanteringenprocessuelladenbestämmelserinnehållerParagrafema avom
nuvarande412 §§besvärsmål. ll ochkyrkokommunala motsvaras av

förvaltningsprocesslagenstillhänvisninginnehåller13 § ochär enny
§14överklagas. lkammarrättsavgörandenbestämmelser hur angesvemom

Paragrafenbeslut.kammarrättensfår överklaga motsvaras avsom
gjorts,ändring såsakligdockstycket har5 andra attnuvarande I enen

fårförsamling rätticke-territoriellimedlem en person son1samma somen
beslutet.församling överklagaterritoriellfolkbokförd i attär en
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15 §

Paragrafen, handlar rättelse verkställighet,som om motsvarasav av
nuvarande 6

16 §

Paragrafenhandlar hur överklagar beslut kyrkliga samfälligheterom man av
och nuvarande7motsvarasav

24 kap.

6 §

lagtexten har till föreslagnade ändringarna i 13anpassats kap.

25 kap.

8 §

Genom hänvisning kommer den förslagna bestämmelsen kyrkoherdesom
närvaro- och yttranderätt i kyrkorädets utskott bli tillämplig i frågaatt om
biskops närvaro- och yttrandet-ätti stiftsstyrelsensutskott. Någon lagändring
för tillgodose dettaatt önskemål behövs därför inte.

Förslaget till ändring paragrafen göra det möjligt för dompros-attav avser
i biskopens frånvaroten utnyttjaatt den närvaro- och yttranderätt som

tillkommer biskopen. Viss ändring erfordras därvid också för klargöraatt
domprosten i Uppsala stiftatt skall kunna träda vid förfall för den

biträdande biskopen där.

Ändringen i paragrafen innebär vidare för stiftsstyrelsensrätten viceatt
ordförande närvara och delta i överläggningarnaatt i övriga nämnder
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interegeln tordenuvarandedenbehovNågotstiftsnivå slopas. större av
föreligga.

36 kap.

§1
innebördenSvenskakyrkaninområder viss oklarhetnärvarandeFör avom

skallutformats så denBestämmelsenharkyrkliga ämbetet. attdetbegreppet
framtideni kommerellerbetraktar atthurgiltighetha oavsett man nu -

betrakta detta.-

lagtekniskahartystnadspliktdiakonissasdiakons ochBestämmelsen avom
Emellertidförtystnadsplikten präst.gällandesammanförts denmedskäl nu

doktrinden praxis ochintemening därmedberedningensenligt attär sagt
förocksåmåstegällaovillkorligentystnadspliktbeträffandefinns prästssom

tidvid deninförs äntystnadsplikttystnadsplikt.diakons Denna avannanen
därföröverväganden kanAndratystnadsplikten för präst.ålder gällande

tillämpningen bestämmelsen.vidaktualiseraskomma att av

InnebördenÖvergångsbestämmelser.någrasärskildainnefattar inteFörslaget
Frånikraftträdande.för lagenstystnadsplikt gäller från dagendetta är attav
straffinte risk fördiakonvigdsåledesden ärdag kan utandenna som

själavårdande samtal. Dettabikt ellerfått undervidareföra vad han veta
efter lagenssamtal ägerbikt själavårdandegivetvis för ochgäller rumsom

samtalsjälavårdandebikt ochockså avseendetorde haikraftträdande men
förvid tidpunktenredanmån diakondessförinnan. denlägt enrumsom

fåttuppgift hanvidarefört någonha vetaikraftträdande skullelagens som
straffas förnaturligtvis intedocksjälavårdandesamtal kan hanvid ettt.ex.

stridgjordes iinteskeddesådantvidareförande deteftersom närdetta, ett
tystnadsplikt.någonmed
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42 kap.

10 §

Som framgått den allmänna motiveringen föreslås detav nuvarande
allmänna utjämningsbidraget till stiftssamfállighetema och stiftsbidraget

möjlighet för stiftssamfallighetemaersatt skatt. Somav en ocksåatt ta ut
framgått kvarstår emellertid i vissa fall behov bidrag från Kyrkofondenav
till stiftssamfällighetema. Detta bidrag, bör benämnas särskiltsom
stiftsbidrag, behandlas närmare i 21 I denna paragraf har endast
beteckningen stiftsbidrag ändrats till särskilt stiftsbidrag.

13 §
Ändringen del den skatteväxling mellan och stiftssam-avser en av pastorat
fâlligheter berörts i den allmänna motiveringen. Som led isom dennaett
skatteväxling ingår den allmänna kyrkoavgiften,att harpastoraten attsom
betala, sänks skattekrona.öretremer per

17 och 19 §§

Som i denallmänna motiveringen föreslåsangetts möjligheten allmäntatt ge
utjämningsbidrag till stiftssamfällighetema slopad. Stiftssamfällighetema
förutsätts skatteväxling i stället ungefärligen motsvarandegenom
inkomster ökad skatt. Förslaget föranleder ändring i l7 och 19 §§.av

20 §

Som nämnts under 10 § bl.a.ersätts det nuvarande stiftsbidraget med en
möjlighet för stiftssamfällighetema Någotskatt. utjämnings-att ta ut extra
bidrag till stiftssamfällighetema skall fortsättningsvis inte kunna utgå.
Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.
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21 §
skall slopas.stiftsbidragetutgåendeföreslås detSom nämnts att nu

stiftssamfällig-uppkommafortsättningsvis behov attEmellertid kan även ge
paragrafensGenomKyrkofonden.frånmedelstillskottvisst nyaheterna

särskiltbidrag,möjligheter. DettasådanastyrelseKyrkofondenslydelse ges
skatteunderlagiskillnaderutjämnautgå förhandbör i förstastiftsbidrag, att

Även sålundaskatteunderlag harlitetstift medstiften.de olikaför ett
intestiftsfunktioner. Bidrag bör däremotgrundläggandeför visskostnader

ambitionsni-gällerdetstiften emellannärskillnaderutgå för överbryggaatt
ifrågasättaskanefter ansökan. DetutgåBidraget börverksamheten.vån i

stiftsbidragenförnärvarandegällervilket förKyrkofondens styrelseom -
Svenskafrånbidragsärendensådanayttrande iinfordraåläggasskall att-

centralstyrelse.kyrkans

22 § m.m.
Kyrkofondensföreslåsmotiveringenframgått allmänna attdenSom av

tillkyrkobyggnadsbidragbeviljaskall delegera rättstyrelse kunna att
beroendeblidelegering tordetill sådanMöjlighetenstiftssamfällighetema.

dehosinom stiftsorganenstiftsnivå, såvälexpertistillgången tillpå som
länsmuséerna.ochmyndigheternaantikvariskaregionala

skyldighetdenkyrkobyggnadsbidragbörfrågansambandmed noterasI om
2 §enligt 4 kap.åvilarkyrkobyggnadervårda pastoratenatt somm.m.

kulturminnen1988:950lagen m.m.om

börmotiveringenföreslagits i den allmännamed vadenlighetI som
utjämningsbidraget slopas.allmännainskränkning detbestämmelsen avom

upphävs.föranleder 24 §Förslaget att
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26 §

paragrafenI har endastden ändringen vidtagits ordet stiftsbidrag byttsatt
särskilt stiftsbidrag.ut mot

27 §

Av den allmänna motiveringen har framgått stiftssamfzilligheternasatt
möjligheter lämna strukturbidrag tillatt skall bibehällas.pastoraten
Emellertid skall dessabidrag fortsättningsvis i första hand bekostas denav
skatt stiftssamfälligheten Den bestämmelse för stiftssty-tar rättsom ut. om
relsen lämna strukturbidrag finns i 21 6 föreslåsatt § Överförd tillsom nu
denna paragraf.

8.3 Förslag till lag ändring i lagen 1972:7040111

kyrkofullmäktigval,om m.m.

7 §a
Till denna paragraf har överförts de nuvarandebestämmelsernai 13 kap.
4 § kyrkolagen antalet i kyrkofullmäktige.ersättare hänvisa tillAtt deom
för ersättare för ledamöter i kommunfullmäktige närmast motsvarande
bestämmelsernai vallagen 14 kap. 18 § har olämpligt, eftersomansettsa
bestämmelserna i 13 kap. 4 § kyrkolagen delvis sikte besluttar av
kyrkostämman och sålunda i den delen ändå förutsätter särskilden
reglering. Se i övrigt allmänmotiveringen beträffande fråganhur reglerats
i KL och specialmotiveringen till förslaget till 13 kap. 1 § kyrkolagen.
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skatteväxling medsärskildtillFörslag lag8.4 om

föriförändringaranledning systemetav

Svenska kyrkaninomekonomisk utjämning

§1
frånbidragföreslås demotiveringenallmännaframgått denSom attav

stiftssamfálligheterna iutgår tillKyrkofonden för närvarande storsom
självai ställetStiftssamfälligheterna skall ututsträckning skall slopas. ta

Kyrkofondensbidragen.täcks Förkostnaderför täckadeskatt att avsom nu
till fondentillskottminskadekostnader. Pastoratensförändringendel innebär

framgår förslagenminska. Somkyrkoavgift därvidböri form allmän avav
formminskningen ske i42 13 § kyrkolagentill ändring kap. enavavsesav

kyrkoavgift. sänktaDennasänkt allmänskattekronamed öretre per
totalaråder för deti situation då skattestoppkyrkoavgift bör atten w

innebärareformeninte skall ökaskattetrycket pastoratenattgenom -
Paragrafen åläggamån.i motsvarandesin utdebiteringsänker attavser

utdebitering.sådansänktpastoratenen

Även får förutsättasråder detsituation då intei skattestopp pastoratenatten
kyrkoavgiften.allmännasänktasin utdebitering motsvarandedensänker

2 §
stiftssamfälligheternatill föreslåsi anslutning l §berörtsSom att genom

förhuvuddelen de kostnaderskatteutdebitering skall täcka somavegen
dåsituationfrån Kyrkofonden. lbidragtäcksnärvarande engenom
blilagstiftning för skalldärvid särskild detfordrasskattestopp råder att

bestämmelse dettahöja skatten. Enstiftssamfálligheternamöjligt för att om
motiveringenparagraf. i allmännaberörts dentagits in i denna Somhar

stiftssamfállighetemaolikaskyldighet för debestämmelseningeninnebär att
be-ställetangivna skattekrona. Ihöja med just öreskatten tre gerper
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stämmelsen för den stiftssamfállighet så önskar höjautrymme attsom
skatten med högst det angivna beloppet.
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RESERVATIONER

Reservation Bertil Hansson, Torgny Larsson, Inger Lundberg, Carl-Ericav
Lundgren och Eva Zetterberg:

Vi beredningens ställningstagandeavseendemot mandat-reserverar oss
bidrag. Beredningens skrivning 98, andra stycket, bör följandehas.
lydelse:

Sammantaget finner beredningen övervägandeskäl förtalar sådanatt att
lagändring församlingargörs och samfälligheter fåratt mandatbidrag.utge
Rätten sådantbidrag bör emellertid begränsastillatt utge de kyrkokommu-

vilka har direktval till sina respektive beslutande Mandat i för-ner organ.
samlingsdelegeradegrundar inte någon till bidrag.rätt Kyrkolagen bör

till kommunallagensbestämmelseri detta avseende.anpassas

Reservation Bertil Hansson, Lundberg,Torgny Larsson, Inger Carl-Ericav
Lundgren och Eva Zetterberg:

Vi beredningensställningstagande det gällermot närreserverar oss extra
utjämningsbidrag. Enligt vår mening bör 145andra stycket fråntextens.
och med den fjärde meningen, inleds med Utöver..., utgå. l ställetsom
införs följande text:

Eftersom stiftsstyrelsema har för ändamålsenligpastoratsindel-ett ansvar
ning bildandeoch kyrkliga samfálligheter dåoch stiftsnivån harav man
närmare kännedom de lokala förhållanden inom stiftet än vad årom som
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utjämningsbidragbeslutenföreslåruppnåcentraltmöjligt extraattatt om
bidragsformenunderbidrag kan inordnasSådanastiftsstyrelsema.flyttas till

hand från deni förstastrukturbidrag börförMedel tasstrukturbidrag.
stifteninomaktivt strukturarbeteföreslår.beredningen Ettstiftsskattutökade

utjämningsbidrag.behovetminskakan extraav

särskiltKyrkofonden lämnaförmöjlighethärtill finnas ettbör attDet en
berördekonomiskt krisläge ochi akuthamnatbidrag till ett pastorat som
bidrag.extraordinäraför dettatillräckligtinte harstiftsstyrelse utrymme

Beredningensstiftsstyrelsen.sådantbidrag bör görasHänvändelse avom
begränsadi mycketKyrkofonden börbidragdessauppfattning är att gesur
förKyrkofondens budget dessaisärskildnågonomfattning. Behov postav

inte.föreligger därmed

Carl-EricLundberg,IngerBertil Larsson,Hansson, TorgnyReservationav
och Zetterberg:Lundgren Eva

ställningstagandeberedningensgällerdetVi när omossreserverar
andrafrån och medsista stycket145kyrkobyggnadsbidrag. Vi attanser s.

följandemedmeningen bör ersättas text:

utförkyrkorSamfálligheten Gotlandsarbeteförebild här detärEn som
imodeller förflera tänkbarastift, kan attVisbyinom sessom en avsom

organisation för beslutändamålsenligstiftet byggaenskildadet omupp en
bedömningi StatskontoretsBeredningen instämmerkyrkobyggnadsbidrag.

decentraliseringaviseratsharRiksantikvarieämbetetavsnitt.i detta Inom en
till länsstyrelserna.kulturmiljövårdsåndamåltillbidragbeslut omav

genomförsdecentraliseringvikten dennaunderstrykerBeredningen attav
skyndsamt.
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Parallellt med förändringar inom Riksantikvarieämbetetbör stiftsstyrelserna
bygga kompetensför överta föratt beslutupp rörande kyrkobygg-ansvaret
nadsbidrag. Beredningen förutsättningarna för stiftenattmenar att genom
anställd personal, eller där så är lämpligt tjänsteköp, skapasig erforderlig
kompetensär goda. Beredningenföreslår förändradansvarsfördelningatt en
för kyrkobyggnadsbidragenbör genomförassuccessivtoch omfatta samtliga
stift den l januari 1997.senast Medelsramarna bör Kyrkofonden alltfort

på basis de renoveringsplaner stiftsstyrelsernaange av med hjälpsom av
länsstyrelserna och länsmusécrnautarbetat. Vid Kyrkofondens avvägning
mellan stiftens behov kan yttrande inhämtas från Riksantikvarieämbetet.
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1 Sammanfattning

Denna det kyrkokommunalaöversyn utjämningssystemet, Statskon-av som
utfört uppdrag Kyrkoberedningen,toret har syñat till utvärderaav att

effekterna utjämningssystemetoch möjligheternatill förenklaprövaattav att

detta.

Översynenhar omfattat kartläggningsdel, analysdeloch forslagsdel.en en en
Kartläggningen redovisasi avsnitt analysdeleni avsnitt och forslagsdelen4

i avsnitt bilagaI historik utjämningssystemetär medtagen.överen en

Kartläggningen visar hur utjämningssystemet uppbyggt och beskriver deär

involverade myndigheternasuppgifter i Kyrkofonden isystemet. är navet

uppbärDen allmän och särskild kyrkoavgiñ pastoratenlfrånsystemet. och

delar allmänt utjämningsbidragtill de lågharut skattekraft.pastorat som
Även stiftssamfallighetemafår allmäntutjämningsbidrag.Kyrkofonden beslu-

också utjämningsbidragtill kyrkobyggnadsbidragtar tillextra pastorat,om

kyrkorenoveringsobjekt i stiñsbidrag till stiñssarrtfállighetema.pastorat samt

stifcsbidragen,I väsentlig källa för finansieringenär stiñen vidsom en av
sidan stiñsskatten, ingår strukturbidragsdel stiftsstyrelsemaom en som
fördelar mellan för särskildabehov. Kyrkofonden finansierarpastoraten även

delar rikskyrkligaden verksamheten.stora av

Av kartläggningen framgår utjämningssystemetkonserverar denatt nuva-
randekyrkliga organisationsstrukturen,vilket bådehar positiva och negativa

konsekvenser.Positivt såtillvida kyrkan förmår ha rikstäckandeverk-att en
samhet vårda underhållaoch de 3.000 kyrkorna. Negativtsamt attca genom

Pastoratanvändsi beteckningföreniörsantlingspastorat,rapportensom
pastoratssanttällighetochtlerpastoratssanrtällighet.



kyrkligttilllandetdelarnakyrkligtfrån deomfördelas avsvagareresurser
landsbygden.tillförorterfrån storstädemasstarkare,t.ex.

vilka pastoratbl.a.frågorpå typersökthar avanalysen omGenom svar
ochutjänmingssystemetfrånbidraghuvudsakligade mottagarna avärsom

framkommitdärvidharbetalarna.Dethuvudsakligadevilka ärpastorat som
allmäntväsentligade mottagarnaär avdet pastoratsgrupperär tre somatt

glesbygds-detbidragsmottagareärordningfallandeutjämningsbidrag.I som
harsomnonnalkommuneri s.k.ochlandsbygdspastorat pastoratpastorat,
deövriga ärAllalandsbygd. pastoratstyperochbåde stadkaraktär av

ordningfallandeiDeutjämningssystemet. är, somtillbetalamahuvudsakliga

istorstäderna, stor-detill pastorateni förorterna trefinansiärer, pastoraten
småstädernai deochstädernamedelstorai destäderna,deistäderna, större

bruksortema.och

detta intenämligen tarisvaghet attframkommer systemet,analysenAv en
framgår pastoratDeti attverksamhetskostnadema pastoraten.tillhänsyn

också fårallmänhetiandracapitaverksamhetskostnad änhögremed per

capita.utjämningsbidragallmänthögre per

bildandetunderlättaskalldessavåra förslagfor avUtgångspunkter är att

bi-samfälligheter,fungerandeväl attverksamhetsmässigtochekonomiskt

subsidiaritetsprin-nivåeffektivamöjligalägstafattasdragsbeslutenbör

lättareskallbidragssystemetnärhetsprincipen, göraskalladcipen, attäven
belastningenskall undvikasrundgång samt attförstå, attatt pengarav

våra förslag.till följdskall ökaKyrkofonden inte av



De förslag berör den bidragstypen, det allmännastörsta utjämnings-som

bidraget, inskränkningen bidrag upphör ochär det allmännaatt attav

utjämningbidraget längre tillinte stiftssamfälligheterna. Förslagenges

innebär förenkling utjämningssystemet.en av

De förslag får de konsekvenserna de enskilda bidragsbe-största ärsom att

sluten decentraliserasfrån Kyrkofonden till stiftsstyrelserna.Det gäller det

utjämningsbidraget och lcyrkobyggnadsbidraget.extra Förslagen motiveras

stiñsstyrelsenhar för strukturfrågoma inomatt stiñet och harettav ansvar

kännedom de förhållandenalokalanärmare inom Stiftet den centraltänom

placeradeKyrkofonden. Subsidiaritetspñncipenfår här praktisk tillämp-en

ning.

