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Till Statsrådet och

chefen för Kulturdepartementet

Regeringen bemyndigade beslut den december21 1995 chefengenom
för Civildepartementet, för Kulturdepartementet, tillkallaattnumera en
särskild utredare för utreda Vissa frågor Svenska kyrkansatt om perso-
nal, statsbidrag till trossamfunden, trossamfundens skattestatus och
stat-kyrkarefonnens finansiering. Med stöd detta bemyndigande ut-av
sågs den l januari 1996 landshövdingen Görel Bohlin att utre-vara
dare.

Såsom sakkunniga förordnades fr.0.m. den februari26 1996 t.o.m.
den 31 ombudsmannen1997 Enroth,Lars ombudsmannen Hansmars
Kind, ombudsmannen Gerda Kuylenstierna Milton, generalsekreteraren
Jan-Erik Levy, f.d. kanslirådet Lars Lindén, departementssekreteraren
Ulrika Lindström, ekonomiselcreteraren Lars Sköld, fr.0.m. den 19 mars
1996 den 31 1997 musikdirektören och ombudsmannen Zaidt.o.m. mars
Bjurek och fr.0.m. den 8 oktober 1996 den 31 departe-1997t.o.m. mars
mentsselcreteraren Ingrid Strömberg. Ulrika Lindström entledigades
fr.0.m. den 8 oktober 1996.

Som förordnades fr.0.m. den 26 februariexperter 1996 den 31t.o.m.
kammarrättsassessom,1997 departementsrådet, Larsmars numera

Bergendal, kanslirådet Ingrid Carlberg, rådmannen Eskil Hinn,
personalsekreteraren Kristina Lindahl och forhandlingsdirektören Kurt
Nilsson.

Till sekreterare förordnades fr.0.m. den 1 1996 den 31t.o.m.mars
1997 hovrättsassessom Gertrud Forkman och avtalssekreterarenmars

Ylva Wåhlin.
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kyrkans personal ochUtredningenharUtredningen antagit namnet om
samfundsstöd.om

betänkande, Stöd, skatter ochdettaoch med överlämnarI jagatt nu
Övriga redovisasfrågordel slutfört.finansiering, uppdrag i dennamittär

samtidigt.personal, överlämnasSvenska kyrkansbetänkandeti som

aprilStockholm i 1997

Görel Bohlin

Gertrud Forkman

WåhlinYlva
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Förkortningar m.m.

Ds Departementsserien

IS Islamiska samarbetsrådet

OÖKER Ortodoxa och österländska kyrkors ekume-
niska råd

Pastoratsförbundet Svenska kyrkans Församlings- och Pasto-
ratsförbund SKFP

Principbeslutet 1995/96:80, bet. 1995/96:KU12, rskr.prop.
1995/96:84

Prop. proposition

Riktlinj ebeslutet Principbeslutetse

RSV Riksskatteverket

SFRV Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig
verksamhet

SFS Svensk författningssamling

SIL statligLagen 1947:576 inkomstskattom

SOU offentligaStatens utredningar

SST Samarbetsnämnden för statsbidrag till tros-
samfund

TBR Trossamfundens beredskapsråd

Utredningsdirektiven Dir. 1995: 162
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Sammanfattning

stödStatligt

stödjaskallframtideni tros-förgoda motiv ävenfinns statenDet att
människorstöd, inspireraandligtmänniskorsamfunden. Genom att ge

konkretalösaeffektivtochmedvetenhetetiska attöka sin genomatt
vårt demo-iharmonintillbidratrossamfundenkanproblemsociala

samhälle.kratiska
vilkabeslutapå regeringenankommaskall det attLiksom omnu

år-detstöd. Hurstatligtför stortfrågaikommakantrossamfund som
ibestämstrossamfundentillstödstatligtförskallliga anslaget vara

budgetssammanhang.
föreslårstödförfrågaikommakunnaskalltrossamfundFör ettatt

trossamfundetkrävasböruppfyllda. Det attskallkravvissajag att vara
klartstådetVidare börlivskraft. att trossam-och harstabiltär egenen

etik.destruktivförmedlarfundet inte en
basstödtrossamfundbidragskvalificerade ettallaföreslårJag gesatt

organisa-likvärdigtelleruppbördshjälpstatlig ettform antingeni av
tionsbidrag.

och krono-skattemyndighetemainnebäruppbördshjälpStatlig att
medtillhjälpertrossamfundet attförkostnadfogdemyndighetema utan

Svenska kyr-trossamfundet.tillhördemfrånavgifterkassera in som
uppbördshjälp.formbasstöd istatligafå sittframtidenskall ikan av

uppfyller kravenochÄven registreradetrossamfundandra är somsom
basstöd denifå sittkunnaregeringenhosansökanskall efterstödför

formen.
bidragskvalifice-övrigaföreslårjagorganisationsbidrag attDet som

vadutgångspunkt imedberäknasfå börskalltrossamfund upp-rade
kyrkan.Svenskaitillhörigbördshjälpen kostar per

samhälls-särskiltförbidragändamålsstyrdabasstöden börUtöver
Även kom-kunnaskallkyrkanSvenskakunnaverksamhetnyttig ges.

bidrag.sådanafråga förima
finnasbörSSTtrossamfundtillstatsbidragförSamarbetsnämnden

vissbörkyrkanSvenskamyndighet.bidragsfördelandekvar gessom
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representation i nämnden. SST bör följa ekonomi-administra-samma
tiva regler och rutiner andra myndigheter.som

I sitt regleringsbrev till SST bör regeringen utvecklanärmare vilka
Verksamhetsmål de ändamålsstyrda bidragen skall främja. SST fårsom
besluta kriterier för bidragens fördelning och hur fördelningenom om
skall göras.

För basstödet skall kunna följasatt bör SST fordra inrätt attupp ges
dokumentation från de trossamfund får sådant stöd. De tros-som
samfund får ändamålsstyrda bidrag skall skyldiga eftersom attvara an-
modan redovisa verksamheten till SST.

Beskattning

Svenska kyrkan och dess kyrkokommuner dagi helt befriadeär från
skyldighet betala inkomstskatt.att För framtiden jag skäl för attser
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i skattehänseende
likställs med allmännyttiga ideella föreningar. Sådana föreningar har en
starkt begränsad skattskyldighet. Denna beskattning, bara träffarsom
näringsverksamhet, Väl anpassad tillär Svenska kyrkans verksamhet
och gäller redan i dag för de flesta övriga trossamfund. Reglerna inne-
bär endast verksamhetatt konkurrerar med näringsverk-som annan
samhet beskattas.