Överflyttningen till stiñsnivån bidragsgivningentill enskildakyrkorenove-av
ringsobjekt kan dock ske först Riksantikvarieämbetetsuppgiñ i bered-när

ningen kyrkobyggnadsärendenöverlämnatstill länsstyrelsernaoch stiñs-av

styrelsema skaffat sig kompetens i kyrkorenoveringsfrågor. Kyrkobygg-

nadsbidragetsdelegering också förbundet med renoveringsplanerär att upp-
stiñsvis. Kyrkofondens framtida rollrättas det gäller kyrkobyggnads-när

bidraget blir besluta medelsramar stiñ.att om per

För slippa rundgång och omständligt ansöknings-att ochettav pengar

beredningsfärfarande föreslås stiftssamfälligheterna uteslutandenästan

finansieras skatt. Det innebär det nuvarandestiftsbidraget inkl. struk-attav

turbidragsdelen faller barr. 1 stället stiften möjlighet skatte-attges genom
växling med öka utdebiteringen med 3 skattekrona.pastoraten Pas-öre per

förutsätts sänka sin utdebitering med likatoraten mycket. Ett led iannat

skatteväxlingen den allmännakyrkoavgiften sänks frånär medatt 3 16öre
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före-skall minskastiftsinkomstemaFör inteskattekrona.till att13 öre per
stiftsbidrag.särskiltKyrkofonden formiutfyllnad ske ettslås avgenomen

miljonerstiñsbidrag 84särskilterfordraskalkylredovisadEnligt ett omen
bud-stiñsbidragetmedjämförasskall ärvilketfor attberäknat 1993,kronor

kanstiñsbidragetsärskildaår. Detför dettamiljoner kronortill 305geterat

ansökan.utanges

tillstrukturbidragbesluta pastoratenalltfortskallStiftssamfälligheterna om
föranvändsstiftsskattenföreslår 1behov. Vi minstsärskilda öreför att av

gles-verksamhettillbidrag iockså räknasskallstrukturbidragSomdetta.

allmännadetstöd tillbehov utöverinnebär pastoratbygd. Det extraatt av
förskerstiftsamfälligheten. Dettaskall kunnautjämningsbidraget ges av

stiñ.i flerai dagövrigt redan

Kyrkofondenbelastningenökaförslagen intekalkyl visas väntasI atten

utjämningssystemet.nuvarandedetänmer
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överväganden2 och förslag

Allmänt

Målet med det kyrkokommunala utjämningssystemet utjämna kyrko-är att

kommunernasekonomi. skerDet skatteinkomstemautjämnas.Ettattgenom
tillskott skatteunderlagberäknasfor de vilkas skattekrañav pastorat egen
understiger garanteradprocentandel medelskattekrañen.Skattebetalar-en av

finansierarutjämningssystemet 16 skattekrona denna att öregenom per av
totala beskattningsbarainkomst tillräknas dras till utjäm-pastoratensom

ningssystemeti form allmän kyrkoavgiñ. Pastorat har prästlönetill-av som
gångarbidrar därutöver till finansieringen utjämningssystemet denav genom
särskildakyrkoavgiñen.

genomgåendeEtt drag i det kyrkokommunala utjämningssystemet detär att

verkar konserverande den nuvarandekyrkliga organisationen lokalpla-

En positiv sida detta Svenskakyrkannet. i dag förmår haär att attav en
rikstäckande verksamhet vårdaoch underhållaoch de kyrkorna,3.000ca

många ingår i det svenskakulturarvet. Där affärer, postkontor och ivarav

vissa fall skolan lagts finns fortfarande kyrkan åtrninsto-kvar medt.o.m. ner

sporadisk verksamhet. negativ sidaEn utjämningssystemettagitärne att

frånbla. kyrkokommunema i storstädernamed förorter där kraf-resurser en
tig inflyttning rått den kyrkliga verksamhetenutvecklats iutan att samma
grad. Systemetmissgynnardenkyrkliga verksamheten de där kyrkanorter

har sinviktigaste framtid.

De förslag till förändringar det kyrkokommunalautjämningssystemetav som
lägger fram syftar till underlätta strävanden bilda ekonomiskt ochatt att
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utgårFörslagenlokalplanet.enheterfungerandeverksamhetsmässigtväl

nivåeffektivamöjligalägstabidragsbesluten börfrånvidare tasatt

bidragsbeslutenflyttasenskildadeinnebärsubsidiaritetsprincipen vilket att

så det blirförenklautgångspunkt attstiñsnivån. systemetärtill En attannan
börFörslagenundvikas.rundgångförstå. börVidarelätt att pengarav

Kyrkofonden.belastningeninte ökatotalt sett

tidigareutformat eñer detutjämningssystemetkyrkokommunala ärDet

Även detborgerliga kommunerna,deforskatteutjämningssystemet nya

på skatteut-byggerkommunernaborgerligaför destatsbidragssystemet en

skatteunder-tillskottberäknasgrundbeloppjämning ett avettatt somgenom
struk-hjälpMedskattesats.enhetlig länsvis ettmultiplicerat medlag aven

från grundbeloppet. Av-avdragellertillägg tillturkostnadsindex ettgörs ett

ochförutsättningarekonomiskalikvärdigakommunernasikten är att ge
påskalldem. Systemetfinns mellaniskillnader inkomsterdejämna ut som

struktu-minskar.skatteuttag Dei kommunernastill skillnadernasikt leda att

gles-struktur,socialåldersstruktur,beaktasfaktorerrella ärsom
statsbidra-generellasambandmed detoch klimat. Ibygdtätortsgrad att nya

ochmellanrundgångocksåupphörinförs stattill kommunerna pengaravget

avräkningsskattenskatteutjämningsavgiñenochkommun av-m.m.attgenom

skaffas.

utjäm-föreslå nuvarandevårt uppdragutanfördet liggerVi attattattanser
tillansluter sigskallinom kyrkan tättningssystem ersättas ett systemsomav

strukturkost-särskiltså ske skulleskulleborgerligt kommunala.Omdet ett

fram för kyrkokommunema.nadsindexbehövatas



i avsnittDen redovisade statistiska4.4 undersökningenvisar kyrkokom-att

landsbygdenoch i glesbygdenhar betydligt högre kyrklig verk-munerna

samhetskostnad capita i städernaoch särskilt förhållandei tillän storsta-per

derna med foroner. innebärDet det kyrkliga utjämningssystemetbidraratt

till förrade kyrkokommuntyperna bättre ekonomiskaFörutsättningaratt ges

de vårdenFörutom for detän kulturhistoriska i kyrkorna ochsenare. arvetav

för extrakostnader hänger med den glesabebyggelsenkansom samman man
enligt vår mening hysa tvivel storstadsregionernai längdenkommerattom

villiga betala till utjämningssystemetför detta skallatt bidra tillattvara att att

kyrkokommunerna landet skall kunna bedriva långt verksamhetstörreen

har i storstadsregionerna.an man

Vår har i praktiken kommitöversyn omfatta alla bidrag frånatt typer av som
Kyrkofonden går till kyrkokommunerna, såledesinte bara de bidragstyperut

strikt hör under begreppetdet kyrkokommunalautjamningssystemet.som

Administrationen det kyrkliga utjamningssystemet, utförsav som av
Kyrkofondens kansli med stöd Kammarkollegiet och Statistiskaav
centralbyrån SCB ifråga kyrkobyggnadsbidrag, Riksantikva-samt, om
rieämbetetRAÄ, fungeraväl.synes

Allmänt utjämningsbidrag

Det allmännautjämningsbidraget den bidragssidandominerandedeleniär

det kyrkokommunala utjämningssystetnet.Under fördelas1993 miljoner486

kronor till 765 och miljoner kronor18 till stiñssamfalligheterna.pastorat

konstruktionenGenom det allmännautjämningsbidragetav pastoratenettges
visst lägsta skatteunderlag invånare, Grunden for detta den skatte-ärper
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ochmellan 116varierar 95i procentligger Denkrañsgaranti systemet.som
belägna.i landetberoenderiket ärmedelskattekrañeni pastoratenvarav
struktur-motsvarighettill detskattekrañsgarantinvarierande ärDen groven

borgerliga sidan.denberäknaskostnadsindexsom

inbyggd konserve-utjämningsbidragetharallmännamed detSystemet en

utdebitering ochmed högnämligenfunktion.rande Det pastorat gergynnar
förhållande for-sänkning denna.Dettatillnågot incitamentsåledesinte aven

innebärsådanoftaeñersomsamfällighetsbildningarändamålsenligasvårar en

högsta skattesatsernahar dedesänkasförkanskattesatsen pastoratatt som

det all-medförskattesänkningsamfalligheten.En attbildarbland dem som
utdebitering-däreller defor detminskarutjämningsbidraget pastoratmänna

dettasänksutjämningsbidraguppbär ävensänks. Om extrapastorateten
också,motverkartillämpningsregler. DetKyrkofondensenligt sammaav

bristfälligt fastighets-kanskeutdebitering ochmed högskäl, pastoratatt ett

samfallighetbärkrañigekonomiskttillunderhåll välkomnatblir somen mer

till pastoratet.gränsar

dettill handsochliggerändring övervägt är attEn nära sys-avsomsom
ochmedmultiplicerasskatteunderlagtillskottetframräknade entemet av

bidragssatsden skattesatsen.Denoberoendebidragssats somegnaavsamma
utjäm-erhålls det totala allmännadentillämpasskulle kunna närär som

tillskottet skatteun-det totalariket divideras medhelaningsbidragetfor av

jäm-korrekta alternativteoretisktdetta tal 1,37.Dettaderlag. 1993För är -
i statsbidragssys-finns detenhetligabidragssatslänsvisför med den nyasom

medfår konsekvensborgerliga kommunernadetill att pastorattemet som-
mindrekantjänar det.utdebitering Det1,37lägre än enses somegen

tvåVi därförKyrkofonden. harbelastning övervägtönskvärd närmare
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andra modeller s.k. takalternativ och sk. knaalternativ åskåd-ett ett som- -
liggörs följandei figur tillsammansmed nuvarande och alternativsystem ett

medbidragssatsen1,37.

A bidragssalsNuläge:Skattesats
1.30
1.80 Knäalternativ 1,40
LTD
LSU

Takalternativ 1.50L
1,371.40 Bidragssats

LSI
L211
1.10
|.D0
0.30
0,80
OJO
0,60
D450
0.40

zfbifskaneiialsLån1.20 1,40 1.800.40 0.50 mao 1.00

Takalternativet innebar bidragssatsen densamma den skatte-att är som egna
till viss nivå, i figuren skattekrona,satsen 1,50 och sedanligger stillupp en

skattesatsenaven höjs I knaalternativet följer också bidragssatsendenom

skattesatsentill nivå,viss knä vid 1,40 skattekrona,egna varefteretten per
foljsamhetenhalveras

Utfallet for det allmännautjainningsbidragetpastoraten enligt le alter-av tre
nativa modellernahar beräknats SCB.av

Jämfört med takalternativet knaalternativet fördelaktigtär för de pastorat
har högre utdebitering 1,60. En önskvärd vårsom och enligtänen egen
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småstrukturrationalisering denödvändiguppfattning sikt pastoratenav

förmodellväljasknäaltemativet kunnaskäl skulletid. dettaviss Av somtar
multiplice-skatteunderlagtillskottetbidragssatsfastställande den avsomav

dockfinnsutjämningsbidraget.Detdet allmännaberäkningenmed vid avras
genomgående mycket högharområden därgeografiska pastoraten egenen

nämnvärdaleda tillsamfalligheterbildandeknappasttordeskattesats.Här av

fokus denförhållande bl.a.utdebiteringen.Dettasänkningar sätter nu-av
skattekrañsgaran-tillämpade procenttalen iskattekrañsgarantin.varande De

utreds.utjämnjngssystemetkyrkligatillfälle detvidtin bör över nästa somses
uppgift inte kunnattidskrävandeochgrannlagaDetta rymmasär somen

for detreglernaVår slutsats blir därförfor uppdrag.inom detta attramen
oförändrade.vidare börtillsutjämningsbidragettillallmänna pastoraten vara

beräknasstiftssamfalligheterna.till DetutjämningsbidragAllmänt ävenges

inomskatteunderlagforsammanlagdatillskottetså det pastoratensätt att av

utjämningsbidragetallmännamed stiftets skattesats.Detstift multiplicerasett

miljoner kronor under 1993.uppgår tillstiften sammanlagt 18till

varierardemellan stiftens skattesatserspännviddenrelativtDen stora -
ifrågasättalämp-anledningtillskattekronamellan och2 10 attöre gerper -

finansieringändradestiñens del. Med denbidrag forligheten detta avav
allmännabehovet detföreslår Stiftsbidrag bortfallerunderstiften avsom

till stiftssamfallighetema.utjämningsbidraget

utjämningsbidragInskränkning allmäntav

bevil-bestämmainskränkningsregelnfår Kyrkofondens styrelseEnligt att ett

utbetalningenutgå,eller upphörautjämningsbidragskalljat sättas att omner
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bidraget kan leda till sänkning utdebitering försam-ett pastoratsav en av av
lingssskattunder nivå fastställs regeringen.Nivån får inte meden som av mer

överstiga medelutdebiteringen20än församlingsskattöre i riket.av

Kyrkofondens styrelsehar bestämt dennanivå för skall1993 1,34att vara
kronor skattekrona.per

Inskränkningsregelntillämpas så inskränkningberäknas skill-att en ev. som
nadenmellan bidragsåret föregåendeoch år beträffandedet allmännautjäm-

ningsbidraget minskat med den allmänna kyrkoavgiñen och den särskilda

kyrkoavgiñen. året före bidragsåretFör reducerasockså med detta års ev.
inskränkning bidrag. Jämförelsebeloppet åretför före bidragsåret räknasav

med medelskattekrañensökning innan det subtraherasfrån jämförelse-upp

för bidragsåret.Uppräkningen för jämförelsenmellan de tvågörssumman att

årenskall skeutifrån penningvärde.samma

alltsåDet med detta, visserligenär logiskt uppbyggda ändåkrång-en men
liga, framräknad skillnad bidragsåretsätt mellan och föregående år som
inskränkning bidrag räknasfram utdebiteringen eller kan bli lägreär änav om

kronor1,34 skattekrona.per

Det i praktiken omöjligtär för själva beräknainskränknings-pastoratenatt

regelnsutfall. Vi har därför två möjliga alternativ. altema-övervägt Det ena
tivet inskränkningsregelnär någotatt annorlundautformningge gören som
den lättare tillämpa. inskränkningsregelEn kan motiverasmed det all-att att

utjämningsbidraget viss skattekraftsgarantimärma inte hänsyntarger en men
till utdebitenngen. Genom inskränkningsregelskulle utjämningsbidrageten

kunnajusteras för de där dentotala utdebiteringen lokalplanetpastorat är

lägre den vägda medelskattesatsenför lokalplanet,än f.n. kronor1,10 per
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skatte-med lägreår det endast 7033Under 1993skattekrona. pastoratär av

kyrkligaochandrainskränkning. 75drabbas1,10 pastoratänsats avsom
inskränkningfår vidkännasi skattesatsmed ellersamfalligheter 1,10 avmer

de högstaoch med harutdebitering 1,40med i1,50bidrag. Ett ettpastorat

Underinskränkning bidrag.drabbasbland demskattesatserna avsom av

miljonerbidrag till kro-inskränkningen 32uppgår sammanlagdaden1993 av

HOT.

be-ökarinskränkningsregeln.Dettahelt slopaalternativetandraDet är att

årförmiljoner kronor räknat 1993medKyrkofondenlastningen 32 men

delar förslageteftersom andrafinansiering ärKyrkofondenshotar inte av

förenklingbetydandeAlternativet innebärfonden.för ut-plusposter aven

vårt Tillförslag.alternativdärför dettaVi väljerjämningssystemet. som

år eftersamfallighetemade kyrkligaockså fleramotiveringen hör att somav

kyrk-och MalmösGöteborgsinskränkning bidrag,år fått vidkännas t.ex.av

all-finansiering via denKyrkofondenstillsamfalligheter, starkt bidrarliga

skattekrañ.grund relativt högkyrkoavgiñenmänna av

utjämningsbidragExtra

säkerhetsventili utjämningssystemet.EttutjämningsbidragetDet ärextra en

förenligt Kyrkofondens kanslidetta bidragberoende20-tal attärpastorat av

viktenstiftsstyrelsernaoñaEnligt källa betonaråtaganden.klara sina samma
alltidfrån stiftet innebär emellertidbidragsform. Yttrandenadenna nästanav

ansökningsärende-beredningenansökningarvarförtill samtligatillstyrkan av

underlättas stiñsstyrelsema.Kyrkofonden intehos avna
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Omkring 30 miljoner kronor har årligen betalats i utjämningsbidragut extra

under år. Det 6 det allmännautjämnings-motsvarar procentsenare ca av
bidraget. Antalet under erhåller1993 detta bidrag förvånans-pastorat ärsom

138värt sammanlagt964. Efterstort, översiktlig analys boksluts-av en av
uppgifter för flertalet de erhåller utjämningsbidragpastorat extraav som
1993 vår slutsats antalet bidragsmottagareär kan radikalt begränsas.att Det

sammanlagda utjämningsbidragetkan därmedextra minskasavsevärt.

Det finns väsentliga nackdelar med med utjämningsbidrag.systemet extra

Bidraget vissa mindregör förändringsbenägnaeftersompastorat de förväntar

sig utjämningsbidrag for kommandeår.extra Systemetäven pastoratgynnar
med hög utdebitering då det i princip sådanaendast i dag kanär pastoratsom
erhålla utjärnningsbidrag. riskEn med det utjåmningsbidragetextra tillextra

under följd år såledesett pastorat det konserverarförhållandenär atten av
och bidragsformenbetraktasatt det ordinarie utjäm-ett systemutöversom
ningssystemet.

Eftersom stiftsstyrelsen har för ändamålsenligpastoratsindelningett ansvar
och bildande kyrkliga samfalligheteroch då stiftsnivånharav nämna-man

kännedom de lokala förhållandenainom stiñet kan ha påre änom cent-man
ralt håll föreslår besluten bidrag flyttas till stiñsstyrelsema.att extraom
Sådanabidrag kan inordnas under bidragsformenstrukturbidrag. Medel för

strukturbidrag bör i första hand ifrån denutökade stiftsskatttas behand-som
las nedanunder Stiñsbidrag. aktivtEtt stmkturarbete inom stiften kan ned-

bringa behovet sådanastrukturbidrag.av



20

underlättasbidragsärendenaenskildadei daghandläggningKyrkofondens av
SCBbokslutsuppgiñer pastoratentillgång till dekansliet har somomattav

uppgiñer.få del dessaÄven kanstiñsstyrelsemaårligen.samlar avnumera

lämnaKyrkofondenmöjligt for attdetbörOaktat vad sagts varaovansom
krislägeekonomiskti akuthamnatsärskilt bidrag till ettpastoratettett som

Hänvändel-strukturbidrag.tillräckligt medstiftsstyrelseninte kanoch där ge
skallbidragsärskildaSådanastiftsstyrelsen,börsådantbidrag görasavseom

behovdärför intefinnsDetvår meningKyrkofonden enligt avsparsamt.ge

for dessa.budgetKyrkofondenssärskild iposten

Kyrkobyggnadsbidrag

mil-åren, från 55under dekraftigthar ökatKyrkobyggnadsbidraget senaste

bedömerstyrelseKyrkofondens attmiljonertill 1993.90joner kronor 1990

allmännatill detkomplementbetydelseharbidragsformdenna stor som

bidragsform.med dennanöjdautjämningssystemet.Pastoraten varaanses
kyrko-beredningenmedverkan isinRiksantikvarieämbetet har avgenom

kulturvår-fördet statligagod möjlighetbyggnadsbidraget ansvaretutövaatt

den.

kyrkobyggnadsbidragetökningenkraftigamotiv for denunderliggandeEtt av

samhällsekono-byggsektorn. Urlågkonjunktur, särskilt inomnuvarandeär

kyrkobygg-totalastorleken detvärde iligger detmisk synpunkt attett

utökningennämndamöjliggjort denvilket harcentralt,nadsbidragetbestäms

bidraget.av
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viktigt skäl tillEtt kyrkobyggnadsbidragtills vidare bör beslutascentraltatt

Riksantikvariämbetetsmedverkani beredningen dessabidragsärenden.är Iav

samspelmellan Kyrkofonden och Riksantikvarieämbetethar fungerandeen
handläggningsrutinbyggts Ytterligare skäl bristen kompetensiett ärupp.

kyrkobyggnadsfrågor mångahåll stiñsnivån.

Inom Riksantikvarieämbetethar emellertid aviserats decentraliseringen av
beslut bidrag till kulturmiljövårdsändamål till länsstyrelserna. Riks-Förom

antikvarieämbetet såväl länsstyrelsemaskulturenhetär länsmuseemasom
berörda länssnivån:länsstyrelserna beslutandeoch länsmuse-organ som

biträdandeinstitutioner. Decentralisering Riksantikvarieämbetetsema som av
beslut bidrag enligt kulturminneslagentill kyrkor någraske inomväntasom

år. Däreñer förväntas länsstyrelseroch länsmuseetkunna Riksantik-överta

varieämbetetsnuvaranderoll i fråga kyrkobyggnadsbidrag dåoch kan,om

förutsatt stiñsstyrelsemahar skaffat sig kompetens handläggaatt ansök-att

ningar kyrkobyggnadsbidrag och kyrkorenoveringsplan förupprättaom en

stift vilket föreslår skall ske, de enskildabesluten kyrkobygg-resp. om-
nadsbidragöverföras till stiñsstyrelsema.Siktet bör inställt dettaattvara

skall möjligt inom några år eller Riksantikvarieämbetetsnärvara ovan
nämnda delegation till länsstyrelserna har gjorts. Medelsramama bör

Kyrkofonden alltfort basis de renoveringsplanerange av som
stiftsstyrelser med hjälp länsmuseer utarbetat. Vid Kyrkofondensav

awägning mellan stiñens behov kan yttrande inhämtas från Riksantik-

varieämbetet.

Så möjligt bör alltså stiñssamfällighetemabörja planersnart görasom upp
etter vilka de kyrkorenoveringar skall ske bidrag söks för. förebildEnsom

här arbetedet SamfallighetenGotlandskyrkor utförär inom Visby stiñ.som
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stiñssamfallighetemasåledesKyrkofonden tilldelaUtifrån sådanaplaner kan

då enskildaStiñsstyrelserna fattar dekyrkorenoveringar.medelsramarfor

samrådmed länsstyrelserna.bidragsbeslutenefter

underlättaockså kunna forfortsättningenKyrkobyggnadsbidragbör i attges

sådanabidrag blir det lättaresamfállighetsbildningar.ändamålsenliga Genom

for tidigaredet ekonomiskaför den samfallighetert överta ansvaretattnya

kyrkounderhåll.eftersatt

strukturbidragStiftsbidrag inkl.

utjämningsbidrag bi-strukturbidraget inteStiñsbidragetexkl. är ettett utan

finansieringen stiftssamfalligheterna.Struktur-drag betydelseforstor avav

såtillvidafunktion medbidragsdelendäremot har utjämnande pastoratatten

område, såsomsjukhus,egentligen geografisktuppgifter störreettavsersom

strukturbidragfängelser,militära inrättningar, universitet eller turism, kan

några strukturbidrag verksam-for dylika verksamheter. stiñI rentsomges

hetsstöd.

beståndsdelartill sina detaljregleratoch ansökningsforfaran-Stiñsbidragetär

administrativt betungande stiñskanslierna,Stiñsbidraget kandet upplevs av

också rundgångupplevassomen av pengar.

brist strukturbidraget det strikt knutet tillmedEn ärär att pastorat som

sökandeoch inte kan användasfor stöd till stiftsgemensammaangelägenheter

bidragsbehovmed huvudman. Akuta kan heller inte klarasannan genom

strukturbidrag då framförhållning krävs.1,5en ca
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observerasDet bor strukturbidrag verksamhetsstödnär kanatt ges som en
önskvärd samfallighetsbildningförsvåras.

De nämndabristerna kan undanröjas stiñsbidraget inkl. strukturbidragetom

med med skattekrona3 ökad stiñsskattersätts komplette-öreen samtettper

rande särskilt stiñsbidrag. Tekniken med skatteväxlingkan därvid utnyttjas.

Stiftssamfalligheternaskall således möjlighet höja sin skatt med 3att öreges

samtidigt motsvarande sänkning. Ett led igörpastoratensom

skatteväxlingen denallmännakyrkoavgiften sänksmedär 3att öre.

Vi förslår således skatteväxling med 3 det endast två stiftöre även ären om

det erhåller lika mycket inkomster eller förhållandei tillsättetsom mer
Ävennuläget. med ökad4 stiñsskatt skulle for flera stift inte räcka tillöreen

för lika inkomster i dag. Med i4 skattehöjning skulleatt stora örege som

emellertid belastningen Kyrkofonden öka och vinsterna for storstads-

stiñen, särskilt Stockholms stift, skatteväxlingOavsett med eller3stora.vara

4 erfordras kompletterande bidrag frånöre Kyrkofonden till stiñenett om
dessaskall ha lika inkomster i föreslårdag.Vi därför också frånstora attsom

Kyrkofonden särskilt stiftsbidrag så någoninte stiftssamfällighetett attges

drabbas inkomstbortfall jämfört med nuläget. sådanOm inkomstutfyll-av en

nad finns bortfaller behovet det allmännautjämningsbidragettill stiftssam-av
fälligheterna.

särskilda stiftsbidragetDet kan särskild ansökan. kan införDetutan ettges

följande år räknas så det tillsammansmed stiftsskatten följerattupp me-
delskattekrañensförändring. Räknat års siffror1993 skulle det särskilda

stiftsbidraget totalt omsluta miljoner84 kronor enligt tabell följande sida1

där nuvarandeoch föreslagnainkomstposterfor stiften kan studeras.
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Enligt tabellen Stockholms stift och Göteborgs stiñ de endavinnarnaär som

följd förslaget, kolumn Medelsforstärkningen för Stockholms stiftsav se

del kan användas for ñnansering Domkyrkoförsanüingens verk-t.ex. av sam-

het. Under Kyrkofonden miljoner1992 kronor till detta ändamål,8 ettgav

bidrag dock inte 1993.som ges

Vi föreslår vidare stiñssamfalligheterna strukturbidrag till iatt pastoratenger

huvudsak efter dagens kriterier Strukturbidragen till börpastoraten mot-

minst skattekrona1 stiftets utdebitering föröresvara att garanteraattper av

strukturbidrag i huvudsak dagens omfattning går tillbaka till kyrkokom-av

lokalplanet. Kriterierna kan dock behöva utökas för möj-attmunerna ge

lighet till strukturbidrag for aktiviteter inte uppfattas foruppgiftersom som

och i dag lösts tänjt bestämmelserna.ett pastorat Ex-attsom genom man

sådanaempel aktiviteter finns inom kyrkans ñitidsverksamhet socialaoch

verksamhet.Som redan kan ocksåsker i dag strukturbidrag lämnastill gles-

bygdsverksamhet. utjämningsbidragExtra kan enligt förslaget inte längre ges

Kyrkofonden, i undantagsfall, varför inledningsvis betydandeänannatav

anspråkkommer sådant frånställas stöd stiñen. förefaller riktigtDetatt

det stiftsstyrelsen, med sitt strukturfrågomaför inom stiñet,att är ansvar

beslutar strukturbidrag vari motsvarighet till utjämningsbidragsom extraom

då ingår.

Påverkan på lokalplanet

Vi beräknar våra förslag till förändringar utjämningssystemet föl-haratt av

jande ekonomiskapåverkan tillsammantagna.pastoraten
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miljoner30slopandeInskränlmingsregelns + ca-
kmiljoner30slopandeutjämningsbidragetsExtra ca--

miljoner kÄndring kyrkoavgiften 50särskildaden + caav-

nedoñasthundratalinskränkningsregelnBorttagandet pastoratettgynnarav
medel-samfallighetcrikyrkligamånga dessalåg utdebitering. Ganska ärav

städer.och störrestora

medpåverkar 100utjämningsbidragetSlopandet det än patoratextra merav
stödfå motsvaandekunnaförslaget skallEnligtutdebitering.hög pastoraten

dockStiñsstyrelsernakonmerstrukturbidrag.formfrån stiñsstyrelsemai av
medel förlika mycketha möjlighetsannolikhet inte avsättamed attstörsta

utjämningsbicrag.Dettahittillsvarandeskallstrukturbidrag extraersättasom
framhållit tidigare unde Extradå, enligt vadnödvändigt ut-intehellerär

minskaskanutjämningsbidragetdet avsevärtjämningsbidrag, extra

Ändrade kyrkoavgiñ kommersärskild pastora-regler för attuttag gymaav
i lands-Sådana oñaelönetillgångar. finnsbetydandede medsärskiltten,

lands-påvekarregelforändringenhärvarföri stadspastoratbygdspastoratän

bygdspastoratengynnsamt.

nnfattningikommerstrukturbidragetVi förväntar attatt sammagesoss

vårt skall inrymmaförslagdetta enligt motsva-Eñersom äveni dag. nusom
strukurbidragetandradelarna iutjämningsbidragtorde detillrigheten extra

bidrag.något minskande
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Påverkan på Kyrkofondens budget

Våra forslag, dvs.

inskränkningen bidrag upphöratt av-
allmäntutjämningsbidraginte till stiñenatt ges-
det utjämningsbidragetupphöratt extra-

Kyrkofondens beslut kyrkobyggnadsidrag till enskildaatt om renove--
ringsobjekt möjligt fors till stiñsstyrelserna;medelsramarnabe-snart som

Kyrkofondenstämsav

nuvarandestiftsbidrag med medatt 3 skattekrona ökadersätts öreen per-
stiñsskatt efter skatteväxling

stiftsbidragsärskilt lämnas Kyrkofonden inkomstutfyllnadatt förett av som-
stiften

påverkar budgetenför Kyrkofonden. Det därför betydelse studeraär attav
den totala effekten budgeten.Kyrkofonden centralt förvaltat kapitalär ett

avkastning redan i dag betydelseför kyrkansSvenska eko-ärvars storav

nomi. Vår bedömning fondensbetydelsekommer tordeär Detatt växa.att

därför Svenskakyrkans synpunkt viktigt också själva fonden fårattur vara
öka i värde. Förändringar i utjämningssystemet våraenligt förslag bör därför

inte ledatill starkarebelastning fonden i dag.änen

På Kyrkofondens intäktsida kommer den allmännakyrkoavgiften fortfarande

den dominerandeatt den led i skatteväxlingposten ävenvara ettom som en
mellan och stiñen baseras 13 skattekronaipastoraten stället föröre per

nuvarande 16 budgetkalkylI i tabell sidaöre. 2 visas bl.a. vadnästaen

denallmännakyrkoavgiñen och1993 vad denskulle ha dettagettger om
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kyrkofondenförBudgetTabell
ÄndringStatskontoretRegeringen
jämfört1993förslagAnmärkning199319921991
medReg.BudgetBudgetMiljoner kronorBoksl.prognBokslut

Intäkter

Avgifter
-2l 1,0912,01l23,0kyrkoavgiñ brdskr13Allmän1043,0919,3
-50,095,0145,0kyrkoavgiñ avkastnSärskild 50v.145,1151,0 av
-34,00,034,0bidragInskränkning19,514,3 av

Driftsintåkter
0,0110,110,1lutdelningarochRänta89,265,1
0,014,014,0Kyrkofondsfastigheter5,94,0

intäkterExtraordinära0,624,6

-295,01131,11426,1intäkterSumma1303,31l78,4
Kostnader

Utjämningsbidrag
-25,0486,0511,0utjämnbidrag nuEndastAllmänt pastorat495,2455,0
-50,00,050,0utjämnbidragExtra30,837,5
0,090,090,0Kyrkobyggnbidrag70,072,0

0,0110,0110,0Pensioner105,584,0 mm

Stiftskostnader
84,0 -221,0305,0 suskstmsbidrStiftsbidrag295,1

Stiftsbidrag187,2161,9
Strukturbidrag107,989,8

0,015,015,0Prästlöner14,018,4

0,010,0Övriga 10,0stiftskostnader6,710,6

0,020,020,0ändamålRikskyrkliga17,715,1
0,0156,0Övriga 156,0ändamrikskyrkl147,8112,3

0,013,913,9kansliStyrelse,11,211,1 mrn

0,04,04,0påUtredningar det
0,0områdetkyrkliga

0,02,02,0utgifterExtra4,2

kapitaltillAvsättning eget
0,0100,0100,0pensioner100,0 Prästers100,0
1,040,2Övrig 39,2avsättningöverskott5,110,7

-295,01131,11426,1kostnaderSumma1303,3l 178,4



den ocksåbaserats visas värden övriga13 Där konsekvenseröre. som

i följande.det Kyrkofondens utfall 1991 och preliminärt kan1992nämns

ocksåstuderas.

utgår ifrånVi särskildaden kyrkoavgiften ändras enligt förslag i denatt

remissbehandladepromemorian Ds Svenska1992:2 kyrkans finansförmö-

genliet. Förslaget innebär den särskilda kyrkoavgiñen med 50att uttas pro-

avkastningen lönetillgångarnasedanviss del för värdesäk-cent avsattsav av

ring kapitalet. särskilda kyrkoavgiñen tillDen inbetalas Kyrkofondenav av

stiftssamfalliglieterna, enligt förslaget lönetillgångarna.skall förvaltasom

Förändringen leda till särskildakyrkoavgiftenden minskar. Beräk-väntas att

ningar inom Kyrkofondens kansli tyder den uppgåskulle till mellan 95att

och miljoner årkronor for enligt110 de föreslagna reglerna, vilket1993,

skall jämföras med den efter de gällande1993 reglerna miljoner155att ger

kronor. budgetkalkylenI har det lägre värdet, miljoner kronors95angett

Under Kostnader i budgetkalkylen kan Förändringar i Kyrkofondens olika

kostnadspöster studeras. allmänna utjämningsbidraget någotblir lägreDet

eftersom stiftssamfálligheterna inte sådantenligt förslaget längre bidrag.ges

Vidare slopasdet utjämningsbidragetoch stiftsbidraget medextra ersätts ett

mindre särskilt stiñsbidrag. förändringar innebärDessa lägre belastningen

Kyrköfonden. påverkasInga andra kostnadspöster våra förslag.av

Kyrkofondens överskott beräknasbli storleksordning i denav samma som

gällandebudgetenför 1993.
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Utjämningssystemets3 uppbyggnadoch driñ

3.1 Systemeti stort

ekonomiskaSedan utjämningensker1983 den mellan de kyrldiga kommu-
nernahelt endaKyrkofonden. Ett då Kyrkofondensgenom systemersatte ut-
jämningssystem vissa lönekostnaderoch det statliga skatteutjämningssys-av

kommunerna-Dettafor de kyrkligatemet tillämpas fortfarandesystem även

vissa förändringar foretogs vid införandet den1989 organisatio-om av nya
Systemetlokal- kommunalaoch stiñsplanet. liksom dennen

skattekrañsgaranti.Avskatteutjänmingen kostriadsfalctorerdeen som
ingick1983 i grundgarantin for de borgerliga kommunernabedömdesemel-

lertid endastde geografiskt betingade tillämpliga den kyrkliga sidan.vara
Dessa faktorer byggnads- och underhållskostnader,är transportkostnader,

uppvärmningskostnader kostnaderoch för kallortstillägg. Med utgångspunkt

i de geografiska kalkylema indelades de kyrkliga kommunerna i olika

skattekrañsklasser.Varje skattekrañsklasshar vissgaranterats procenten av
ursprungligenmedelskattekrañen. varieradeDe mellan och98 119 procent

medelskattekrañzen.Vid förändringen 1989 sänktestalen medav 3 procent
med hänsyntill minskning transfereringamatill de borgerliga kommu-en av

mellani95lSkattekrañsklassernafördelar därför f.n. ochnerna. 116 pro-
medelskattekraften.Setabellcent sida.nästaav

Kyrkofonden har sedan två1983 tydliga uppgifter. För det första den lik-är

tidigare i det kyrkliga utjämningsystemet.navet detFör andra densom är

huvudsaklig ñnansiär åretden det förstärkta rikskyrldiga organisationen.av

Från det stiñsorganisationenblev kyrkokommunalatt Kyrkofonden1989 är
delfinansiär denna.av



32

Garanterad utjämningssystemet-kyrkligaskattekrañ i detTabell

skattekrañGaranteradPast-orateni

1 98länStockholms
95länUppsala . 95Södermanlandslän
95Östergötlandslän
95Jönköpingslän
95länKronobergs
95Borgholms kommunerochMörbylångalänKalmar utom
98kommunerMörbylånga och Borgholms
104Gotlandslän
95länBlekinge
95Kristianstadslän
95Malmöhus län
95länHallands
95Bohus länGöteborgsoch
95Älvsborgs län
95länSkaraborgs
95Värmlandslän

g 95Örebro län
95Västmanlandslän
98Kopparbergslän
98Gävleborgs län
101Västernorrlandslän . 104Jämtlandslän

Sorsele,Storumans,Västerbottenslän Dorotea,utom
Åsele 107Vilhelmina och kommuner

Vilhelmina ochSorsele,Storumans,Dorotea,
Åsele 110kommuner

län:Norrbottens
Luleå, Piteå ochHaparanda,Kalix,Bodens,

Älvsbyns 107kommuner
110Arvidsjaurs kommun
113kommunArjeplogs

Överkalix ochPajala,Kiruna,Gällivare,Jokkmokks,
116Övertorneåkommuner

kyrkoavgiñen,Kyrkofonden den allmännaförintäktspostenDen ärstörsta

erläggsendastskattekrona.Denvilken f.n. 16 pastoraten.är öre avper

erläggskyrkoavgiñen. Densärskildaintäktspost denEn pastoratär avannan

andelar prästlöne-prästlönefonder, ilönetillgångar löneboställen,harsom
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jordsfonder och prästlönefondsfastigheter. utgårAvgift i förhållandetill vad

skälig tillgångarna.avkastningansettssom vara en av

Övriga intäkter påendast fondkapitalet och avkastningär räntornumera

kyrkofondsfastigheter förutom extraordinära intäkter. From 1991ev. ges
inga statsbidragtill fonden, inte heller ersättningen miljoner kronor5om ca
för prästerskapetstill statsverketindragna tionde, fram till åretdet beta-som

lats fast nominellt belopp.ettsom

bidragDet betalas grund skattekrañsgarantinkallas allmäntut ut-som av

jämningsbidrag. utgårDet till kyrkliga kommuner inte når till densom upp

garanteradeskattekrañen. Från inte församlingar1989 berättigadetillär ut-

jämningsbidrag.Under åren kunde1989--1991 dock församlingar i dis-s.k.

erhålla utjämningsbidrag.Från utgår1990 allmänt utjämnings-penspastorat

bidrag ocksåtill de år bildadestiftssamfallighetema.1989

Fram till fannsockså1989 särskilt utjämningsbidrag.I detta bidrag ingickett

lönebidrag 25.000 kronor för varje tjänst församlingsprästett samtom som

fjärdedel det tillskott utgått årenmellan och från1978 1981en av som

Kyrkofonden. Det särskilda utjämningsbidraget utgick endast till pastorat.