Vid relationsändringen lämnar Svenska kyrkan det allmänna och
blir likställd med övriga trossamfund. förändringDen föresprå-jagmer
kar skall den bakgrunden. Bibehållenmot skattefrihet skulle i vissases
fall kunna snedvrida konkurrensen.

Prästlönefastighetema hänförs i dag till kyrkokommunema och be-
skattas därför inte alls, de används förtrots näringsverksamhet.att Om
fastighetemas framtida i stället likställsägare med allmännyttiga ideella
föreningar och andra trossamfund blir det viss beskattning.

Reglerna beskattning allmännyttiga ideella föreningar kanom av
komma förändras till följd förslagatt från Stiftelse- och förenings-av
skattekommittén. I sitt betänkande föreslog den kommittén bland annat

realisationsvinstbeskattningatt skulle införas för allmännyttiga ideella
föreningar. Detta skulle gälla för sådana tillgångar hör till egentligsom
näringsverksamhet. I övrigt föreslogs fortsatt långtgående skattebe-
frielse avseende inkomstskatt, förmögenhetsskatt och mervärdesskatt.
Förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Svenska kyrkan jordägare.är Oavsett hur beskattningenstor fören
allmännyttiga ideella föreningar kommer vid utgångenatt årutse av
1999 bör därför, såvitt gäller den kyrkliga jorden, den lik-nya
ställigheten föregås övergångsfrist på antal år.ettav en
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Även verksamhet hosreligiösändamål främjamedstiftelser att
likställig-statligt stöd börföruppfyller kraventrossamfund avsom

harKammarkollegietframtiden.skattskyldiga ihetsskäl begränsatvara
framtidenikyrkliga egendomendenmodeller för hurolikaredovisat

innebärmodellförfogande.kyrkans EnSvenska attkunna stå tillskall
sådanuppfattningstiftelse. Minförs till är attegendom stor enen

defå övrigafinns någraskattskyldig. Detbegränsatstiftelse bör avvara
för sinbasstiftelseforrnenanvänderdagtrossamfunden i somsom

Även skulle bli begränsatstiftelsersådanaverksamhet.ekonomiska
ändrades påstiftelserförskattereglema sättskattskyldiga somom

överväganden.föregåsbör dockändringsådan närmareEnnämnts. av
relations-betänkande kommerKammarkollegietsframgårSom av

kyrk-vissi frågaförändringar ägermedföraändringen att vem somom
stämpelskatt. Närmedföraskall inte ettförändringarlig jord. Dessa

börjuridisk identitetfåroch därförsigtrossamfund låter registrera ny
tidigarefrån sinfastigheterförvärv motsva-det rättssubjektets avnya

stämpelskatteskyldighet.heller medförarighet inte

Finansiering

kostnader förökadeinnebärutredarnastatligaförslag från deDe som
Registreringenreformen.för tros-finansieras inomkanstaten avramen
registerhållningsavgif-täckas medkankostnadermedförsamfund som

kyrkoav-med delarskall finansierasBegravningsverksamhetenter. av
tillErsättningenbegravningsavgifter.särskildarespektivegifter

Kommitténenligtunderhåll kan,kyrkoantikvarisktkyrkan förSvenska
Uppbörds-skatt.medfinansieraskulturarvet,kyrkligaangående det

börskattkyrkoantikvariskkyrkoavgifter ochavseendeadministrationen
församlings-uppbördenförkostainte änstatensammantaget avmer

begrav-särskildauppbördKostnaden fördag.skatten kostar i av
begravningsverksamheten.förhuvudmännenningsavgifter bör belasta

för Demerkostnaderinnebär ingaförslag staten.Kammarkollegiets
minagrundpåtillkommakanKammarkollegietkostnader för avsom

Svenska kyrkan.belastapersonal börförslag rörande
ökademedförskattefrågorochpensionsfrågorförslag rörandeMina

intäkter för staten.
förtillskottsåledesförslag innebärUtredarnas ettsammantagna

staten.
inombesparingardessutom vissa göraskanTill följd reformenav
utfördagistatliga instanseruppgifterstatsförvaltningen. Många som

angelägen-inomkyrkligabliräkning kommerför Svenska kyrkans att
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heter. Besparingen till följd upphört för kyrkliga val blir mestav ansvar
betydelsefull.

reformenMen medför med nödvändighet också inkomstbort-stora
fall för staten.

Kyrkokommunema betalar i dag till följd riksdagsbeslut så kalladav
skatteadministrationsersättning till För 1997 betalas 393staten. miljo-

kr.ner
Den kommunala ñnansieringsprincipen medför kyrkokommu-att

för 1997 betalar kostnader för ekonomiska regleringar med 167nema
miljoner kr till staten.

När Svenska kyrkan lämnar det allmänna faller förutsättningama för
tillämpa riksdagsbeslutenatt kyrkokommuners skyldighet betalaattom

dels skatteadministrationsersättning, dels kostnader för ekonomiska
regleringar.

Bortfallet skatteadministrationsersättningen och bortfallet in-av av
täkterna till följd ekonomiska regleringar kan inte täckas inomav

för refonnen.ramen
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Utredningsuppdragen1

Bakgrund1 1
.

ändradeprincipbeslutdecember 1995fattade den 8Riksdagen ett om
1995/96:80, bet.Svenska kyrkan prop.mellan ochrelationer staten
Svenska kyrkanBeslutet innebär1995/96:84.1995/96:KUl2, rskr. att

2000.januari årfr.o.m. den 1förhållande tillfå friareskall statenett
delfrågorradkonstateradesprincipbeslutetsamband medI att en

dendärför 21beslutadeRegeringenförändringen.måste utredas inför
utred-särskildaoch tvåfyra utredningardirektiv fördecember 1995 om

bilagafinns 1helhetDirektiven i sin1995:162.ningsuppdrag dir. som
till betänkande.detta

utrednings-Kyrkoberedningensden s.k.föregicksPrincipbeslutet av
trossamfundenochbetänkandet Statenslutredovisades iarbete, som

SOU 1994:42.
den s.k.framdessförinnanbakgrundsmaterialBetydelsefullt togs av

och islutbetänkandet Ekonomi rätt1992ERK-utredningen, avgavsom
1992:9.kyrkan SOU

betänkandetill dethänvisasredogörelsehistoriskutförligareFör en
statliganämndadeöverlämnassamtidigt med detta annan avav ensom

reglerättsligatrossamfundensUtredningennämligenutredningarna, om
ring.

ochskatterrörande stöd,uppdragMina1.2

finansiering

andrastöd tillfinns för statligtvilka motivskall trosJag överväga som
utgångspunkt dessaiskall medVidare jagSvenska kyrkan.samfund än

trossamfundstöd tillför statligtställasbörföreslå vilka kravmotiv som
stödet skall utgå.statligaoch vilka fonner deti
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Uppdraget innefattar inte förslag hur omfattande detatt stat-ge om
liga stödet till trossamfunden skall vara.

Mina utredningsdirektiv jag skall frånutgå riktlinjsäger att
jag mina överväganden.när Riktlinjebeslutetgör innebär bland annat
Svenska kyrkans beskattningsrätt upphör ochatt Svenska kyrkan iatt

stället skall få hjälp med inkassera avgifter från alla till-sinastatens att
höriga. Den administrativa hjälpen skall kostnadsfri för Svenskavara

Ävenkwkan. andra trossamfund Svenska kyrkan skall efter särskildän
prövning regeringen i varje enskilt fall kunna uppbördshjälp ellerav
statligt stöd på annat sätt.

Jag har relationsändringen motiverar någonöverväga ändringatt om
i Svenska kyrkans eller något trossamfunds skattestatus. direk-Iannat
tiven påpekas allmän skattereglema för stiftelser ochatt översynen av
ideella föreningar nyligen har gjorts Stiftelse- och föreningsskatte-av
kommittén. Arbetet, hade karaktär teknisk redovisas iöversyn,som av

Översynkommitténs slutbetänkande skattereglema för stiftelser ochav
ideella föreningar SOU 1995:63. Betänkandet har remissbehandlats
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Kommittén kunde i
sina förslag inte hänsyn till den förestående relationsändringen mel-ta
lan Svenska kyrkan och staten.

utredningsarbetetI avseende stat-kyrka skall enligt direktiven prö-
de kostnader förslagen för med ochsig hur dessa skall finan-vas som

sieras. Dessutom särskilt den skatteadministrationsersättningattanges
från kyrkliga kommuner riksdagen beslutat skall beaktas. Ensom om
statsfinansiellt neutral lösning skall grundläggande förutsätt-vara en
ning. Mitt uppdrag efter samråd med övriga utredningar läggaär att
fram förslag till hur den sammanlagda finansieringen skall ske.

Övriga1.3 utredningar

Mina utredningsuppdrag, redovisats i detta betänkande och i mittsom
andra betänkande Svenska kyrkans personal, har samband mednära öv-
riga fem statliga utredningsuppdrag rörande relationsändringen.

Utredningen trossamfundens rättsliga reglering har haft i uppdragom
utforma förslag till grundlagsbestämmelse föreskrifter rörandeatt om

trossamfund, förslag till lag trossamfLmd, förslag till lag Svenskaom om
kyrkan och förslag till erforderliga Övergångsbestämmelser. särskiltEtt
utredningsuppdrag har lämnats till Riksskatteverket. Uppdraget har varit

utreda formerna för och lägga förslag till regleringar denatt statligaav
uppbördshjälp enligt riktlinj Svenska kyrkan skall ha tillrättsom
och andra trossamfund kunna beviljas. För Begravningsverksamhetsr
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kommittén hurhar uppgiften analysera begravningsverksamhevarit att
utforma förslag lagstiftning därom.bör ordnas och tillten att

Kammarkollegiet haft särskilt utredningsuppdrag rörande denhar ett
kyrkliga egendomen. Huvuduppgiften för Kammarkollegiet har varit att
föreslå hur den kyrkliga egendomen, inklusive kyrkofonden, skall stå till
Svenska kyrkans förfogande enligt olika modeller riktlinjeinämntssom
beslutet. Kammarkollegiet har också haft skattekonsekven-övervägaatt

överförande. angående det kyrkligaegendomens Kommitténserna av
kulturarvet har huvudsak haft två uppdrag. det första har utred-i För

förhaft lägga förslag rörande den statliga kultur-ningen ersättningatt
förutsätter Svenska kyrkan skall få.minnesvård riktlinjebeslutet attsom

haft föreslå vilka åtgärder bör vid-det andra har utredningenFör att som
rörande de kyrkliga arkiven.tas

utredningarna utredningsarbete pågåttParallellt med de statliga har ett
fast-Direktiv för det kyrkliga utredningsarbetetinom Svenska kyrkan.

ställdes kyrkans centralstyrelse den december 1995.Svenska 14 Be-av
fyraslutet centralstyrelsen tillsatte ledningsgrupp, särskildainnebar att en

teologisk inomkyrkligautredningsgrupper och Det ut-expertgrupp.en
redningsarbetet det skall avslutas i 1998.pågår Planenännu. är att mars

ochuppgift för ledningenkyrkliga ledningsgruppensDen är att svara
för-kyrkliga utredningsarbetet ochsamordningen det samlade att geav

övergripande Utred-slag rörande frågor grundläggande ochvissa art.av
utreder ansvarsfördel-ningsgmppen arbetet olika kyrkliga nivåerpåom

biskoningen olika kyrkliga nivåer frågor tillsättningmellan samt avom
frågor kyrkliga val, kyrko-och domprostar. Uppgiften utredaattpar om

bokföring Utredningsgruppen kyrkligaoch kyrkliga arkiv tillkommer om
eko-val- Med Utredningsgruppen kyrkligoch indelningsfrågor omm.m.