Avsikten med bidraget inte det skulle användasjust för prästlönemaattvar

det skulle till utgifter specialdestination.utan att pastoratens utan

mån tillgångI medel kan Kyrkofondens styrelsebevilja utjäm-av extra

ningsbidrag de nämndautjämningsbidrageninte tillfredsställan-om ovan ger
de utjämningseffekt. Detta utjämningssystemetssäkerhetsventil.Vidareär

kan bidragen minskas enligt inskränkningsregel utjämningssystemeten om
medför utdebiteringenhos det mottagande kan sänkasunderatt pastoratet en
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nivå för närvarandenivå Oacceptabel. 1,34,styrelsen Denna ärsom anser

forsamlingsskatt.medelutdebiteringendvs. 20 öre över av

stifcsbidraget.StiftsbidragetstiftssamfalligheternainfördesVid tillkomsten av

stiñsnämndemadomkapitlen ochoch Kyrkofondens anslagforersattestatens

adjunktstjänster m.fl. Till stiñsbidragetsKyrkofondens kostnader församt

övergångenbeloppnedan, fördes vidare vidstrukturbidragsdel, motsva-se

utjämningsbidraget.inom dåvarandesärskilda Enlönebidragsdelenrande stor

för-stiñsskatten till löne- ochanvändstillsammansmeddel stiñsbidragetav

bestridsstiftssamfállighetema.Med delvaltningskostnadema för en annan

stiñsbidraget kallas strukturbidrag ochvissaprästkostnader. tredje delEn av

inom stift för särskildabehov.delas till pastoratut resp.

också kyrkobyggnadsbidrag tillFrån delar Kyrkofonden1989 pastoratut

underhållsådant för kostnadskrävande och restaureringbehöver enavsom

värdefull kyrka.kulturhistoriskt

kyrkobygg-statsrådet med strukturbidraget ochFöredragande räknade att

dåvarande utjämningsbidraget skulledet särskildanadsbidraget bättre än

bidragentill de behövandekunna riktas Depastoraten.mest var en er-nya

sättning det gamla särskildautjämningsbidraget.for

Aktuella förslag berör3.2 systemetsom

förslagårstyrelse betänkandeKyrkofondens med syftade1990 ettavgav som

till förbättra avkastningen kyrkans ñnansförmögenhet. Genomatt av en

mellanstrukturomvandling skulle bättre balansskapas olika tillgångsslag.en

Avveckling olönsamma jordbruksfastigheter och placeringar rörligareiav
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tillgångar skulle öka avkastningen Förvaltning all kyrkligavsevärt. av egen-
dom prästgårdar skulle överföras till kyrkofonds-utom pastoratensom- -,
fastigheter och Lunds domkyrkas fastigheter skulle anfortros egendoms-

nämndema.Prästlönefondema skulle förvaltas icentralt Kyrkans präst-en

lönefond, varvid skulle andelarungefär i aktiefond.pastoraten Av-som en
kastningen alla fomiögenhetsslag skulle delas lika mellan ochav pastoraten

Kyrkofonden. nuvarandeDen särskildakyrkoavgiften skulle avskaffasi sam-
band övergångenmed till central förvaltning prästlönefondema.en av

Sedanbetänkandet från Kyrkofondens styrelse remissbehandlatshar forsla-

reviderats i promemoria utarbetats inom Civildepartementet.gen en som
Även dennapromemoria har remissbehandlats.

Bland förslageni dennapromemoria märks att

löneboställenasjordbruk skall liksom skogenforvaltas stiñssamfallighe-av-

ten

prästlönefondemaförvaltas stiftssamfállighetemai stiftets prästlöne-av en-
fond

avlöningsfonnånemafor såväl de i hos stiñssamfallighetenpastoraten som-
anställda betalas stiftssamfállighetenprästerna av

särskild kyrkoavgiñ betalas stiñssamfállighetenmed 50 procentav av av--
kastningenpå prästlönetillgångama,sedanviss avsättning skett till kapitalet

Ävenfor värdesäkrafondmedlen. den allmänna kyrkoavgiftenatt betalas av
stiftssamfalligheten.



36

Administrationen3.3

styrelseKyrkofondens

leda-bestående sjustyrelsesärskildKyrkofondenledsSedan 1983 avav en
ochordförandeRegeringen tresuppleanter.mångalika utserochmöter

jämteledamöterKyrkomötetmedansuppleanter trejämte utserledamöter

regeringenundermyndighetstatligstyrelseKyrkofondenssuppleanter. är en
uppgifter1992:982. Dessändradinstruktion l988zll49,med senastegen

kapitel 42kyrkolagensinstruktionen,förutom ombestäms, avav
1988:1148kyrkofondsforordningen samt1992:300,Kyrkofonden avav

Övriga rörandeforvaltningsuppgiñerregeringsbeslut.antal särskildaett

Kammarkollegiet,utförsKyrkofonden av

regeringentilloktoberårligen den 15Kyrkofondens styrelse senastavger
år.nästkommandeförKyrkofondenförtill budgetförslag

avgiñerslutligt,ochårligen, preliminärtbeslutarKyrkofondens styrelse om

Styrelsenföljande.enligtkyrkliga utjämningssystemetfrån detbidragtill och

all-därmeddetskatteunderlagtillskottetvarjeförfastställer pastorat av -
särskildochutgå allmäniskallvadutjämningsbidraget samtmänna som-
utjäm-allmäntbeviljatfår vidare bestämmakyrkoavgift. Styrelsen att ett

bi-utbetalningenutgå,eller upphöraskallningsbidrag att avsättas omner
församlings-utdebiteringsänkningtilldraget kan leda pastoratsett avaven

medelutdebiteringenöverskridernivå med högst 20skatt under öresomen
nivå kr. Dessadenna 1,34närvarandeförsamlingsskatt i landet. För ärav

Tilljanuari bidragsåret.den 25meddelasuppgifter skall senastpastoraten

styrelseKyrkofondensskallbudgetarbetetkyrkokommunalafor detledning
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meddela nämndauppgifter och stiftsbidrag i preliminär form densenastovan

åretseptember före bidragsâret.10

Styrelsenfattar vidare följandebeslut anslagoch bidrag Kyrkofonden.om ur

utjämningsbidragExtra till och stiñssamfälligheter föreskriflenligtpastorat-
regeringen meddelar. bidragDetta hör till utjämningssystemetochter som

används det allmännautjämningsbidraget, bestäms matematiskanär som av

formler, inte tillräcklig utjämnandeeffekt.ansesge

Kyrkobyggnadsbidrag till finansiering kostnadskrävandeunderhåll ochav-
restaurering kulturhistoriskt värdefull kyrka enligt föreskrifterav som rege-

ringen meddelar. Bidraget behovsprövat, dvs. ekonomiär pastoratets är en

avgörande faktor vid bidragsprövningen. Kyrkobyggnadsbidrag har sedan

1989beviljats med främst skattekrañ och oftast hög utdebite-pastorat svag

ring. Bidraget har därmedgivits utjämnandeinriktning.en

Stiñsbidrag enligt föreskrifter regeringenmeddelar.Detta bidrag skallsom-
användasför betalning domkapitlets, stiftsstyrelsensoch egendomsnärrm-av

densförvaltningskostnader lönekostnaderfor adjunktstjänsteroch vissasamt

andrakostnader för stiftsbidraget ingårI särskild stmkturbidrags-präster. en

del stiftsstyrelsenskall fördela mellan för särskildabehov.pastoratensom

Stiftsbidraget intehör till utjämningssystemet,förutom strukturbidragsdelen

till viss del det särskildautjämningsbidraget1989. Stiftsbidragetersattesom

såledeshar finansiell funktion.en
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tilleller bidragföljande anslagocksåbeslutarstyrelseKyrkofondens om
ñnan-Kyrkofondensfrågasåledesdetriksplanet. Hårverksamhet är om

siella roll.

myndigheteroch desskyrkomötetforKostnader- .

Årkebiskopsämbetet.Förvaltningskostnaderfor-

förstiftelseSvenskakyrkansbedrivsverksamhetförKostnader avsom-
verksamhet,rikskyrklig

verksamhet.rikskyrkligKostnader för annan-

särskiltbildadesstyrelseKyrkofondensinrättandetsamband med ettI av
Kanslietfondbyrå.KammarkollegietsiinordnadesKanslietkansli for denna.

handläggartjänster. Fördärutöverkanslichef och harleds ett parenav
fondbyrånsexpedition rutinernasärskilt diariumförsKyrkofonden ett men

fondbyrån integrerade.kansli ochKyrkofondensmellan är

Svenskaingår f.n. ledamotstyrelseKammarkollegiets representerarI somen

kyrkan.

fondförvaltningKammarkollegiets

utgångentillgångar vid 1992KyrkofondensMarknadsvärdet är om-av

utgif-inkomster ochomslutning avharmiljarder kronor.kring Den1,3 en

miljarder kronor.cirkater 1,2
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Kammarkollegiet har för placeringen Kyrkofondens medel lik-eget ansvar av

övriga fonder samråder frågori viktiga medKyrkofondens styrelse.som men

I och med tillkomsten styrelseför Kyrkofonden sig fondförvalta-av en anser
fåttKammarkollegiet ha bra samtalspartners.k. fondintressent.ren en

Kyrkofonden den fond i storleksordning Kammarkolle-är näst största som
giet förvaltar. För förvaltningen denna fond och övriga fonder tvâmedav

undantag har Kammarkollegiet bildat två konsortier. fungerarDessa som
värdepappersfonder, de förvaltade fondernahar andelar Detsom mestaav
fondmedlen placeradei dessakonsortier, aktiekonsortiet ochär räntekonsor-

tiet. aktiekonsortiets ingårI portfölj långsiktiga placeringari aktier och kon-

vertibla skuldebrev. Räntekonsortiets innehållerportfölj obligationer och

andra långsiktiga räntebärandeinvesteringar. tvåUtöver dessa konsortier har

Kammarkollegiet likviditetsförvaltning fondemas inkomstkon-atten genom

anslutnatill huvudkonto varifrånär placeringarskerton i bank och kort-ett

fristiga värdepapper. investeringarDessa förvaras i bankdepåunder be-en

teckningenKammarkollegiets likviditetsförvaltning.

För fondplaceringarnafinns expertråd rådgivare inför placeringsbe-ett som
slut. detFör dagliga placeringsarbetethar fondchefen tvåoch de anställda

portföljforvaltama operativt Särskilda placeringsregler finns iett ansvar.
förordningen 1987:778 placering fondmedelunder Kammarkollegi-om av

fondförvaltning. Kyrkofonden finnsFör inga särskildaets placeringsforeskrif-

Den policy gäller placeringamaskall långsiktiga.ter. är attsom vara

Enligt förordningen gäller bl.a. börsnoteradeaktier och därmedjämställdaatt

placeringar får högst 60 de förvaltade tillgångamasutgöra bok-procent av
förda Sådanavärde. fårvärdepapper till högst sitt10 marknads-procent av
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fårutfardare. Vidareplaceringar hosvid förvärvetvärde utgöras sammaav
i ochröstvärdettill högsti aktier ske 5investeringar ettprocent sammaav

bolag.

utländska värdepapper.iplaceringartillåter inte direktaFörordningen

värdepappersfonderi svenskaandelari stället köptKammarkollegiet har som

redovisningsåretutgångenVidutländskavärdepapper.placerar ii sin tur av

sådanaplaceringar isinaaktiekonsortiet 20hade199091 procentnära av

utlandsplaceringar.indirekta

förva-Kammarkollegiet förvaltarfondertill dehörVärdepapperen somsom
valv.Kammarkollegiets Fon-depåer bank eller ii hosantingen olika egetras

iockså deltagitKollegiet harKammarkollegiet.påaktier registrerasdernas

bolagsstämmoroch rösträtten.utövat

denförtakfondförvaltning har 0,5Kammarkollegiets procentFör sattsett

Hittills har 0,22debiterasdem.fondernaförvaltningenenligt vilkentaxa av
emellertidKyrkofonden harår marknadsvärdetdebiterats.Förprocent per av

kanersättningfondens storlek. Dennagälltsärskild, reducerad taxa p.g.a
for-sinvidbankernamed de 0,5 1,5jämföras uttarprocenttaxor somom -

valtning aktiefonder.av

itagitsfondförvaltningenföromfattande datasystemUnder har1992 ett

effektivisera handlägg-kanockså Kyrkofondens kansli.drift, Det väntas

Kyrkofondens kansli.bidragsärendenahosfondförvaltningenochningenav
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fääClåsuppgifter

Statistiska centralbyrån SCB utför Kyrkofondens styrelse erforderliga

beräkningari utjamningssystemeli fråga det allmännautjamningsbidragetom

och avgifterna till Kyrkofonden. SCB administrerar också utskick härtillav
hörande meddelandenoch beslut till och stiftssamfallighetcrpastorat samt

lämnar till Kyrkofondcns styrelse information kan underlag vidutgörasom

dessprövning bidragsansöknirtgar, uppgifter befolkningsutveek-t.ex.av om
ling och bokslutsuppgittet rörande pastoraten.

SCBs medverkan i administrationen det kyrkliga utjamningssystemettogav

sin början nuvarande Någrainfördes 1983. tidigarenar hadesystem upp-
dragits SCB årligautföra de beräkningarnai det kommunalaskatteut-att

iénmtingssystenict låg därför till handsDet uppdra SCB utföranara att att

motsvarandeuppgifter for det kyrkokomntunala utjämningssystemet.

erhållerSCB uppgifter frånskatteunderlag RiksskatteverketRSV vilkaom
ligger till grund för beräkningar i utjämningssystemenavseendelandsting,

borgerliga kommuner och kyrkliga kommuner. Preliminära uppgifter om
skatteunderlag levereras under månad frånaugusti RSVs skattedatabas.

Uppgifterna törsamlingsnivånsänds diskett medansammandragenöver

lans- och riksnivå kommer på lista. Dessa uppgifter levererassedan en
gäng månad. ÄvenDe slutliga uppgifterna erhålls i decemberfrån RSV.per

uppgifter kyrkokommunernasSkattesatsererhåller frånSCB RSV.om

februarimarsI skickar SCB for Kyrkofondens räkning blanketter till varjeut

egendomsnämnd vilka blanketter och egendomsnämndenipastoraten

varje stift skall redovisa lönetillgångarna. Följebrevet utfärdatär av
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egendomsnänmdemaifyllda blanketterna sänderstyrelse.Kyrkofondens De

särskildadenför beräkningenligger till grundUppgiñemadirekt till SCB. av

kyrkoavgiñen.

på uppdragbudgetarbetetsänderSCBfor det kyrkokommunalaTill ledning

år tillseptembervarjestyrelseföre denKyrkofondens l0 pastoratenpre-av
utämningsbidragskatteunderlag,allmänttillskottliminära uppgifter om av

sändsDefinitiva uppgiñersärskildkyrkoavgiñ.för allmänochbelopp utsamt

bidragsåret.månadunderjanuariSCBav

ordningskriftligen i särskildKyrkofondens kanslifråga stiñen meddelarI om

stifts- ochstyrelses beslutuppgift Kyrkofondensstiñsstyrelsema omom

beskedoch definitivtPreliminärt beskedlämnasunder höstenstrukturbidrag.

i januari.

uppgifterRiksantikvarieämbetets och Iänsmuseemas

Riks-kyrkobyggnadsbidrag tillKyrkofonden remitterar ansökningarnaom
RAÄRAÄ tillremitterar ärendenavidareför yttrande.antikvarieämbetet

årärenden kyrkorenoveringarSammanlagtlänsmuseema. 250 perca om

sakgranskningende antikvariska myndigheterna. därhandläggs Det är avav
RAÄ delar dennakyrkorenoveringsförslagensker. Sex upp-personer

vilkettillgå,teknisk expertis konservatorer,giñ. ämbetetfinnsHos att t.ex.

RAÄ lägger i genomsnitt fyra timmarsaknas flertalet länsmuseer.ute ner

kyrkoobjekt fakturerasKyrkofonden.och insatserna Länsmuseemaupp-per

tid och kan vid insatser debitera berörd kyrko-lägga störreges ner mer

kommun.
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RAÄ denuppgift ämbetethar det gäller ansökningarnaatt näranser som om
kyrkobyggnadsbidrag ocksåväsentlig den synpunkten det endastär ärattur

denna myndighet teknisk granskning renoveringsplanema.görsom en av

Eñersom kyrkor inte behöver byggnadslov utför byggnadsnämndemainte

sådanteknisk granskning åtgärderna bygglovspliktiga enligtänannat ärom
ochplan- bygglagenPBL, VVS-åtgärder toaletter m.m.tex.

Länsmuseernamedverkar framförallt samla erforderliga komp-attgenom

letterandeuppgifter till ansökningarna med följa gjordasamt att upp renove-

ringar. Länsmuseemaskall handläggakyrkobyggnadsärendena två måna-

RAÄder. Sedanhar lika lång tid sig fatta sakbesluten.att

Även Svenskakyrkans centralstyrelse berörd stiftsstyrelse får kyrko-samt

byggnadsärendena remiss.