frågahaft beröringspunkter, främst ioch egendom har vissanomi jag om
framtidabeträffande Svenska kyrkansgjorda pensionsåtaganden och

ekonominskattestatus. utredningsgrupp har till uppgift belysaDenna att
kyrkoavgift ochpå alla förslag rörande utjämningssys-nivåer och att ge

begravningsverk-kyrkofonden, kyrkliga egendomen övrigt,den item,
haftkulturhistoriska värdena. utredningsgrupp jagsamheten och de Den

personal, tillsynmed Utredningsgruppen kyrkansärmest gemensamt om
uppgifter kanämbetsbärare och kyrkan. Bland dessöverprövning iöver

främst för ochfrågan hur arbetsgivarskapet skall prästernämnas utom se
fråganbiskopar, frågan hur tillsyn ämbetsbärama skall skeöver samtom

teologiskahur inomkyrkligt kan ordnas.överprövningssystem Denettom
följer dessutredningsgruppemas förfogande ochstår tillexpertgruppen

arbete teologiskt perspektiv.ettur
och samordning mellan utredningarna har iunderlätta iFör insynatt

enlighet statliga utredningsdirektivenmed riktlinjebeslutet och de sär-ett
Stat-kyrkadele-skilt beredningsorgan, Stat-kyrkadelegationen, inrättats.
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gationen arbetar inom Kulturdepartementet och har mycket breden
sammansättning. leds statsrådetDen och departementschefen. Dessav
vice ordförande ärkebiskopen. Såväl de statliga utredningarna detär som
kyrkliga utredningsarbetet har under arbetets gång regelbundet rappor-

till Stat-kyrkadelegationen. arbete beräknas avslutat denDessterat vara
30 juni 1998.

l Utredningsarbetet

denFr.0.m. januari förordnades särskild utredare.l 1996 jag Mittsom
arbete påbörjades sedan sakkunniga,i 1996 och sekreterareexpertermars
hade förordnats.

disponeradeJag mitt arbete så jag koncentrerade på personal-migatt
frågorna under våren och och på de frågor redovisas1996sommaren som

dettai betänkande Stöd, skatter och finansiering under hösten 1996- -
och vintern 1997.

Sammanlagt har haftjag tio sammanträden med utredningens sakkun
niga och haft sak-Två sammanträdena har intematform. Deexperter. av
kunniga och har under arbetets bidragit med sakkunskapgångexperterna
och erfarenheter från skilda områden, både vid sammanträdena och på

sätt.annat
Arbetet har bedrivits öppenhet för utifrån. Till-under synpunkterstor

med sekretariatet och haftnågra har jagexperternasammans av uppre-
pade kontakter med statliga utredningar, med kyrkliga utred-övriga den
ningsgruppen personalfrågor med den kyrkliga utredningsochom m.m.

ekonomi och egendom. har vid tillfällen sammanträf-tvåJaggruppen om
fat med de trossamfund dag får statsbidrag. Till dessa trossamfundisom
har jag också enkät. Vidare har haft kontakter medjag Sverigessänt en
Buddhistiska samarbetsråd och Romersk-katolska biskopen Hubertus
Brandenburg. studiebesök har gjorts vid regeringskansliet i därEtt Norge,
jag sammanträffat företrädare från fleramed departement rörande stöd till
trossamfund.

Stat-kyrkadelegationens arbeteI har jag deltagit aktivt.
enlighet med haftI direktiven har jag riktlinjebeslutet utgångssom

punkt for mina överväganden.
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uppläggningBetänkandets1.5

beskriv-översiktligkapitel 2imed jag görinledsBetänkandet att en
organisationenbeskriverorganisation. JagkyrkansSvenskaning av

framti-den förskisserarriktlinjebeslutetoch sådandagidensådan är
kyrkofonden. EnbeskrivningkortocksåinnehållerKapitletden. aven

finnsstatsbidragfårdagtrossamfund iövrigabeskrivning somsomav
betänkandet.tillbilaga 3

utred-behandlar minadär jaghuwdavsnittföljerkapitel 2Efter tre
beskattningtrossamfunden,tillstödStatligtavseendeningsuppdrag av

finansiering.reformensochtrossamfunden
trossamfunden,stöd tillstatligtavseendehuvudavsnittet,förstaDet

förutsätt-grundläggandevissaigenomkapitel 3med iinleder jag att
tillstödjagredovisar tros-kapitel 4 statensuppdrag. Iför mittningar
minöversiktligtkapitel 5jag ibeskriverDärefterdag. nyasamfunden i
analyse-trossamfundentillstödstatligtförMotivenför stödet.modell

stäl-börvilka kravkapitelisedan,redovisarkapitel Jagi somras
kapitlen, 8följandedeskall utgå. Istödförtrossamfundenpålas att
framtiden.förföreslårstödformer jagdejagbeskriveroch närmare

bidragsfördelande organetsdetigenomjagKapitel 10 attägnar
minakapitel llijagSlutligenframtiden.ställning iuppgifter och ger

för-följerjämställdhetspolitiskaochregionalpolitiskapåsynpunkter av
slagen.

beskattninghandlar tros-dethuvudavsnittandra ärMitt avomsom
beskrivningkortmedkapitel 12inleds iavsnitt avsamfunden. Detta en

kyrk-denbakgrundsbeskrivningjagkapitel 13uppdraget. I gör aven
förståelsenförnödvändigBakgrundendag. äregendomen i avliga

genomgångoch 15kapitel 14jag, iDärefterskatteförslag. görmina en
kapitelframåt. Iblickar jagSedanskatter.ochskattesubjektdagensav
grund-Minskattesubjekten.kyrkligaframtidadebeskriver jag16

skalltrossamfundenbeskattningframtidens är attförläggande princip
iutvecklar jagDettaföreningar.ideellaallmännyttigamedlikställas

förändradedebeskrivningkapitel 18,följer, iDärefterkapitel 17. aven
förenings-ochStiftelse-frånförslagenföljdblikanregler avensom

skattekonsekvensernakapitel 19ianalyserarskattekommittén. Jag av
redogö-utförligarepensionsâtaganden. Engjordarörandeförslagmina

kyr-Svenskabetänkandeandrai mittfinnsförslagetsjälvaförrelse -
skattefrågorsärskildasådanajagkapitel 20personal.kans I tar upp

Huvudavsnittetrelationsändringen.självamedsambanddirektharsom
skatte-minaföljderövrigabeskriverkapitel 21med jag iavslutas avatt

förslag.
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Det tredje huvudavsnittet gäller reformens finansiering. Avsnittet
börjar med kort inledning i kapitel 22. Därefter redogör jag i kapitelen
23 för vilka kostnader och intäkter följer samtliga statligasom stat-av
kyrkautredningars förslag. kapitelDetta har jag utformat efter samråd
med övriga berörda utredningar. kapitelI 24 redovisar jag vilka bespa-
ringar kan i statsförvaltningengöras relationsändringen.som genom
Kapitlet utgår från den från Statskontoretrapport finns bilagasom som
2 till detta betänkande. Kapitel 25 skatteadministrationsersätt-ägnas
ningen. Slutligen jag kapiteligör 26 summering och drar mina slut-en

beträffande finansieringen.satser
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organisationkyrkansSvenska2

organisation2.1 Dagens

kyrkan.Svenska Ienheten inomgrundläggandedenFörsamlingen är
icke-fåområde. Någrageografisktförsamlingenregel ettmotsvarar

ocksåFörsamlingendock.finnsförsamlingar ärterritoriella gemen-en
kyrklig kommun.formijuridiskskap. Vidare denär enavpersonen

skötaförsamlingarandramedsamverkaneller ifår självförsamlingEn
finnsförsamlingsangelägenheterVadangelägenheter.sina är pre-som

kyrkansfrämjandeblandkyrkolagen.ciserat Där annati nämns av
evangelisation.diakoni ochundervisning,gudstjänstliv,

demokra-antingenbeslutandehögsta utgörsFörsamlingens avorgan
kyrkostämförsamlingareller i småkyrkofullmäktigetiskt valda av--

dock ibeslutanderättenfalldemokrati. vissadirekt I utövasgenomman
beslutandehögstadethurkyrkoråd. Oavsettdirektvaltstället orga-ettav

alltidkyrkoråd. Detfinnasförsamling utsesskall det i varje ettutnet ser
styrelse.församlingensgrund ochdemokratiskpå utgör

kyr-bestämsSkattesatsenbeskattningsrätt.harKyrkokommunema av
tillsammansFörsamlingsskattenbeslutandekokommunens tas upporgan.

lindradkyrkan harSvenskatillhörinteinkomstskatten. Denmed som
skattskyldighet.

församlingbildasslag.olika DefinnssamfálligheterKyrkliga avav
Även deangelägenheter.ekonomiskaför vården gemensammaavarna

styrelser.och harkyrkliga kommunersamfälligheternakyrkliga utgör
Ettpersonalorganisationen.lokala pastoför denbildar basPastoratet

domkyrkopastoratenkyrkoherde. Iförtjänstgöringsområdeärrat en
eller flerabeståkandomprost. Pastoratetbenämns kyrkoherden av en

församlingar.
tjänstgöringe-regionala enhet. Detkyrkans utgörStiftet Svenskaär

kallasUppsala stiftstift.kyrkan finns 13Svenskabiskopen.område för I
oftabeskrivsrollärkebiskop. Dennesbiskopärkestiftet och dessockså är

finns dessutomärkestiftetbland likar". Ifrämste"den enattsom vara
samfäl-kyrkligstiftinomFörsamlingama utgörbiträdande biskop. ett en
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lighet kallas stiftssamfállighet. stiftssamfállighetenI finns demosom en
kratiskt vald stiftsstyrelse.

I varje stift finns domkapitel. bestårDet biskopen, domprosten,ett av
vald stiftetspräst är lekmän.präster Domkapitletsamt treen ärsom av en

statlig myndighet.
Varken på riksnivå eller helhet Svenska kyrkan någon själv-ärsom

ständig juridisk Statskyrkosystemet innebär Svenska kyrkanattperson.
på nationellt plan företräds olikapåstaten sätt.av

Kyrkomötet för hela Svenska kyrkanär och bestårgemensamt 251av
valda ledamöter. ledamöterDessa vid indirekta val elektoutses genom

i lokala valdistnld. Val till kyrkomötet skallutsetts skerer, som numera
fjärde år. Kyrkomötet får meddelavart föreskrifter i vissa ämnen som

framgår övergångsbestämmelse till regeringsformen och kyrko-av en av
lagen. Det frågor Svenska kyrkans lära ochrör liknande.om

Svenska kyrkans centralstyrelse myndighet under kyrkomötetär en
Ärkebiskopenoch detsamma. skall dock alltidutses dess ordföav vara

rande.
Parallellt med den statliga verksamheten på riksnivå finns privaträtts

liga också måste höra till Svenska kyrkan.sägas Dessaorgan som organ
finns för sköta sådana angelägenheteratt inte hargemensamma som
pekats i lag och grundlag. detFör ändamålet har bildats stiftelse,ut en

kallas Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet.som
Kyrkomötets ledamöter bildar dennai parallellorganisation tillsammans
det s.k. ombudsmötet, sammanträder anslutningi till kyrkomötet.som
Styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet har

ledamöter Svenska kyrkans centralstyrelse.samma som
Det finns flera andra stiftelser, föreningar och bolag närståendeärsom

till den offentligt reglerade Svenska kyrkan och kan betraktas delarsom
densamma. Ett dessa Pastoratsförbundet, bl.a.ärav av organ som

fungerar arbetsgivarorganisation för kyrkokommunema.som

2.2 Kyrkofonden

Kyrkofonden ryggraden i Svenska kyrkans finansforvaltning.är bil-Den
dades på 1910-talet sammanslagning prästerskapets löne-genom en av
regleringsfond och ecklesiastika boställenas skogsfond.

Kyrkofondens uppgift ursprungligen utjämna kostnaderna förattvar
löner mellanprästemas Kyrkofondens inkomster korn tillpastoraten.

delen från avkastningenstörre på de ecklesiastika löneboställena. Vidare
fick kyrkofonden frånersättning för prästerskapets tillstaten staten
indragna tionde med riksdagen fastställt årligt belopp."ett av
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lönekostnademaförkyrkofondensamband medI övertog ansvaretatt
kyrkofon-tillfördesefterfamiljepensionernaför biskopama och präster

medelbiskopslöneregleringsfonden och år 1942den medel frånår 1937
pupillkassa.ochfrån prästerskapets änke-

omfattarkyrkofondenkyrkliga utjämningssystemetDet genom
betalarKyrkofondenekonomi.kyrkokommunemasdelarstoranumera av

kostnaderför kyrkokommunema,kostnaderockså vissa gemensamma
pensioneroch vissalöner biskopamaför ändamål,rikskyrkliga präster,

domkapitlens ledamötertillersättningarbiskopar och präster, m.m.
lagreglerad.verksamhet varitbildades har desskyrkofondenAlltsedan

kyrkofonds-gällerkyrkolagen. Vidarekap.reglerna i 42Nu gäller
först 1983.fick kyrkofondenstyrelse1996:1230.förordningen Egen

kansli bestårmyndighet.statlig DessKyrkofondens styrelse vara enanses
Kammarkollegiet.anställdatjänstemän är avsomav

ord-Regeringensju ledamöter.Kyrkofondens styrelse består utserav
Kyrkomötetföranden och ledamöter. utser tre.tre

föreskriftermeddelarochkyrkofondens budgetfastställerRegeringen
styrelse disponerarKyrkofondensfår disponeras.hur utgiftsposternaom

omfördelningarfår ocksåbudgeten ochflertalet utgiftsposter i göraöver
kan också i vissKulturdepartementetellermellan dessa. Regeringen

löpande bud-underKyrkofondens medeldisponerautsträckning över
getår.