3.4 Bidragstypema

Allmänt utjämningsbidrag

Enligt kyrkolagen§ får17 och stiñssantfállighet allmänt utjäm-pastorat ett

ningsbidrag det skatteunderlagetunderstigerdet skatteunderlagom egna som
dengaranteradeskattekrañen.motsvarar

Med skatteunderlaget den sammanlagdabeskattningsbaraförvärvsin-menas

komsten i kyrkokommunen. Icke medlemmarsförvärvsinkomster inräk-är

nade.Den uttrycks i skattekronor, dvs. hundratalskronor i beskattningsbar

förvärvsinkomst. Skattekraften den beskattningsbaraförvärvsinkomstenär
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skatteunderlagetandraord,medfolkbokförd invånareeller,varjefördelad

ingång.taxeringsâretsinvånarevidantaletmeddividerat

mellan 95tidigarevarierarskattekraftengaranterade nämntsDen pro-som

skattemderla-det totalamedelskattekrañen, äroch 116 procent somcent av
invånarei landet.folkbokfördaallariket fördelati helaget

utjämningssystemetuträkningeniföljasidaLåt här nedanoch avnästaoss
kyrk-nämligenMalmösamfallighet,kyrkligutjämningsbidragförallmänt en

Bidragsåret 1992.samfállighet.liga är

detjämförs skatteun-enskiltframgår förtabellen varje pastoratAv egnaatt
garanteradedetC. OmskatteunderlagetgaranteradeD med detderlaget

Tillskottetskatteunderlag.tillskottetskillnadendet utgöränär större avegna
flerpastoratssamfallighet.förläggsskatteunderlag pastorat sammanperav

produktenvarvidsamfallighetenförskattesatsenmedTotalen multipliceras

utjämningsbidraget.blir det allmänna

be-sLulleskatteunderlagetgaranteradeså detstället hadevaritdet iOm att

uppgått tilldelMalmösdetta församfállighetsnivån haderäknas

talposter.C-kolumnens Detta ärsummanskattekronor183473359 av
hade195.842.821, vilketskatteunderlagetsammanlagdalägre detän egna

uppstått. Allmäntinte hadeskatteunderlag ut-något tillskottinneburit att av

fall.utgått i dettaföljaktligen intehadejämningsbidrag



45

Medelskattekrañ, skattekronor invånare 825,74per
Summatillskott skatteunderlag,skattekronorav
enligt nedanståendespecifikation E 7.081.000
Skattesatsår 1992,kr skattekrona F 0,95per
Allmänt utjämningsbidrag E F 6.726.950x

Tabell Tillskott skatteunderlag,specifikation4. av

Pastorat Folk- Gar- Garanterat skat-Eget Tillskott av
mängd anti- skatteunder- teunder- skatteunder-

jan nivå,1 derlag,antal lag, antal lag, antal
1991 % skattekr skattekr skattekr
A B CAXB D EC-D

825,74x

Bunkeflo fors 4.342 95 3.406.095 4.038.361 0
Eriksfalts fors 15.790 95 12.386.513 13.716.949 0
Fosie församl 22.200 95 17.414.857 16.299.7ll 1.115.000
Husie 3.969 95 10.958.024pastorat l2.997.544 0
Hyllie församl 9.109 95 7.145.582 7.877.946 0

Kirsebergsfors 13.695 95 10.743.084 10.715.720 27.000
Kulladals förs 11.340 95 8.895.697 8.501.477 394.000
Limhamnsförs 18.340 95 14.386.868 18523875 0
Möllevångensf 16.442 95 12897976 11.875.699 1.022.000
Oxie forsaml 10.746 95 8.429.732 8.173.617 256.000

S:t Johannesf 16.011 95 12.559.877 14.278.975 0
S:t Pauli fors 15.458 95 12.126.074 13.307.203 0
S:t Petri förs 11.578 95 9.082.397 11225166 0
Slottsstadensf 18.137 95 14227624 l9.687.234 0
Soñelundsförs 13.099 95 10.275.550 9.968.229 307.000

Tygelsjö 3.070 95 2.408.271past 2.486.204 0
SkrävlingeV f 20.561 95 16.129.138 12.168.911 3.960.000

Summa 233.887 l83.473.359 195.842.82l 7.081.000

För stiftssamfállighetemaberäknas det allmännautjämningsbidragetpå det

tillskottet skatteunderlagsättet att inom stiftpastoratav per summeras resp.
vareñer multipliceras medstiftssamfallighetensskattesats.summan

Det allmännautjämningsbidragetutgår för riket totalt med miljoner504 kro-

under År1993, med miljoner18 till stiftssamfällighetema.nor 1992varav
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år till 406miljoner, 1990år till 455miljoner, 1991tilluppgick bidraget 495

miljoner kronor.år tillmiljoner och 3551989

utjämningsbidragInskränkning av

utjäm-inskränkningfall beslutai vissastyrelse kanKyrkofondens avom

följande lydelse:harParagrafenkap. §.kyrkolagen 24ningsbidrag 42

skallutjämningsbidragbeviljatfår bestämmastyrelseKyrkofondens att ett

tillbidraget kan ledautgå, utbetalningeneller upphöra enattsättas avomner
nivåunderförsamlingsskattutdebiteringsänkning sompastorats enett avav

medel-överstigafår med 20Nivån interegeringen. örefastställs änmerav
nivådennabestämdesi riket.församlingssskatt För 1992utdebiteringenav

till följdtillden 1,34skattekrona. 1993kronor För atttill är1,35 satt avper
folkbokföring-efter överföringenmedmedelutdebiteringensjunkit öreett av

skattemyndighetema.tillen

förredogörsoperationelloch gjortsinskränkningsparagrafenhar tolkatsHur

Så härkyrkokommuner.sändstill berördainskränkningi det beslut somom

bidragsåretdetta för 1992.beskrevs

resultatetberäknadedetinskränkningjämförseventuellVid beräkningenav
förbätt-visar påjämförelsenutfallet 1991.Omför med1992 systemet enav

Inskränk-bli aktuell.utjämningsbidraginskränkningåren kanring mellan av

bidraget.fårningen inte större änvara

kommer utjäm-högst 1,35den totala skattesatsen1991Typfall Om är

den beräk-helabeloppinskränkasmedningsbidraget motsvararettatt som

förbättringen.nade
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Typfall Om den totala skattesatsen högre1991 den1,35, beräk-är än men
nade förbättringen innebär den skulle kunna sänkasunder denna nivå,att

kommer bidraget inskränkas så den återståendeförbättringenatt att motsva-

skattesänkningned till kronor1,35 skattekrona.rar en per

För Malmö kyrkliga samfällighet såg beräkningen inskränkningenutav

följande sätt.

Beräknat utfall kronor1992
Allmänt utjämningsbidrag 6.726.950
Allmän kyrkoavgift 27.732.725-Särskild kyrkoavgift, exkl skogsdelen 1.012.548-Särskild kyrkoavgiñ, skogsdelen0 0,06 0x
Summa A 22.018.323-

Utfall kronor1991
Netto, bidrag avgifter 20935677- -Inskränkning bidrag 2.272.730av -SummaB 23.208.407-Summa B uppräknad med medelskatte- 26.202.29l-kraftens förändring, %12,9

Förändring A B, kr 4.183.968-
Beräknad förbättring kr1992, skattekrona 0,02per
Därav innehållen 0,02

Inskränkning bidrag, kronor 4.183.968av

Inskränkningen bidraget bestämssåledesutifrån jämförelse utjäm-av en av
ningssystemetsutfall för dels bidragsåret, åretdels föregår detta, Asom
minus iB fallet ingårIB inskränkning bidrag. räknasB medovan. ev. av upp
medelskattekraftensförändring åren.mellan

Om A minusB positivt tal och skattesatsär lägre kr1,34ett pastoratets âr än

l,35 kr år 1992 blir inskränkningen lika med A minus minusB. A B

ocksåuttrycks beräknad förbättring skattesatsen. exempletI ärsom en av

detta kr.0,02
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efterhögre 1,34,skattesatsenpositivt tal och ävenminus änA B ärOm är ett

Skulleinskränkning.ingenskerförbättringen skattesatsen,beräknadeden av

skatte-uppkommaden situationenkannågot 1,34 attskattesatsen änmervar
utjäm-till följdförbättringenberäknadedenefterblir lägre 1,34än avsatsen

minusså skattesatsenbidragetinskränkningDå skerningssystemet. attav

justskattekrona blirförbättringenberäknadeinskränkningenden eñer per

kr.1,34

utjämningsbidragetdet allmärmainskränkningensammanlagdaDen upp-av
År ârmiljoner, 1991 14den 26for 1992går till miljoner kronor 1993.32 var

miljoner kronor.och årår miljoner 1989 5miljoner, 121990

utjämningsbidragExtra

allmännastyrelse detKyrkofondensbeviljasutjämningsbidragExtra omav

Ansökanutjämningseifekt.tillfredsställandeutjämningsbidragetinte ansesge
dentillhanda 15styrelseskall Kyrkofondensutjämningsbidragextra varaom

utjämnings-fårbidragsåret. särskildaskälåret Om det finnsapril före extra

ansökan.beviljasbidrag utan

beviljatssamfälligheteroch kyrkligaår har extra1993 138För pastorat
År uppgick1992sammanlagt miljoner kronor.utjämningsbidrag 29om

kyrkokommu-påkronor fördelatsammanlagt miljoner 105bidraget till 31

miljonerår kronorpå miljoner 62ner.Storleken bidraget 37 1991,var

âr beloppen och 198919901990och miljoner kronor 1989. De51 större

år förkronor kompensationdå ingick miljonerförklaras 30att somperav

tillfördesgarantibeskattning fastigheter. Kyrkofondenavskaffad motsva-

randebelopp i statsbidrag.
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Kyrkobyggnadsbidrag

Kyrkobyggnadsbidrag får beviljas behöver sådant förett pastorat ettsom

underhålloch restaurering kulturhistoriskt värdefull kyrka.av en

Ansökan ställs och in till Kyrkofondens styrelse den november.30senastges

Stiftsstyrelsen, Svenska kyrkans centralstyrelse och Riksantikvarieämbetet

skall tillfälle sig ansökan.överatt yttrages

Kyrkofondens styrelse har budgeterat miljoner90 kronor för kyrkobygg-

nadsbidragunder 1993.Under disponerades1992 miljoner kronor.70 deFör

föregående åren uppgick kyrkobyggnadsbidraget tillnärmast miljoner72tre

kronor 1991, miljoner kronor 199055 och miljoner kronor 1989.30

Stiftsbidrag inkl strukturbidrag

Kyrkofondens styrelsefår bevilja stiñssamfalligheter bidrag Kyrkofondenur

for betalning följande kostnader:av

domkapitlets, stiñsstyrelsensoch egendomsnämndensförvaltningskost-

nader,
lönekostnader for sekreterare till biskopen eller, i Uppsala stiñ, den

biträdandebiskopen,

lönekostnaderFörstittsadjunkter, kontraktsadjunkter, pastoratsadjunkter,

gamisonspastomi Boden och kyrkoherdar för samer,

arvoden till kontraktsprostar till praktikanter och handledare församt

dessa,

kostnader i sambandmed med stiñetsmöte präster,
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skallstrukturbidrag stittsstyrelsensärskilda bidragkostnader for som

särskildabehov.mellan forfördela pastoraten

bidraganknytning till utjämningssystemet.Dettastrukturbidraget harEndast

iStiñsbidragetutjämningsbidraget.särskildadelvis det tidigareersätter

funk-också vissutjämnandede factofinansiell funktionövrigt har enmenen
övriga stiñen ismå i dei de stiñenstiftskansliemation eftersom är större än

förhållande till folkmängden.

central-kyrkansskriftligen hos Svenskastiñsbidrag skallAnsökan görasom
skallbidragsåret. Till ansökanmånads utgång förefebruaristyrelse före

kommandeverksam-understifcsstyrelsensplaner resursbehovenfogas över

skall sigfrån Centralstyrelsenhetsår yttrande domkapitlet. överyttrasamt

medutgång ansökningarnamånads inbidragsansökningamaoch före april ge

styrelse.yttrandenatill Kyrkofondens

miljoner kronoruppgår strukturbidraget tillstiñsbidraget exkl. 182För 1993

motsvarandebi-strukturbidraget till miljoner kronor. För 1992och 96 var

demiljoner kronor miljoner kronor. Fördragsbelopp 187 108 när-treresp.

miljoner kro-årenföregående bidragsbeloppen: 901991 162mast respvar -
miljoner85miljoner kronor146 82 1989 721990 samt resprespnor, --

kronor.

Finansieringen3.5

Kyrkofonden, iUtjämningssystemetfinansieras sin finansierastursom avav

kyrkoavgiñ, särskild kyrkoavgiñ, på placeringarallmän i förräntnings-räntor

Ävensyfte extraordinära intäkter. inskränkningen det allmännasamt avev.
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utjämningsbidraget, beskrivits föregåendei avsnitt, bokförssom som en
intäkt Kyrkofonden.till

Allmän kyrkoavgift

Den allmännakyrkoavgiñen den jämförelse inkomstkällanär förutan största

Kyrkofonden. Den 16 skattekrona den beskattningsbaraöremotsvarar per av
inkomsten och betalasendast innebärDet skatten tillpastoraten. attav av

går motsvarande16 skattekronapastoraten vidare till Kyrkofonden.öre per

Det skatteunderlag den allmännakyrkoavgiften baserad ñ:o.mär ärsom

minskad1993 med 75 skatteunderlagetför dem inte med-procent ärav som
lemmar Svenskakyrkan. Tidigare minskningen långunder följdav var en av
år 70 Höjningen procenttalet påberor folkbokföringen förtsprocent. attav

från Svenskakyrkan till skattemyndighetema.

Inkomstema till Kyrkofonden den allmänna kyrkoavgiften uppgår underav

till1993 miljoner1.125 kronor. Under de föregåendeåren har dennärmast

allmännakyrkoavgiften 1992 miljoner1.043 kronor, 1991 mil-gett: 919- -
joner kronor, miljoner1990 821 kronor och miljoner1989 751 kronor.- -

Särskild kyrkoavgift

Sådana har lönetillgångar skall varje betalapastorat särskild kyrko-som

avgiñ Kyrkofonden.till

Särskildkyrkoavgift meduttas
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skogsbruksvärdet,dock med %taxeringsvärde, 6fastighets%2 avav-
värdepappersfonderandelariaktier ochmarknadsvärdet%2 av-

konvertibla skuldebrevochpå obligationermarknadsvärdet%8 av-
fordringar.och andrabankmedelnominella värdet%8 av-

förhållandenavidbestämskyrkoavgiñen ut-särskildaför denUnderlaget av

bidragsåret.föregåråråret före detgången somav

enligtskogsbruksvärdetkyrkoavgiftensärskildahar den en1992T.0.m.

avkast-avdragegendomsnämndenövergångsregel betalats genomav
inteavgiftengälltVidare harform skog.lönetillgångama i attningen av

förvaltningegendomsnämndensfrånöverskottetfår överstiga 80 procent av
gällatillförlängtsövergångsreglerhar ävenattskogar. Dessapastoratensav

under 1993.

miljo-till 145uppgår under 1993kyrkoavgiñensärskildasammanlagdaDen

mil-145föregåendeårenhar den 1992Under de gett:kronor. närmastner -
ochkronormiljonerkronor, 1990 152miljoner151joner kronor, 1991 --

miljoner kronor.1371989 -

avkastningKyrkofondens

kyrkofondsfastig-avkastningfondmedelutdelningarochRäntor samt

miljoner 1990miljoner S069 1991,miljoner kronor 1992, samtheter 95gav

miljoner 1989.30

miljon kronor 1992,Kyrkofondentillfördes lintäkterextraordinäraGenom

miljoneroch 1989.miljoner 1990 47miljoner25 1991,62
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3.6 Betalningsströmmama

Avräkningen mellan Kyrkofonden och samordnas Skattemyn-pastoraten av
dighetemamedutbetalningentill församlingsskatt.pastoratenav

Till hjälp för skattemyndighetemasadministration SCB fram listortar per
och län med uppgifter vad skall betalas frånpastorat tillom som resp.

Kyrkofonden, hur detta och hur detta skall fördelasstort nettot är nettoav
årets månader.Listoma12 skickastill Skattemyndigheteni varje län under

januari månad. Vid utbetalningen månadvarje församlingsskatt tillav

lägger såledesSkattemyndighetentill eller drar ifrånpastoraten tolftedelen av
visavi Kyrkofonden.nettot

Betalningen till Kyrkofonden det sammanlagda månad frånnettotav per
utförs samordnat för alla skattemyndighetemapastoraten 24 skattemyn-av

digheten Övrigai Stockholms län. skattemyndigheter utför endast interna

bokföringstransaktioner.

Kyrkofondens styrelse utför via Kammarkollegiet utbetalning till berörda

kyrkobyggnadsbidragefter rekvisition.pastorat av

Stiñsbidrag inkl strukturbidrag allmänt utjämningsbidrag till stiftssam-samt

fallighetema utbetalaskvartalsvis Kyrkofondens styrelsevia Kammarkol-av

legiet.
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4 Analys

4.1 Kyrkofondens intäkter och kostnader

När det gäller utvecklingen Kyrkofondens intäkter och kostnaderkan fol-av

jande tabell studeras.