Kyrkofon-värdepapper.främstkyrkofondenTillgångama i utgörs av
kyrkoavgifter frånövervägande deltilldens intäkter består pastoraten.av

budgetåretSedankapitalet.detavkastningenTill det kommer egnaav
medel.statligatillförts någrakyrkofonden inte1991/92 har

År tilluppgickkapitaletbokfördamiljarder kr. Det1995 1,3omsattes
intjänadeförkrmiljonermiljarder kr. 770 prästersHärav1,7 avsattavar

beräk-utgång harvid årsmarknadsvärde 1996Fondenspensionsrätter.
miljarder kr.till drygt 3nats

strukturFramtidens2.3

framtidaSvenska kyrkansbild hurpreliminärRiktlinjebeslutet avenger
trossamfundens rättsligaUtredningenstruktur kommer sig.att te om

redoutförligarekompletterande förslag. Förhar lämnareglering att en
betänkande.till dessgörelse hänvisas därför

Även kyrkansSvenskaförsamlingenframtiden kommeri att vara
bestå. Försam-kommerTerritorialprincipengrundläggande enhet. att

juridisk Kom-fortsättningsvislingen kommer även att person.envara
upphör.munstatusen
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Stiftet kommer finnas kvar Svenska kyrkans regionala enhetatt som
Ävenoch tjänstgöringsområde för biskopen. stiftet kommer attsom vara

självständig juridisk person.
Hela Svenska kyrkan kommer få rättskapacitet i egenskapatt trosav

samfund. förSom svensk associationsfonn införs nämligenrätten ny
"registrerat trossamfund". Församlingar och stift s.k. trossamfunds-utgör
delar.

Kyrkomötet kommer företräda Svenska kyrkan helhet. Dessatt som
beslut kan binda församlingar och stift.

Sannolikt kommer den rikskyrkliga verksamhet drivs i stifisom nu
telse- och bolagsform inlemmas i Svenska kyrkan.att

Kyrkolagen upphävs. fårVi kortfattad ramlag trossamfiind.en ny om
Vidare får kortfattadvi ramlag Svenska kyrkan, regler fören om som ger

Över-säkerställa särskilda förväntningar på Svenska kyrkan.att statens
gångsregler i lag införande lagen Svenska kyrkan, denges en om av om
s.k. införandelagen.

Alla tillhör Svenska kyrkan blir enligt lag skyldiga betalaattsom en
kyrkoavgift, storlek fastställs lokalt och regionalt inom Svenskavars
kyrkan. Avgiften kostnadsfritt för Svenska kyrkan tillsammanstas upp
med inkomstskatten. Riksskatteverket föreslår de formerna förnämnare
denna uppbördshj älp.

kyrkligaDen egendomen, inklusive kyrkofonden, kommer ställasatt
till Svenska kyrkans förfogande vid relationsändringen. Kammarkollegiet
lägger förslag till hur detta kan genomföras.



Statligt stöd till trossamfunden
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Inledning3

l Uppdraget

Enligt utredningsdirektiven, finns bilagda detta betänkande, skallsom
finns för stöd till andrajag vilka statligtmotivöverväga trossam-som

fund utgångspunkt dessaSvenska kyrkan. Vidare skall jag med iän
trossamfundföreslå vilka krav bör ställas för statligt stöd tillmotiv som

och vilka former stödet skall kunna utgå.i det statliga
Uppdraget innefattar förslag hur omfattande detinte stat-att ge om

liga stödet till trossamfunden skall vara.
den före-har aktualiserats på grund sitt samband medFrågorna av

och Svenska kyrkan.stående ändringen relationerna mellan statenav
Riksdagen har riktlinjer för reformen det s.k. riktlinje-beslutat om

riktlinje-beslutet. utredningsdirektiv skall utgå frånMina jagsäger att
med reformenbeslutet överväganden. grundtankejag mina Ennär gör

och andralikställigheten skall öka mellan Svenska kyrkanär tros-att
bland Svenskasamfund Riktlinjebeslutet innebäri Sverige. annat att

stället skall fåkyrkans beskattningsrätt upphör och Svenska kyrkan iatt
hjälp avgifter från alla tillhöriga.med inkassera sina Denstatens att

administrativa kostnadsfri för Svenska kyrkan. Avhjälpen skall vara
trossamfundlikställighetsskäl riktlinjebeslutet, andrabör, enligt även
enskilt fallSvenska kyrkan efter varjeprövning regeringen iän av

fåkunna uppbördshjälp eller statligt stöd på sätt.annat

3.2 Likställighet
Ökad trossamfundlikställighet mellan Svenska kyrkan och andra är ett

de mål eftersträvas vid förändringen relationerna mellanav som av
och Svenska kyrkan.staten
första förutsättning naturligtvis religionsfriheten respekte-En är att

betyder hålla neutral tillMen det inte skall sigän att statenras. mer
individens livsåskådning och gemenskap. dagval andlig I ettgesav
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aktivt statligt stöd till många trossamfund, till alla. kaninte Dettamen
upplevas orättvist, och för förenligt med religionsfri-i sigärsom men
heten eftersom individen har full valfrihet.

skallNu ökad likställighet mellan trossamfunden eftersträvas. Det är
gå lite längre religionsfriheten kräver. betyder likställig-För migatt än

het mellan trossamfunden dessa bemöts från utgångspunkt.att samma
likformigtDet betyder däremot alla trossamfund skall få lika,inte att

eller likvärdigt stöd. Avgörande för vilket stöd skall utgå tillens som
vidvarje trossamfund bör alltid vad trossamfundet i frågai mån envara

saklig för.bedömning kan uppfylla de mål stödet ärantas avsettsom
därigenomOm exempelvis vill stöd till trossamfund förstaten attge

samhälletuppnå ökad integrering invandrarkvinnor i det svenska ärav
det naturligt de samfund huvudsak betjänar invandrare priori-iatt som
teras.

utgångspunkt. Svenskadag bemöts trossamfunden inte frånI samma
trossamfund. går intekyrkan får stöd andra Detinte på sätt attsamma

bemöts frånde fria trossamfunden sinsemellanpå sammasvara om
statsbidrag.utgångspunkt. trossamfund f°ar avslag på begäranVissa om

uttalandenAndra det finns några tydligafår bidrag. Eftersom inte om
vad detoch för statsbidragen det inte hellermotiven målen är somsyns

betalar för, öka likställigheten måste moti-bidrag Förnärstaten attges.
sakliga måttstockar kon-tydliggöras. med klara motiv kanBaraven

strueras.

effektivitetMålstyming och3.3

kort uttryckt bidrags-Målstyming bidrag innebär mycket attettav --
kantill dengivaren ställer mål för bidraget och detett somgerupp

efter medbidragetuppfylla målet. Den strävar attantas tar emotsom
sedan sitthjälp målet och redovisarbidraget uppnå det angivnaav

beslutarresultat. bland resultatredovisningenPå grundval annatav
målstyrning kanbidragsgivaren fortsatta bidrag. preciseradEnom mer

mål-kallas till trossamfunden interesultatstyming. Statsbidragen är
antal betjä-styrda huvudsak regelstyrda. vissti dag. i stället i EttDe är

beloppetbidragsbelopp.nade enligt reglerna till visst Hurrätt ettger
avseende vid.sedan används fäster bidragsgivaren inte

all statligttillfällen uttrycktRiksdagen har på tid vid olika attsenare
ochfinansierad 1993/94:l50verksamhet bör resultatstyras se prop.

föreningslivet sebet. 1993/94:FiU 20. gäller bidragen tillDetta även
Ökad bättre effekti-nedan 4.1. resultatstyming innebäraavsnitt antas

vitet. Bidragen koncentreras till de områden där de kan göra störst nytta
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för samhället. Jag har frånutgått det synvinkel finnsatt statens settur
fördelar med ökad mål- eller resultatstyming det statliga stödetäven av
till trossamfunden.

Det går peka på rad uppgifter viktiga föratt samhälls-ären som
gemenskapen och trossamfunden för. Ansvarstagandettarsom ansvar
förstärks sannolikt de statsbidrag i dag utgår. Men kansystemetav som
bli effektivare. Stödet kan med andra 0rd kopplas starkare till behov

samhällsgemenskapen har. behovDessa varierar med tiden. Tros-som
samfundens vilja och förmåga behoven kan ocksåatt möta varie-antas

Systemet för stödjande bör därför flexibelt.ra. vara
Ett effektivaresätt göra synvinkelatt systemet statens ärsett attur

tydligare målformuleringargöra och bättre uppföljningar. Ett sättannat
prioritera verksamhetär särskiltatt angelägnamotsom svarar sam-

hällsbehov. Enligt min finnsmening det skäl båda dessaatt prova
De förslag jag redovisar detvägar. i följande bygger på det synsättet.

3.4 Uppdragsersåttningar inte stödär

Det kan tänkas trossamfund på sig särskild uppgift detatt ett tar en som
skulle ha ålegat lösa. Staten kommer ställa sådanastaten att attannars

anspråk på Svenska kyrkan i samband med relationsändringen. Det är
således Svenska kyrkan skall för begravningsverk-avsett att ansvara
samheten och för vården viss allmänt kulturhistoriskt intressantav
egendom. För uppgifter dessa finns särskilda skäl statligatt utgesom
ersättning. Vidare fördelas del det statliga utlandsbiståndeten av

trossamfundens biståndsorgan, Diakonia och Luther-t.ex.genom
Ävenhjälpen. framtideni kan räkna med olika trossamfund-attman

överenskommelse med åtar sig uppgifter detstatengenom som annars
skulle ha ålegat ombesörja. Skulle så ske kan det finnas skälstaten att
för särskild uppdragsersättning till trossamfundet fråga.staten iatt utge

sådanEn konkret uppdragsersättning kan inte stöd.ettanses vara
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4 Statens stöd till trossamfunden
i dag

4.1 Allmänt stöd till frivilligaom

organisationer

I Sverige finns rik flora frivilliga organisationer. Föreningsliveten av
betydelsefull delär vår samhällskultur. Organisationerna fleraiären av

avseenden allmännyttiga. Därför landstingen och kommu-staten,ger
på olika stöd tillsitt deras verksamhet.sättnerna

ÄnnuOlika organisationer får olika slags stöd. finns inga generella
för den bidragsgivning förekommer. ställetI det olikaärnormer som

lagar, förordningar och beslut vilka medel kan fördelasstyrsom som
och hur detta skall ske. olika bidragssystemenDe har fått utform-sin

efterhandning samhället skäl del i för verksam-sett att ta ansvaretsom
heten fråga.i Omfattande bidragsgivning förekommer på kommunal
nivå. Statlig bidragsgivning förekommer inom varje departements
verksamhetsområde. finns olikaDet 50 statliga föranslag bidragöver
till ideella organisationer. Under budgetåret 1994/95 utgick statsbidrag
till föreningslivet med sammanlagt cirka 5,4 miljarder kr. Beloppet har
beräknats den arbetsgrupp dettasist i avsnitt.nämnsav som

Förutom direkta statsbidrag sitt stöd till förenings-statengenom ger
livet tillstånd till lotterier och bingospel. sammanhangetI börgenom
också möjligheten få frånstöd Allmänna arvsfondenatt noteras.