Tabell Kyrkofondens intäkter och kostnader,miljoner kr

1990 1991 1992 1993
prelim. budget

Allmän kyrkoavgift 821 9l 9 1043 l 123
Särskildkyrkoavgiñ 152 151 145 145
Inskränkning bidrag 12 14 19 34av
Summaavg7fter 985 1085 1207 1302
Anslag statsbudgeten 59 0 O 0
Räntor och fondfastigheter 50 69 95 124
Extraordinära intäkter 62 25 1 0
Sum intäkter l 155 l 178 1303 1426ma

Allmänt utjämningsbidrag 406 455 495 51l
Extra utjämningsbidrag 62 37 31 50
Kyrkobyggnadsbidrag 55 72 70 90
Pensioneroch arbetsgivaravgifter 83 84 105 110
Summalokalt 606 648 701 761
Stiftsbidragexkl strukturbidrag 146 162 187 305
Strukturbidrag 82 90 108
Biskopar 20 29 21 25m m
Summastift 249 281 316 330
Kyrkomötet och centralstyrelsen 16 15 18 20
Övriga rikskyrkliga ändamål 91 112 148 156
Summariks 107 127 166 176
Administration 10 11 11 14
Avsättning for pensionsåtaganden 100 100 100 100
Övriga kostnader 0 0 4 6
För täckande tidigare underskott 29 0 0 0av
Överskott 54 11 5 39m.m
Summa kostnader 1155 1178 1303 1426
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Kyrkofonden, ökar medtill 32avgiñer tabellen,dvs. avgiñemaiSumma pro-

förenligt budgetenmiljonertillfrån miljoner kronor 1.3021990985cent

från 1.155medstiger 23till Kyrkofondentotala intäkterna1993.De procent

till miljoner kronor.1.426

nivåntill den lokalabidrag direktlokalt, dvsPå kostnadssidanökar Summa

Ök-miljoner eller medfrån 26pensionskostnader, till 761606 procent.samt

miljoner kronor,miljoner tillstiñsnivån, från 330till stiñ, 249ningen Summa

riksnivån, riks,for Summaökningen avläses33 Denär störstaprocent. som

kronor.från miljonerökar med till64 107 176procent

Ökningama vilketuppgår miljoner,stiftsnivån riksnivån tilltill och 150 är

nivån, miljoner kronor.lokalalika ökningentill den 155mycketnästan som

kyrkoavgiñen 37allmännaenskilda finner denSer poster att germanman

for denbudgeteradevärdetjämfört med 1990. Det sär-1993procent mer

medutfalletår jämförtkyrkoavgiften däremot lägre 1993skilda 5är procent

det all-enskilda kostnadsposteni utjämningssystemet1990. Den ärstörsta

ochmed mellan 1990utjämningsbidraget. ökarDetta 26männa procent

1993.

hörandeingår strukturbidraget räknasdet i SummalokaltOm samt somsom

Kyrkofondens omslut-dessandeltill utjämningssystemetñnner att avman

uppgårning till och 6060 1990, 63 1991,62 1992procent procent procent

enligt for Någon tendenstill utjämningsssyste-budgeten 1993.procent att

omslutning förändras kan inte underandel Kyrkofondens märkasmets av

dennatidsperiod.
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Utfallet på lokalplanet4.4

Tabell på sida utjämningssystemet från och tillvisar vad6 nästa tar ger pas-

invånare stift allmänTotalbelopp belopp summeradetoraten. resp. per per av

kyrkoavgiñ, särskild kyrkoavgift den del redovisas pastoraten, all-som

utjamningsbidrag, inskränkning bidrag, utjämningsbidragochmänt extraav

nettobelopp kan i tabellen. rekommenderas särskilt jämförastuderas Det att

Äveninvånarebeloppen mellan stiften. utvecklingen mellan och1991per

kan avlasas1993

uppgår invånareallmännakyrkoavgiften i medeltal till kronorDen 130 per

frågaunder Variationen beror skillnadermellan stiften i skatte-1993. om

kraft medlemsfrekvens.och Stockholms stift ligger högst med 153 kronor

invånare stiftmedanVisby lägstmed kronor.1993 108ärper

invånare.särskildakyrkoavgiften under i medeltal kronorDen 1993 9är per

högst Linköpings invånareDen i stift med kronor följt Skara14är tättper av

stift och Strängnässtift Uppsalaoch Lunds stift medmed kronor 1213 samt

invånare. invånarekronor särskildkyrkoavgift har iLägst pastoratenper per

Luleå stift, kronor i genomsnitt.3

Av det allmännautjämningsbidraget får i stiftVisby bidragpastoraten mest

invånare, kronor i medeltal. följer i336 Därefter storleksordningpastora-per

Luleå stifti och Härnösandsstift med kronor i genomsnitt.141 121ten resp

fårAndra stift riksgenomsnittet, invånare,kronor56än ärsom mer som per

i fallande ordning i Växjö, Karlstad, Skaraoch Linköpings stiñ.är pastoraten

fårAvgjort minst invånarei Stockholmsstift, endast kronor3pastoraten per

i medeltal.
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Tabell Ekonomisk utjämning för pastorat

ÅrStift Allmän Särskild Allm.utjämnings-InskränkningExtrautjäm- Ncttobelopp
Folkmängd kyrkoavgiñ kyrkoavgiñ bidrag bidrag ningsbidragavMi1j.kr|Krinv krlKrinvMilj Mi1j.kr[Krinv.Mi1j.krlKrinv.1993-01-01 Milj. Milj.kr Krinv
Uppsala 1993 86,7 127 8,0 12 34,0 50 0,4 1 0,7 -60,51 -89
682.508 1992 79,9 117 8,1 12 35,5 52 0,7 0,61 -52,61 -77

1991 69,8 102 7,3 32,2 47 0,2 0 1,0 1 -44,1 -65
Linköping 1993 65,4 123 7,5 14 34,7 65 1,2 2 1,8 -37,63 -71
532,105 1992 60,8 114 7,3 14 34,0 64 0,8 1 2,9 5 -32,0 -60

1991 53,4 100 8,1 15 31,4 59 0,0 0 4,0 8 -26,0 -49
Skara 1993 63,7 122 6,7 13 37,9 73 1,0 2 2,9 6 -30,6 -59
520,449 1992 59,5 114 6,6 13 35,0 67 0,0 0 3,2 6 -27,9 -54

1991 52,4 101 6,6 13 32,6 63 0,2 0 4,2 8 -22,5 -43
Strängnäs 1993 70,7 127 7,1 13 14,9 27 1,6 3 1,1 -63,62 -114
555.996 1992 65,6 118 6,7 12 16,3 29 0,9 2 1,1 2 -55,8 -100

1991 58,0 104 6,2 13,9 25 0,7 1 1,3 2 49,7 -89
Västerås 1993 75,1 128 3,9 29,77 51 1,1 2 2,5 -47,94 -82-
587.447 1992 69,0 117 4,2 7 29,6 50 0,1 0 2,3 4 441,3 -70

1991 60,7 103 4,0 7 27,2 46 0,1 0 1,5 3 -36,2 -62
Växjö 1993 74,0 121 5,3 9 49,0 80 2,3 4 3,5 6 -29,1 -48
609.857 1992 69,4 114 5,8 9 42,6 70 0,3 1 2,8 5 -30,1 -49

1991 60,9 100 5,4 9 40,7 67 0,6 l 4,3 7 -21,8 -36
Lund 1993 152,3 123 14,6 12 63,4 51 13,1 11 1,9 2 -114,8 -93
1.237.955 1992 141,9 115 14,1 59,6 48 6,4 5 0,3 0 -102,5 -83

1991 124,8 101 13,3 52,3 42 3,8 3 1,2 1 -88,4 -71
Göteborg 1993 147,3 127 7,3 6 46,6 40 4,2 4 0,9 1 -111,4 -96
1.156.295 1992 136,0 118 7,0 6 48,5 42 3,9 -97,63 0,7 1 -84

1991 120,6 104 6,3 5 43,3 37 1,2 1 0,4 O -84,5 -73
Karlstad 1993 48,1 125 4,0 10 30,6 79 1,2 3 4,4 11 -18,4 v48
385.734 1992 44,4 115 3,6 9 29,4 76 0,8 2 5,2 13 -14,2 -37

1991 39,5 103 3,1 8 26,8 69 0,3 5,21 13 -11,1 -29
Härnösand1993 51,6 130 3,3 8 48,0 121 0,8 2 4,6 -3,112
396.739 1992 47,5 120 3,3 8 48,6 123 0,4 1 4,7 2,212 5

1991 41,5 104 3,8 9 45,9 116 0,5 1 3,1 8 3,3 8
Luleå 1993 67,4 129 1,7 3 73,9 141 4,0 8 1,2 2 2,0 4
522.076 1992 61,4 118 2,4 5 77,0 147 4,5 9 1,6 3 10,2 20

1991 53,5 102 2,4 5 74,0 142 6,5 13 1,5 13,13 25
Visby 1993 6,2 108 0,5 9 19,3 336 0,0 0 1,8 32 14,5 252
57.578 1992 5,8 101 0,5 8 17,8 309 0,0 0 0,5 8 12,0 209

1991 885,1 0,5 8 16,0 277 0,0 0 0,6 10 11,0 191
Stockholm1993 217,0 150 7,9 5 3,8 3 1,2 1 1,5 1 -220,9 -153
1.447.274 1992 201,9 140 7,8 5 3,5 2 0,6 0 0,0 -206,80 -143

1991 179,1 124 6,4 2,5 24 0,1 0 0,0 0 -183,0 -126
Helariket 1993 1125,7 130 77,9 9 485,7 56 32,2 28,74 -721,43 -83
8.692.013 1992 1043,0 120 77,1 9 477,5 55 19,5 2 25,8 3 -636,3 -73

1991 919,3 106 73,4 8 438,7 50 14,3 2 28,3 3 -540,0 -62
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Störst inskränkning bidrag under år 1993redovisasfor i Lundspastoratenav

Ökningenstift med kronor invånare11 i medeltal. mellan och1992 1993per

kronor6 vilket ökningenär det allmännautjämningsbidraget,är än 3mer av

kronor. därefterNärmast följer Luleåi stiñ med i genomsnitt 8pastoraten

kronor invånare.För hela riket medeltalet kronor. Flertalet stift har4ärper

endastnågonkrona invånarei inskränkning bidrag.per av

Även den inskränkningen i absoluta tal redovisas för istörsta pastoraten

Lunds stiñ miljoner13,1 kronor 1993. faller 7,5 miljonerAv översumman-
Malmö kyrkliga samfallighet. Lunds stift ocksåI drabbas flest lokala enhe-

29 141 inskränkning bidrag, vidare i tabellter, 7.pastoratav av av se

Tabell Vissa statistiska uppgifter den ekonomiska utjämningenom

Stiñ 1993 Antal Inskränk- utjäm-Extra Ant. Ant. Kyrkobyggm-pastorat pastorat
ningar bi- ningsbidrag:medpositiva mednegativabidrag1992pastorat av
drag:Antal Antal nettobelopp nettobelopp preliminärt

Milj. kr Milj. kr Milj. krpastorat pastorat
Uppsala 82 7 4 24 58 7,5
Linköping 67 5 8 29 38 5,7
Skara 79 6 20 35 6,844
Strängnäs 54 7 5 3 51 5,5
Västerås 62 5 10 21 41 4,3
Växjö 99 16 13 33 66 11,3
Lund 141 29 6 37 104 8,0
Göteborg 99 8 7 67 6,032
Karlstad 65 6 20 30 35 4,2
Härnösand 81 5 28 55 26 6,2
Luleå 55 11 8 41 14 0,8
Visby 22 0 9 22 0 3,5
Stockholm 58 3 0 1 57 1,0
Helariket 964 108 138 398 566 70,8

Orsaken särskilt många i Lunds såväl lågstiñ harär skattekraftatt pastorat

låg utdebitering det finns visst sambandmellan inskränkningsamtatt ettsom
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utjäm-det allmännastift därlåg utdebitering. Göteborgsoch Ibidragav
svarar kyrkligaGöteborgsmiljonermedningsbidragetinskränks 4över sam-

inskränk-Luleå stift skerImiljoner dennafällighet for 3,5 summa.avensam
miljo-i Växjö stiñ med 2ochmiljoner kronorningar med sammanlagt över4

kronor.ner

bevil-utjämning,tillräckligdå intevissa fall, det generellaI systemet ansesge

år 138utjämningsbidrag. 1993Kyrkofondens Förjar styrelse avextra ges

miljoner kronor.sammanlagt 29utjämningsbidrag964 närapastoratextra om

Även medframfrån eller räknasuppgiñer hämtasföljandedessaoch närmast

extrabidraget 000genomsnittliga 200hjälp tabellerna och6 Det är caav
fårinvånareutjämningsbidragbidragsmottagare.kronor Mest extra perper

får utjäm-däri Visby stift, kronor. 9 2232 extrapastoratpastoraten av

KarlstadsHärnösandsochidäreñer följerningsbidrag. Närmast pastoraten

detinvånare. dessastiñ 28 81stiñ kronor Imed pastorat12 ll är avresp per

i Skarautjämningsbidrag.får Pastoraten6520 extrapastorat somresp. av

invånare. det 79får medeltal kronor 20och Växjö stift i Där6 är resp.avper

utjämningsbidragetfår övriga stiñ detdetta bidrag.13 99 I är extraav som
medel-uppgårhela riket iutjämningsbidragettill ilitet. Det pastoratenextra

invånare.tal till kronor3 per

stiñ,det i StockholmsUppgiñema nettobeloppenvisar äratt pastoratenom

Kyrkofonden, kronordet nettobidraget till 153i särklasslämnar störstasom

i stiñ medinvånare. På plats kommer Strängnäs 114andra pastoratenper

invånare. i Göteborgs stift medkronor därefter följerNärmast pastoratenper

invånare, kro-kronor Lunds stiñ med kronor och Uppsala med 899396 per

Luleå redovisar iinvånare. Visby stift och i stiñEndast ipastoratennor per

frånerhåller nettobeloppmedeltal positivt nettobelopp, dvs. deett
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invånarebelopp,Kyrkofonden. Visby stift det kronorFör 252är stortett per

Luleå invånare.medandet litet belopp för stiñ, kronor4är ett per

ocksåtabell redovisas uppgifter kyrkobyggnadsbidragI beslutade 19927 om

medfördelning stiñen.

går ytterligare allmännautjämningsbidragetsfördelning.belysadet IDet att

tabell följande sidasker fördelning stiñ. har8 Därpastoratsgrupperper

den pastoratsgruppering gjordes for den statistiska undersök-använts som

ning redovisasi avsnitt 4.4.som

I tabellen det allmänna utjämningsbidragetsstorlek pastorats-ser man per
Äveninvånare.i varje stiñ och totaler i helapastoratsgruppgrupp perper

riket också med uppgifter befolkningensredovisas. hela riketFör tas om

storlek varje till i tabellen definierasi högerLängstpastoratsgmpp. pasto-

ratsgruppema.

Som beloppen tabell från till höger stiñs-regel ökar läser 8 vänsternär man

vis, i invånare.Orsakersynnerhetgäller detta beloppet till detta mönsterper

skattekrañenminskar mindre stadskaraktären och vissa lands-är äratt att

bygds- glesbygdsområdenoch i högre garanteradskattekraftsystemetenges

områden.andra iakttagelse detta bryts for storstädernaEnän är mönsteratt

Göteborg fåroch Malmö, allmänt utjämningsbidrag förorternaänsom mer

till dessastorstäder och, vad stiñ, skallgäller Lunds städer. dockDetstörre

delen det allmänna utjämningsbidraget till Göteborgssägas störreatt av

kyrkliga samfällighet och Malmö kyrkliga samfallighet inskränks enligt in-

skränkningsregeln.
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Utfallet stiñsplanet4.3

ekonomiska stiñssamfállighetemagrundarEn analys den utjämningen förav

sig på från återges lista kan ocksåden lista SCB sida. Dennanästasom

ligga till for vissa generella faktorer utjäm-grund iakttagelser styrom som

ningssystemetsutfall lokalplanet. Listan visar

folkmängdeni varje stiñ-
det totala skatteunderlagetfor stift, dvs. inkl. icke-medlem-pastoraten per-

Svenskakyrkanmar av

icke-medlemmarsandel skatteunderlagetav-
den för alla stift sammanlagdaskattekrañen inkl icke-med-pastorat per-

lemmaregen skattekrañ

den skattekratteni medelskattekrañenprocentegna av-
det for stiñ sammanlagdatillskottet skatteunderlagpastoratenper av-
det totala skatteunderlaget lokalplanet stiftper-
förändringen mellan och i1992 1993 procent-
den totala skattekrañeninkl. icke-medlemmar invånarei varje stiñper-
den totala skattekrañen invånarei förhållandevarje stift i till medelskat-per-

tekraften i helariket.

Däreñer följer uppgifter specifika for stiñ: skattesatsenärsom resp. per
utjämningsbidragetskattekrona det allmänna stiñssamfállighet.samt per

Att totaluppgiñer for skatteunderlag,skattekrañ for redovi-pastoratenm.m.

stift beror stiftsskatten och det allmännautjämningsbidragettillattsasper

stiñssamfallighetemabaseraspå dessatotaler.
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kolumnen SCB-listanAv i med uppgifter den skattekrañenkanom egna av-

läsashur varierardenna mellan olika stift. Med dennavariation i beaktande

kan sig fråganställa hur skattekrañenväl avspeglarden ekonomiskaman
Årbärkrañen. denna Luleåverkligen i stiñ jämfört20över störreprocent

Årmed Visby stift den i Stockholms stift i Göteborgs22 störreprocent än

Årstift det korrekt den ekonomiska Luleåbarkrañen högre i stift iäratt än

Lunds stiñ Fler tankeväckandejämförelser kan Trots de tvivelgöras som

kan hysas skattekrañensexakthet den ekonomiska bär-mätareom som av
krañen måste dock framhållas inkomstutjämningssystemskallatt ettom

tillämpas det nuvarande enkelt och sina bristerär rela-systemetett trots ett

tivt väl fungerande tveksamkomponentEn i utjämningssyste-system. annan

för ocksåövrigt skattekraftsgarantin, sin indelningär med i skatte-met

krañsklasserbyggda antaganden geografiskakostnadsskillnader.om

Kolumnerna med skatteunderlagoch skattekraft fokussätteregen en
frågat återgesDet i listan inte skatteunderlagetoch denärannan som egna

skattekrañenfor kyrkokommunerna for de borgerliga kommunerna,Härutan

ingår nämligen de icke-medlemmars75 skatteunderlag detprocent av som
inte skall beräknaskyrkoskatt på.

tredje förhållandeEtt intressebelyses de tvåväl kolumnerna tilllängstav av
höger, skattesats och allmänt utjämningsbidrag. Skattesatsensstorlek be-

nämligenstämmer storleken det allmännautjämningsbidaget. stiftDe som
har utdebitering får10 i således sådubbelt imycket allmänt utjämnings-öre

bidrag de skulle hafått skattesatsenvarit 5 öre.som om
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sambandmed utjänuiirgssys-Eftersom inkl strukturbidrag harstiftsbidrag ett

stiñssamfállighetema analyseras.totala inkomstbilden förbör dentemet

hjälp tabellmedDetta görs av

Tabell Stiftsinkomster 1993

Sza Nuvaran-utj.-Stiñsbidr.StrukturStift Skane-Skatte-Skatteav-Allm. nuv.
inkomstinkomsterderäkning bidrag prelimin. bidragförskottsats

kr inv.,krmilj kr milj.milj.kr för milj.kr milj krkrskr 1991 per
7651,6Uppsala 16,5 7,40,04 23,5 3,2 1,1
8746,312,7 7,6Linköping 0,05 21,9 2,8 1,2
7639,4Skara 17,0 2,1 1,0 13,2 6,00,04
7039,0Strängnäs 19,4 2,1 0,5 12,2 4,80,04

Västerås 69,2 11840,3 5,5 1,7 13,9 7,80,08
779,8 47,0Växjö 0,04 19,8 2,5 1,4 13,6

66,3 5419,8 10,4Lund 0,03 31,2 3,5 1,5
5610,5 64,0Göteborg 30,5 1,1 18,70,03 3,1
7910,6 4,8 30,7Karlstad 0,04 12,7 1,7 0,8
1586,7 62,7Härnösand 0,10 33,7 5,5 3,5 13,4

50,6 97Luleå 3,0 13,9 7,80,05 22,3 3,6
2265,0 13,0Visby 0,10 4,1 0,6 1,2 2,1

61,7 44Stockholm 30,7 1,9 0,1 19,0 10,00,02
74Summa 95,7 641,40,04 307,1 38,0 18,1 182,5

i tabell skatteförskott plus skatteav-kan konstateras stiñsskatten,Det 9att

Visbysamtliga stifträkning, inkomstkälla stiñsbidragetiär större än utomen
istiñ. Någonerhåller stiftssamfallighetema utjämningsbidrag.Vidare allmänt

inte. sammanlagdainkomsterna utslagnainskränkning detta Degörsav

Visbyvarje invånare, variation.kolumnen längst till höger, uppvisar storen

stiftstår invånare Härnösandsstift i särklassmed kronor226 ävenmenper

med stiñen.kronor ligger högt de andra158 över

båda stiñ skattekrona.PåDessa har den högsta skattesatsen,10 öre per

tredje såväl invånareplats, vad gäller inkomst skattesats,följersomper

Västerås invånarestift med i utdebitering8 och kronor botten118 Iöre per

ligger Stockholms stiñ med utdebitering och sammanlagdin-2 öreen en
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invånare. fore ligger tvåkomst kronor Stockholm de44 Närmastom per

storstadsstiñen ochandra Lund Göteborg med skattesatsen och in-3 öre en

komst invånare kronor.54 56per om resp

Vi har samlat uppgifter strukturbidragets användning. redovisasDeom

två framgårsamlati tabell de följande sidorna. tydligt10, Därnärmast att

strukturbidragsärklassigt for verksamhetenpå gukhus, 37,3avsättsmest

erhållerfyra verksamheter därefter strukturbidrag iDe ärprocent, mestsom

fallandeordning:

flykting, invandrar- och finsk verksamhet %10,4-

fritidsverksamhetinld. bidragentill projekten-
Alsike stad,Pite havsbadoch Sälenstiñelsen %10,3

skol- och högskoleverksamhet 4,6 %-

kriminalvård %4,5-
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Tabell Strukturbidragets användning10. kr1993,
VästeråsVerksamhetStift Linköping VäxüUppsala Skara Strängnäs Lund

Alsikestad 800.000
Arbetslöshet 100.000 5.000 200.000 30.000 100.000
Arbetsplatser 68.000 10.000
Barnochungdom 276.000 351.000 245.000 350.000220.000
Bcgrnvpl.förfränttrosbck. 50.000
Diakoni 330.000 90.000 290.000
Domkyrko-ochcityverksamh 100.000 25.000 470.000300.000 310.000
Dövpråistverkstitnhct 344.000 325.000
Fackligverksamhet 396.000100.000
Familjerådgivning 75.000250.000 300.000
Fittsksprñkigverksamhet 40.000 586.000 551.000 75.000105.000

1.007.000 445.000Flykting-ochinvandrarvcrks 580.000 115,000 170.000 141,000 1.055.000
587.000 215.000Fritidsverksamhet.turism 245.000 698.000 105.000 400.000228.000

Försnntlittgsverksnntliel 325.000115.000
Förskola.dagis 150.000
Glesb 2.750.000 697.00085.000 30.000 40.000

75.000Handikappade
Information,media
Jubelâret 15.000
Kriminalvård 615.000345.000 10.000 300.000 590.000 396.000
Lillaboken 2.900.000

475.000Militäraförbandsoldathcm 95.000 25.000253.000 327.000 230.000
Musik 25.000
Pitehnvsbzitl

-225.000Projekt 175.000 100.000
Rådgivning sekter 300.000otn
Verksamhetblandsamer

1.765.000 3.047.000 5.115.000Sjukhuskyrka,sjukhusverks 2.985.0002.225.000 1.486.0003.904.500
300.000Sjötttantskyrkn 130.000

35.000 1.310.000Skola,högskola 60.000 70.000 201.000 368.000
25.000Slndsittissiomsociztlmission

475.000 100,000Strnkturiitsntser 8.000
Sälenstiftelsett 2.000.000
Telcfonsjtilttxtâtrd

10.000Utbildning 100.000
Utveckling gndtjálnstliv 20.000av
Vikztricr. 200,000 295.000 887.000 448.000pr0stexpcns,,pråistcr
Övrigt 65.000 60.000 70.000 25.000
Stnnnni 7.184.000 5.744.000 8.631.5007.100.000 5.284.000 1177600011596000
Olördclndemedel 216.000 500.000 256,000 0 0 1.024.000 0

frånBidrag kyrkoñ1993 7.400.0007.600.0006.000.0004.800.0007.800.0009.800.00010400000
Återst frånmedel 484.0001992 285.000 1.196.000
Täcks utdeb,medel 546,500av
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Tabell 10 forts.

VerksamhetStift Göteborg Karlstad HärnösandLuleå Visby Stockholm Summa Procent
Alsikestad 800.000 0,9
Arbetslöshet 275.000 300.000 1.010.000 1,1
Arbetsplatser 100.000 105.000 283.000 0,3
Barnochungdom 115.000 200.000 99.000 1.856.000 2,0
Begrnvpl.förfrämtrosbck. 50.000 0,1
Diakoni 1.179.000 55.000 171.000 2.115.000 2,3
Domkyrko-ochcityverksa 23.000 1.550.0002.778.000 3,0
Dövprâistvcrksamhet 195.000 864.000 0,9
Fackligverksamhet 496.000 0,5
Familjerådgivning 150.000 290.000 101.000 1.166.000 1,2
Finsksprâkigverksamhet 120.000 145.000 460.000 2.082.000 2,2
Flykting-ochinvandran-e 1.277.000 647.000 365.000 650.000 280.000 7.732.000 8,2
Fritidsverksamhet.turism 915.000 80.000 540.000 820.000 477.000 6,5800.000 6.110.000
Försznnlingsverkszttnhct 440.000 0,5

°Förskola,dagis 150.000 0,2
Glcsbygd 35.000 3.637.000 3,9
Handikappade 369.000 444.000 0,5
Information,media 175.000 275.000100.000 0,3
Jubclårct 15.000 0,0
Kriminalvård 520.000 413.000 225.000 60.000 800.000 4.274.000 4,5
Lillaboken 2.900.000 3,1

3.031.000Militaraförbnndsoldzxthc 175.000 606.000 165.000 210.000 470.000 3,2
0,1Musik 50.000 75.000

Pitehavsbad 780.000 780.000 0,8
Projekt 111.000 100.000 825.000 110.000 600.000 2.246.000 2,4
Rftdgivniitg 0,3sekter 300.000om
Verksamhetbland 50.000 200.000 0,2150.000samer
Sjukhuskyrka,sjukhusverk 10.000 350648504.917.000 1.102.3502.128.0003.000.000 3.380.000 37,3
Sjöintniskyrka 430.000 0,5
Skola, 4,6högskola 530.000 180.000 915.000 640.000 50.000 4.359.000

missionStadsmissioirsocial 50.000 60.000 135.000 0,1
Strukturinsatser 610.000 1.193.000 1,3
Sälenstiñelsen 2.000.000 2,1
Telcfonsjälavård 180.700 0,6345.000 525.700
Utbildning 6.000 100.000 300.000 516.000 0,5
Ulveckl. gudtjanstlis 100.000 120.000 0,1av
Vikaricr, 95.000 278.000 25.000 1.000.0003.228.000 3,4prostcxpens.,prä
Övrigt 15.000 10.000 57.000 302.000 0,3
Summa 9.842.0003.006.0507.079.0007.800.000 10.000.00093982550 100,01.940.000
Ofördeladcmedel 658.000 1.793.6503.121.000 0 110.000 0 7.678.650

frånBidrag kyrkof.1993 10.500.0004.800.0006.700.0007.800.0002.050.00010.000.00095.650.000
Åtcrst frånmcdcl 1992 1.965.000
Täcks utdeb.medel 3.500.000 4.046.500av
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statistiskundersökning4.4 En

undersökninghar utförts där utfallet utjämningssystemethar ställtsEn motav

skattekrañ, prästlönetillgångar, verksamhetskostna-ochpastoratsgruppresp.

der. utjämningssystemet det det allmännautjämningsbidragetochAv är

nettobeloppet visavi särskilt studerats. all-Kyrkofonden Nettobelopp ärsom

utjämningsbidrag minskat allmän särskild kyrkoavgiñmed ochmänt samt

evinskränkning bidrag. många negativtnettobeloppetFör ärpastorat ettav

dvs. får.tal, de bidrar till Kyrkofonden deänmer

Undersökningen har varit total, dvs. omfattat och de kyrkligapastoraten

samfállighetema sådanalokalplanet. Antalet enheter f.n. Datorbe-961.är

arbetningar och framställning diagram med regressionslinjer inlagda harav

utförts utifrånSCB det preliminära utfallet utjämningssystemet förav av

det gäller år1993.När verksamhetskostnaderhar bokslutsuppgifter avseende

nettokostnadema redovisas,1991 Det vilket detsammaanvänts. är ärsom

de sammanlagdaverksamhetskostnadernamed avdrag for verksamhets-som

intäktema. s.k. dispensförsamlingar ingårDe fanns inte i under-1991som

sökningen.

undersökningenGenom har vi velat reda det sambandetmellan detta ev.

allmänna utjämningsbidraget åoch nettobeloppet skattekrañ,sidan ochena

prästlönetillgångar, och verksamhetskostnaderå andradentyp pastoratav

sidan. Eñersom det allmännautjämningsbidraget efter algoritm därges en

skattekrañen huvudvariabel fråndet början givet sambandär att etten var

fanns i den delen.
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ellerinvånare iredovisas i kronorResultaten pastorat pastorats-per resp.

i fall skattekronor.ärett sortengrupp, men par

skattekrañ, dvs. detavsnittskattekrañ i dettaMed pastoratsett egenavses

icke-med-skatteunderlag har, efter avdrag 75 procentpastoratet avavsom

invånareidividerat med antaletbeskattningsbaraforvärvsinkomster,lemmars

skattekrafts-for kyrkokommunemaNormalt användspastoratet. samma

icke-medlem-dvs. avdrag forfor de borgerliga kommunerna,begrepp som

då inte.görsmar

eñerutjämningsbidragettilldiagram redovisas det allmännaI 1 pastoraten

spridningframgår betydandebidraget detstorleksgrupper Det äratt avenav

invånare.det allmännautjämningsbidragetper

utjämningsbidrag.får invånarei allmäntCa kronor120 300överpastorat per

med medelskattekraften 891,30Det kan jämföras med att ett pastorat

år kronorskattekronor invånarefor och medelskattesatsen1,101993 perper

invånare.skattekronafår i skatteinkomstkronor980 per

efterDiagram utjämningsbidrag fördelatAllmänt 1993 pastorat
bidragsstorlek, invånarekronor per

utjämnlngsbidragAllmänt

250

200

150
I Antalpastorat

50

Krlinvånara
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Diagram dock inte dentotala effekten utjämningssystemet.visar Den1 av er-

hålls reducerasmed allmän kyrkoavgiñdet allmännautjämningsbidragetnär

inskränkning bidrag.fall kyrkoavgiñ och Detoch i förekommande särskild av

kyrkoavgiften in-då uppstår den särskildaredovisasi diagram Inetto som

går egendomsnämnderna.dendel redovisasäven som av

utjämningsbidrag allmänDiagram Nettobelopp allmänt och1993 sär--
skild kyrkoavgift inskränkning bidrag, kronor invånaresamtev. av per

Allmäntutjhidrag allm.ochsärsk.kyrkoavg.nettobelopp

I Antalpastorat

ommmmmmommmmmmmoagmmmv VIDGDCDUJUIO|.7- ...moon-ua-os.;assso-

Krlinvånare

framgår tvådiagram finns tydliga grupperingar dels deSom 2 pastorat,av

bidrar utjämningssystemet- detill staplarnatill dels0vänsternettosom om -,
erhåller från majoritetnettobelopp detta staplarnatill höger Ensom om-

invånare.Påde bidragande mellan och kronor100 200pastoratenav ger per

mottagarsidan jämn fördelning bidragen på storleksgrupper.detär en mer av

Cirka får invånare, mångafårtill kronor lika mellan100 49pastorat upp per

och50 kronor tll kronor.99 100 199resp

diagram visas gårI och de har3 Härnärmarevart tas. pastora-pengarna var

delats eñer storlek och tätortsgrad. Medten pastoratupp grupper av

tätortsgrad den andel befolkningeni bor i tätorter.pastoratetmenas av som
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område invånare,därdefinieras tättbebyggt med minstEn 200tätort ettsom

avståndetmellan inte överstiger Statskontoret harhusennormalt 200 meter.

frångjort grupperingen medhjälp material SCB.pastoratenav av

Pastoratsgruppering Antal

storstadstyp iPastorat kommunmed 33änmerav -
invånare.200 000

i förort indelningPastorat till storstad,eñer SCBs 66

i forortskommuner.

med inv., stad.Pastorat 50 000 13än störremer

Pastorat medmellan och inv.20 000 50 000 34

med tätortsgrad mindrePastorat % och80 174änmer

inv.,20 000 bruksort och mindre stad.än typ

medPastorat tätortsgrad mellan % och %60 80 197en

och mindre inv, normalkommuntyp.20 000än

medmindrePastorat tätortsgrad, landsbygdstyp60 % 317än

i glesbygd,Pastorat med mindre inv.6,0 125än per

kvadratkilometer och medtätortsgrad mindre 75 %.än

Summa 961
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Diagram Allmänt utjämningsbidragnettobelopp 1993 pastoratsgrupp,per
invånareovägdamedelvärden,kronor per

Allm.utjbidragnettobelopp

f rm
m9:

km rm

200

2.81,4u.

152.6-

YA93 Allmäntutjämningsbidrag1993 Pasioratsgrupp
YB93 Allm.utjbidrag särskildkyrkoavgiñ1993-YC93 Nettobelopp1993

Diagram visar stapelserier. staplarna i varje3 De tretre svarta omgrupp

allmäntstaplar utjämningsbidrag. mittersta prickiga stapelnDenrepresenterar

allmänt utjâmningsbidrag reducerat med särskild kyrkoav-motsvarargrupp

giñ. genomgåendestapel lägre for allmänt utjämnings-Denna stapelnär än

bidrag uppvisar allmänt utjämningsbidrag varförmönstersammamen som

grå åskåd-inte kommenterassärskilt. högra, i varjestapelnDentypen grupp

liggör nettobeloppet.

Värdena medeltal enskilda värden.utgörpastoratsgrupp pastoratsper av

Detta orsaken till här redovisadevärden for det allmännautjämnings-är att

bidraget ligger klan motsvarandevärden i tabell i8pastoratsgrupp överper
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dividerats medhar det totala bidragetavsnitt 4.2. Där pastoratsgruppper

invånarantalpastoratsgruppens

utjämningsbidrag.allmänt DetTre ärär mottagarepastoratsgrupper stora av

lands-ligger mellanglesbygdspastorat,landsbygdspastoratoch pastorat som

har här benämntsbygdspastorat och städer. Gruppen pastorat av

mellan det allmännaSamtidigt det skillnadnormalkommuntyp. är stor

fårgenomsnitt inom dessautjämningsbidrag i tre pastoratsgrupper.mansom

gångerfår mycketGlesbygdspastoraten i medeltalnästan pasto-tre som som

sådubbeltoch landsbygdspastoratennormalkommuntyp nästanraten av

samfallighetemai glesbyg-ochmycket. medeltal erhöll de 125I pastoraten

landsbyg-utjämningsbidrag,deden i allmänt 317313 kronor pastoraten

erhöll inonnalkommuntypden ñck kronor och de 197211 pastoraten av

medeltal kronor.118

landsbygds-står endastBetraktas med nettobeloppen det klartstaplarna att

dessanettobelopp, dvs. endastoch glesbygdspastoratenredovisar positiva

övrigaerhåller från Kyrkofonden. Allade facto medelpastoratsgrupper pas-

utjämningssystemet.Kyrkofonden ochbetalar nettobelopp tilltoratsgrupper

storstäderna,i förorternakyrkliga samfällighetemai dePastoratenoch de tre

medel-invånare och i detill dessa,i de städernamed 50.000änstörre mer

invånare i medeltalbidrar medstädernamed mellan och20.000 50.000stora

dåinvånare skallmellan till utjämningssystemet.och kronor Det106 155 per

går mellan hel delbeaktas inte alla medel till utjämningen Enpastoraten.att

Ävenstiñen for prästpensioneranvändsfor rikskyrkan och pasto-samt m m.

små till Kyrkofonden,i de städernaoch bniksortema betalar 41raten netto

invånarekronor i medeltal.per
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utjämningsbidragnettobelopp skattekraftAllmänt -

utjämningsbidraget ne-ttobeloppetdiagram har det allmännaochI 4 5 resp.

invånareskattekrañen. allmännautjämningsbidragetställts Detmot resp.per

skattekraf-invånare den lodräta Y-axelnnettobeloppet avläses medanper

invånare vågräta Varjeavläses den X-axeln. punkt representerarten per

harsamfállighetema. diagrammende och kyrkliga I961 pastoratenen av

också förlagts regressionslinje minstaär nämnareen som en gemensam

så avstånden punkternaalla punkter. Linjen ritad mellanär att avsumman

och linjen minimerad.är

regressionslin-till varje angiven forLängst i diagram formelnvänster ärupp

jens ekvation. Vidare korrelationen, uttryckavilket är sättett attanges

två variabler diagram-sambandetmellan de ställer varandra imotsom man

råder variablemaOm det ñmktionsmässigtlinjärt sambandmellan ärmet. ett

korrelationen eller har ökning denpositivt värde+1 ett enar om en av-
variabeln ök-leder till ökning denandra och har minusvärdeetten av om en

ning punkternaden variabeln leder till minskning den andra.Omav ena en av

variab-spriddajämt diagrammet finns inte någon korrelation mellanär över

dålema och har värdet absolut värde på destoJu ärstörre större sam-r r

bandet.0m mellanvari-eller kan tala starkt samband0,5är ettr mer man om

emellanablema. viktigtDet de variabler analyserarsambandetär att som man

så erhåller egentligendetta relevanta inte det sambandsätt är att av-man

underliggandevariabel medtageninte i diagrammet.ärseren som
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Förhållande skattekrañ,utjämningsbidrag i tillDiagram 1993Allmänt
invånareskattekronorkronor resp. per

utjbidragAllmänt

Skattekrafta, .m .m.m

förhållande till skattekrañ, kronorDiagram Nettobelopp i1993 resp.
invånareskattekronor per

Neltobelopp

Skattekrañ
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diagramI och sambandettydligt och4 5 starkt, förväntar sig,är som man

mellan det allmännautjämningsbidraget nettobeloppet variabel Y ochresp

skattekraften variabel X. Korrelationen -0,77 Utjämningssys-0,7.är resp.

ñingerara så den skattekrañen understiger visstemet att om egna ga-en

ranterad andel medelskattekrañenfår allmänt utjämningsbi-pastoratetav

dragDet allmännautjämningsbidraget konstruerat fylaär att pastora-ut

skatteinomst till nivå garanteradtets motsvararegen upp en som en SS

skattekrañ. allaNästan med lägre skattekrañ skattekronor får allmänt800än

utjämningsbidragenligt diagram framgårDet vidare minskning4. att en av
skattekrañen under skattekronor800 motsvarande detökningca ger en av
allmännautjämningsbidraget.Så också konstruerat Allaär systemet pastorat

med skattekrañ fårskattekronor inte något900 allmäntutjämöveren ca

ningsbidrag punkternaligger X-axeln.-

Punktsvänneni diagram har5 i diagram korrela-och4mönstersamma som

tionen mellanskattekrañ och nettobelopp lika kraftig Regressions-är nästan

linjen har också exakt lutning i diagram innebärnästan Det attsamma som

punktsvärmen underifrån bryter O-värdet pånär Y-axeln, vilket sker vid

skattekraften skattekronor,700 ökar nettobeloppet från Kyrkofonden lika

mycket den skattekrañenminskar.som egna

Allmänt utjämningsbidragnettobelopp prästlönetillgångar-

diagramI 6 och 7 ställs allmänt utjämningsbidrag nettobelopp motresp.

lönetillgångar. Observerade mycket skilda skalomapastoratens X- och

Y-axlama. skalskillnadDenna regressionslinjeni diagramgör 6 egentligenatt

har mycket liten lutning konstanten före endast0,04X den iären trots att

diagrammetlutar uppåt.snett
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visst positivtfinnsdiagram har värdet vilket betyder detI 6 0,31, ettattr

lönetillgångar utjämningsbidragsambandmellan och allmänt även sam-om

lönetill-Sambandetinnebär medbandet ganska störreatt pastoratär svagt.

medgångar allmänt utjämningsbidragtenderar högre än pastoratatt

lönetillgång-lönetillgângar. ökningmindre Enligt regressionslinjen avger en

utjäm-invånare höjning det allmännafrån till kronor0 1000 avarna per en
iinvånare,från till kronor.ningsbidragetmed kronor 14840 108per

någotlönetillgångaroch i diagrambetraktar nettobelopp 7När ser en

så vilketdiagram diagramförändradbild jämfört med I 7 är gott somr

lönetillgângar nettobelopp.något ochdet inte finns sambandmellansägeratt

också ökning lönetill-på regressionslinjen dvs.Vidare lutningenär en av

så detnågot kan tolkasgångarna inte höjt nettobelopp. Allt detta ärattger

densärskilda
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Prästlönetillgångar förhållande till utjämningsbidrag,allmäntDiagram i
invånarekronor per

Allmäntutjbidrag
m man .ounu:1

LönetillgångarSW m 70W im 9030

invå-Diagram Prästlönetillgângari förhållande nettobelopp,till kronor per
nare

Nettobelopp

000 2000 7000 5000 9000I 3000 4000 5000 S000
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någotsåförändrar bildeningår nettobeloppet,kyrkoavgiften, i attsomsom
vissdet ilönetillgångar inte finnsnettobelopp ochmellansamband trots att

lönetillgångarna.och Dettautjämningsbidragetdet allmännamånfinns mellan

kyrkoavgiñen.den särskildapositiv effektvibedömer avsomen

verksamhetskostnaderutjämningsbidragnettobeloppAllmänt -

ochdiagramfrågan studerasi 8kankanske intressantadenSvaret mest

utjamningsbidragallmäntsambandmellanfinnsnämligen det ett resp.om
korrelationeneñersomverksamhetskostnader.och Svaretnettobelopp är

iockså regressionslinjen,framgårganska stark.dvs Det0,5,är somavca
riktningskoeffici-riktningskoefficienten Dennabåda 0,2.diagrammenhar ca

in-kronorverksamhetskostnadernamed 100ökninginnebär perent att en av

invånare.vånare kronorökat bidrag 20ett peromger

verksam-O vidnettobeloppregressionslinjenX-axelndiagramI skär9 en

regressionslin-följerinvånare.hetskostnad kronor När900nära manper
frånnettobeloppframgår detfrånjen uppåt till höger 900 ut-X att ettca

verksamhetskostnad. Somvid högrejämningssystemet tillfaller pastorat

spridningendocksåväl diagram 9punktsvarmen visar i diagram 8 ärsom

verksamhetskost-många medganska finns ganskaDet pastorattex.stor. en

negativt nettobelopp,invånare harnad kronor1200900 ettsomom per-
fårdvs. till utjämningssystemet.betala

nämligenutjämningssystemet,svaghet medoch belyser attDiagram 8 9 en
med högreverksamhetskostnaderna.Atttillinte alls hänsyndetta pastorattar

ljusfår bidrag kastarcapita i allmänhet öververksamhetskostnader merper
inomlokalplanetoch strukturarbetebehovet rationaliserings-ettav
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kyrkan. i småVerksamheten de enheternabehöver medvetet billigare.göras

behövervidare bildasDet ekonomiskt bärkrañigare enheter där den kyrkliga

verksamheten upprätthållaskan till lägre kostnad i dag i de småän pastora-

Diagrammenbelyserocksådeninbyggda konflikt finns i utjämnings-ten. som

längdenkan det svårt motivera bidragsgivandeI desystemet. att pasto-vara

till icke tillräckligt ekonomiskt dåvälskötta särskilt bi-raten att pastorat,ge

dragsgivama har kyrklig verksamhet. solidaritet kanDenen svagare som

bestående den där bidragen till med verk-är pastoratvara nog ges samma

samhetskostnader de givandeenheternahar med intäktersom men somegna

inte räcker till.

Utifrån information erhållsden i diagram bidragen i olika3 pasto-som om

ringarhar fri hand lagts i diagram och för markera8 9ratsgrupper att

och visa verksamhetskostnadema högst i glesbygdspastorat,att ärper person

därefter följer i fallande ordning landsbygdspastorat, pastorat av

nonnalkommuntyp, småi städer och bruksorter, i medel-pastorat pastorat

och städer lägst i Stockholm, Göteborg och Malmö medstora större samt

förorter.
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förhållande till allmänt utjäm-Verksamhetskostnader iDiagram 1991
invånareningsbidrag kronor1993, per

Allmäntutjbidrag
1a

glesbygdspastorat

landsbygdspastorat

i nomtalkommpastorat

bruksoneripastorat
småstäderoch

medelstoraipastorat
städerochstörre

i storstädernapastorat
medförorter

IND 18W1500moUU] 14m
Verksamhetskostnad

förhållande nettobeloppDiagram i till 1993,Verksamhetskostnader 1991
kronor invånare.per

Nettobelopp
o-

glesbygdspastorat

landsbygdspastorat

normalkommipastorat

i bruksonerpastorat
småstäderoch

medelstoraipastorat
städerochstörre

i storstädernapastorat
förortermed

non um1500
Verksamhetskostrtad
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historiautjamningssystemetskyrkligaDet

skogsfondenlöneregleringsfond ochPrästerskapets

inkoms-prästerskapetsordnandeFörordning allmänt1862Genom avang.en
mellanlönekostnadernatill utjämningförsta pastora-ter togs stegett aven

tilllönetillgângar flyttaskunnaförordningen skulle vissaGenom ettten.

ilönetillgångarunderskott.for där täcka Deatt ett varannat pastorat som

kronotiondei kontantafråga statsanslagde grundadesig pengar,var som
upplåtna fastigheter,kronanfor vissaoch hemmansräntoreller arrende av

tillgångartänkt dessaFrån början detinte bostadsbostallen. attvarsom var
detmöjligtsig dock inteomedelbart. visadeskulle fördelas Detta utanvara

överskottsmedel.uppsamling dessacentralbehov ordnauppstod att avenav
År förvaltninglöneregleringsfond,inrättadesdärför prästerskapets1868 vars

Kyrkofonden,efterföljare,Löneregleringsfondenslades Statskontoret.

överflyttningFondbyrånsvidförvaltningkom under Kammarkollegiets 1973,

fråntill Kammarkollegiet Statskontoret

utsträckning inkomsterPrästerskapets tillfördes ilöneregleringsfond stor av

beställs-avkastningenboställsskog. tillgodogöra sigPrästens rätt att av

husbehovsvirke.skogen i princip begränsadtill uttagvar av

boställenasecklesiastikainrättades desedanskogsawerkningarnaökadeNar

skullebehållningen skogsavverkningarnaskogsfond, dit delstoren avav

också Statskontoret. Dennalevereras,Förvaltningen fond ladesdennaav

ecklesiastikaskogarna.fond i dedisponeradesför skogsodlingsarbeten
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års frånKyrkofonden 19141910 författningar och

Åtgärderna Efterårs visadesig otillräckliga.i förordning1862 ettsnart vara

flerårigt år författningarutfärdades komplexförberedelsearbete 1910 ett av

regleringområdet Bla. tillkom lagdet kyrkligt-ekonomiska en om av

utred-kyrkofond. regleringarnaprästerskapetsavlöning och lag Föreen om
Ävendes organisationenoch indelningenbehövde ändras.den kyrkligaom

Maj:t prästtjänst inte behövdeskunde Kungl. Maj:tKungl. fann attom en

röstmajoritet beslötmedge den fick kvar församlingenmed vissatt omvara

frånsjälv lönen. sådantfall fick inte församlingenbidrag till lånenbetala Iatt

Kyrkofonden. avlöning skulle utdebtera för-betalaFör prästensatt pastorat

samlingsavgiñer Räckte inte detta ficktill skattekrona.30 öre pasto-upp per

också från prästlönetillgångar.Behövdeinteanvändaavkastningen sinaratet

skulleavkastningen med skatteunderlag,användas, iLex. pastorat stort

denna ochlevereras till Kyrkofonden. inte församlingsavgiñemaRäckte

avkastningen måste utdebitera ytterligareprästlönetillgångama pastoratetav

högst skattekrona. erfordrades detta fick30 Vad utöver pastora-öre per som

tillskott Kyrkofonden.tet som av

avlöningstillgångama löne-Kyrkofonden bildades i prästerskapets1914 av

regleringsfond skogsfond vissaoch de ecklesiastika boställenas samt av

andra årlig ersättningfrån indra-medel. inkomster bestod fårDess statenav

ingått låneregle-tionde, arrenden löneboställen i prästerskapetsget av som

ringsfond eller Kungl. Maj:t anvisatstill löneförbättring i annatpastoratänav

försålddet där skoglönebostället beläget. Vidare ingick medel förvar

löneboställena, prâstlöne-överskotten avkastningen pastoratensav

tillgångar vinst tillgångar.och Kyrkofondensräntorsamt annan
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därtillskott till dei första handutgifter bestodKyrkofondens pastorat enav

till betalaprästlönema.skattekronainte räckteutdebitering 60 attöre perav
till-skogsförsäljningsmedelbetala deskulle KyrkofondenDärutöver ut som

löneförmåner tillkomfor vissaoch präster-kom pastorat somsvaraensam

skapet.

användningenregleradesårs ecldesiastikaboställsordningGenom 1910 av

prästgårds ochförved tagitsskogsavkastningen.Eñer det virke ochatt

försäljnings-skogsavkastningsäljasochövrigkyrkobyggnads behov skulle

Kyrkofonden.levereras tillmedlen

fickskattekronasedanBestämmelsen först 30 uttaxeratsörepastoratatt per

skatteunderlagetprästlönetillgångar medfördeanvända sina växte,näratt,

skattemedeloch levereraprästlöneutgiñemamedmånga täckañckpastorat

helaavkastningentill Kyrkofonden.

års1932 lagstiftning

År ochavlöningutredningsförslag prästerskapets1929 lades fram ett om

statliga förvaltningenförvaltningen därtill anslagnaegendomen.Dendenav

Alla lokaltdomänstyrelsen.löneboställena bli sammanfördhosföreslogsav

tillförasförvaltade för kapitalskulle med undantag doneratprästlönefonder

avlönings-Kyrkofonden, för det prästerligaskulle centralorganutgörasom

fondensårligen inlevererasTill Kyrkofonden skulleväsendet. utöver egen-
tiondefrån statsverket för indragetavkastning och ersättningarna m m -

ochlöneboställenbehållen från i allaoch skogsavkastningarrenden settstort

visst, helafrån skatt beräknadefterbidrag i form allmän överpastoraten av
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Kyrkofonden skulle betalasbelopp skattekrona.Urriket lika högt samt-per

för avlöning.liga kostnader prästerskapets

allvarligtuppfattadesfrån håll kritik ochkyrkligtFörslaget ettmöttes somav
reaktionfortbestånd. för dennaGrundegendomenshot den kyrkliga varmot

ochfrånkyrkans skiljandeförekommandedebattenden samtidigt statenom

denindragning tillsocialiseringsutredningensförslagden s.k. staten avom

kyrkliga egendomen.

åtgärderför decent-undersökningmedUtredningen kompletterades enaven

prästlönesak-fastslogbetänkandeprästlönejorden. 1931ralisering I ettav

lagstiftningsgrund-dittills tillämpademedkunniga det inte överensstämdeatt

i synnerhetprästlönetillgångartill Kyrkofonden,dra pastoratenssatseratt

enskilda ellerantingen doneratsprästlönejordendelenstörre avavsom
prästlönetillgångamaochDärför bordeförsamlingarna själva.skaffats av

förbli angelägenhet Pastoratenavlöningen prästerskapet pastoraten.enav
prästlönetillgångarnaföranvända avkastningenskulle i första hand attav

pensionerändamålförtäcka löner. Gemensammaprästemas pastoratensom

årligbetaladeskulle betalaslöner till adjunkter att pastoraten enm.m. genom

visst,Kyrkoavgiften skullekyrkoavgiñ till Kyrkofonden.allmän utgöra ett

hela riket lika högt belopp skattekrona.för per

FörslagetlagstiñningenDecentraliseringsförslagetsegradei den 1932.nya

Stiftsnämn-stiñsnämnd,med det i varje stiñ inrättadeskompletterades att en

kontrol-boställsnämndemamed tidigare tillkomnaden skulle tillsammans de

boställsförvaltning.lera pastoratens
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kyrko-i territoriellaforsamlingsprästerAvlöningskostnaderna för pastorat -
kyrkomusiker skulle i prin-kyrkoadjunkterkomministrar ochherdar, samt-

användaavkast-hand skulleförstacip bestridas 1 pastoratetpastoratet.av
kyrkomusikertillgångar. dennaavkast-Omochningen präst-pastoratetsav

skatte-utdebitera tillskulle 20ning inte räckte till örepastoratet perupp

erhöllsdessa lönekostnadererfordrades tillytterligare medelkrona. Om

från Kyrkofonden.dessa

årlig avräkning mellanbestämdestillskott KyrkofondenDessa genom enur

prastlönetill-Avkastningenoch Kyrkofonden. pastoratenspastoraten av

beräknadebelopp.boställsnämndema Dessagångar därvid medtogs upp av

års mellanmm.normalavkastningen gjordes meduppskattningar 10av
underhålls- ochforvaltningskostnader, skatterAvdrag gjordes for samt ny-

beräknadesschablon-prastlönefondernabyggnadsarbeten.Avkastningen av

sig den avkastningsjälva tillgodogöramässigttill fick3 %. Pastoraten som

normalavkastningen.den uppskattadeöversteg

ifrågavarande årlig redovisningtill stifts-avräkningFör pastoratet enavgav

nämnden

Två mellan 1966 1983ochsystem

Från då i princip fortfarande funge-1966 och fram till det1983, systemsom

ekonomiskautjämningen mellan kyrkokommu-bruk, bestod denitogsrar

två skatteutjämningssystemetfordet statligaDetsystem.nema av ena var

hade till-kommunerna, kyrkokommunerna och vilketomfattadeävensom

lönekost-kommit andra for utjämning1966.Det pastoratenssystemetvar av

nadervia Kyrkofonden, historia tecknatsovan.vars
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skatteutjänuiingsbidragenförberäknadesi börjanskatteutjämingssystemetI

för de borgerligakommunerna,de kyrkliga kommunerna sätt somsamma

skatteunderlagmultipliceradesmed den fast-tillskottetdvs. attgenom av
År desläpptes följsamhetenmedkommun. 1974lagda skattesatsenper

då pågåendekyrka-statbered-främst denborgerliga kommunerna, p.g.a.

kyrkligaFrån till räknades de kommunernasningen. och fram1974 1983

årligen.skatteutjämningsbidrag med5 %upp

År för utjämningvissa förändringar iinfördes1972 pastoratenssystemet av

löneboställe-Kyrkofonden samtidigt förvaltningenlönekostnadervia som av

viktigast förändringen innebarfördes till stiñsnämnden.skogar Den attnas

redovisas till stiñsnämndenoch inteverkliga nettoavkastningenskulleden

räknadesnormalavkastning. nettoavkastningenuppskattad Innanlängre en

tillgodoräknas for dess förvalt-avkastningenfram skulle %20 pastoratav

nettoavkastningengällde inteningskostnader.Fortfarande att om summanav

utdebitering förslog tilloch skattemedelmotsvarandehögst 20 präst-öres

återstoden täckas Kyrkofonden. Omkyrkomusikerlönema skulleoch av

lönetillgångama lönekostnademaföravkastningen prästernastörre änav var

Kyrkofonden.betala in överskottet tilloch kyrkomusikema ñck pastoratet

små följd överskott.belopp inbetaladesDet som avvar som

varje bl.a. storlekenavräkningsförfarandefastställdesGenom netto-ett av

kyrkomusikertillgångar,prästlöne- ochavkastningen varje pastoratsav

lönekostnader, till tillskottstorleken varje rättpastoratspastorats urav

omfattningen skyldighet erlägga allmänKyrkofonden och pastoratens attav

Kammarkollegiet iStiñsnämndema förkyrkoavgift. pastoratenresp

avräkning. TillStockholms stift de myndigheter ombesörjdedennavar som

stiftsnämndemauppgifteravräkningenlämnade tillgrund för pastoraten om
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lönetillgångarnasavkastning, lönekostnader Avräkningen mellan pasto-m.m.

och också frånKyrkofonden grundade sig på uppgiñer länsstyrelsernaraten

forsamlingsskattensstorlek.om

Kyrkofondens huvudsakligauppgiñ under dennatidsperiod främjaattvar en

utjämning mellan kostnaderna för avlöning församlings-pastoraten av av

och kyrkomusiker. Kyrkofonden svarade emellertid i viss mindrepräster

ocksåutsträckning för utgiñer hänförliga kyrkligtill verksamhetsom var

kontrakts-, stiñs- och riksplanen, bl.a. lönerna till biskopama.
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