Statliga bidrag fördelas i vissa fall direkt något departement. Iav
andra fall fördelas sådana bidrag någon statlig myndighet och igenom
några fall sker bidragsgivningen via samarbetsorganisation för fleraen
föreningar eller organisationer. Vissa sådana organisationer har myn-
dighetsstatus och andra, Riksidrottsförbundet och Folkbildnings-som
rådet, har det inte. Ofta fördelningen regelstyrd,är exempelvis på så

det i förordningsätt visst antal medlemmaratt elleratt ett etten anges
visst antal aktiviteter berättigar till visst bestämt bidragsbelopp.ett
Statens ambition har på tid varit minska regelstymingen tillattsenare

2-17-0376
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ökadeställervilket siniresultatstyrning,ökad mål- ellerförmån för tur
utvärdering.uppföljning ochkrav på

vissa prin-uppdraghade iBidragsutredningen övervägas.k.Den att
Utred-organisationerna.tillstatsbidragenangåendecipiella frågor

Organisationemasbetänkandetöverväganden iredovisade sinaningen
rollför-tydligareblandföreslogs1993:71. Däribidrag SOU annat en

denföreslogsVidareorganisationerna.och attdelning mellan staten
organisationemaspåtillämpasskulle ävenbudgetprocessennya

liknande denfördelningsmodellförespråkadeUtredningenområde. en
trossamfund.friatillstatsbidraggällerdettillämpasi dag närsom

skullesamverkansorganskulle bildaorganisationerGrupper gessomav
verksamhets-sittstatsbidrag inomfördelasjälvständigtansvaret att

organisationemasdiskuteradesbetänkandet ävenområde. I engage-
betänkandetSedanoffentlig.varithittillsverksamheti sådan sommang

bud-följande iregeringenuttalade1994:54remissbehandlats se Ds
56.bil. 141994/95: 100prop.getpropositionen s.

priorite-detkrympersamhällsekonomiska ärdå dettid utrymmet enen
föreningslivetstödet tillekonomiskahur detstuderafrågarad närmareatt

betygssättninglättStatsbidragsnivåema uppfattasskall utformas. ensom
bidragenstatligaderesultatorienteringökadorganisationema....En avav ochföreningarmellanbidragfördelningenunderlättarföreningslivettill av

värdet sinvisamöjligheterförbättradesjälvtföreningslivet att avävenger utveckla resul-arbete förinitiera attRegeringenverksamhet. ettattavser
resultatuppfölj-mål- ochförbättradföreningsverksamhet. Entatmått för

tidi-utsträckningi änföreningar störreockså ljusetmåste ining attavses
välfárdsom-till viktigaområden gränsarökat inometttar somansvargare

råden."

förarbetsgrupptillsättabeslutade regeringen1996februari attI en
och andratill föreningarstatsbidraguppföljningochresultatstyrning av
dels redo-uppgiftfick iArbetsgruppen attideella organisationer m.m.

resultat-förmetodertillförslagdelskartläggning,visa presenteraen
statsbidragen. Det poängtera-utvärderingochuppföljningstyrning, av

integritetföreningslivetsbeaktamåstearbetsgruppendes särskilt att
i sinaregeringenpekadeVidareverksamhetsformer.särskildaoch

uppföljningsprinciperviktenpåarbetsgruppendirektiv till attav
ochförenklingåstadkommaambitionernamed attöverensstämmer en

berördaförhållningssättgäller gentemotvadenhetlighet statensen
verkadeochinterdepartementalArbetsgruppen,organisationer. som var

redo-intearbeteavslutat sitthar ännuInrikesdepartementet,under men
förföreträdaremedsamrådahaft tillfälleharuppdrag. Jagvisat sitt att

gruppen.
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4.2 Anslaget för stöd till trossamfund

statliga anslaget förDet stöd till trossamfunden uppgår i 1997 års bud-
till sammanlagt miljoner kr,57,3 miljoner kr53,4 går till deget varav

fria trossamfunden.
anslagetUr betalas bidrag förordningenenligt 1987:271 stats-om

bidrag till andra trossamfund svenska kyrkan. Vidare betalasän ur
anslaget efter regeringsbeslut statsbidrag till de danska, norska och
isländska statskyrkoförsamlingama i Sverige till ekumenisksamt
verksamhet, kyrklig beredskap och restaurering äldre domkyrkorav

se 1996/97:1 s.77.m.m. prop.
Svenska kyrkan får inget direkt statsbidrag till sin kärnverksamhet,

stöd på statskyrka harSom Svenska kyrkan oklarasätt.annatmen ges
därför möjligtDet inte alldeles entydigt defi-gränser ärmot staten. att

niera stödets omfattning. ändå försökJag nedan i avsnitt 4.3.gör ett
Omfattande betalningar också riktning,i dvs. från Svenskagörs motsatt

Ävenkyrkan och dess tillhöriga till detta redovisas inärmarestaten.
nämnda avsnitt.

Flertalet fria trossamfund får statsbidrag. redo-I avsnitt 4.4större
visar jag vilka trossamfund i dag bidragsberättigade. Merpartenärsom

bidragen fördelas Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossam-av av
fund SST, beskrivs i avsnitt finns4.5. I avsnitt 4.6närmaresom upp-
gifter bidragens storlek och fördelning.om

Statsbidrag utgår till norska, danska ochnämnts ävensom nyss
isländska lutherska församlingar i Sverige. bidrag fördelas dockDessa

SST, fastställs Bakgrundenregeringen. till de nordiskautan attav av
församlingarna får stöd i särskild ordning överenskommelserär som
innebär det finns motsvarande i dessa länder. börHäratt system

finskspråkigtanmärkas arbete bedrivs inom för Svenska kyr-att ramen
kans verksamhet. Under budgetåret 1994/95 utgick bidrag till de
nordiska församlingarna med sammanlagt drygt miljon kr. bud-Fören
getåret 1995/96, omfattade 18 månader, uppgick till cirkasom summan

och halv miljon kr. Härjämte förekommer bidrag kyrkofondenen en ur
till dessa nordiska församlingar se nedan avsnitt 4.3.

Arbetet med trossamfundens beredskapsfrågor handlades tidigare
inom Försvarsdepartementet. administrerasDet Svenskanumera av
kyrkans centralstyrelse och leds Trossamfundens beredskapsrådav
TBR, företrädare för olika trossamfund. Bidragär sammansattsom av
för arbetet, får statlig angelägenhet, utgår frånsom anses vara en
anslaget för stöd till trossamfund. Budgetåret 1994/95 uppgick bidraget
till knappt miljon kr. Bidragssumman för budgetåret 1995/96en var
densamma. harFör 1997 bidrag sökts med högreen summa.



1997:45SOUtrossamfunden idagtillstöd36 Statens

vadfår,trossamfundandra utöverSvenska kyrkanSåväl somsom
statsbidragdeltrossamfunden,stöd tillförfrån anslagetutgår somav

ochungdoms-bidrag förpådå främsttänkeranslag.andra Jagutgår ur
studieverksamhet.

arbetslöshet harmedunder tiderVidare kan här statennämnas att
byggnads-blandarbetslöshetenminskaförbidragsärskildabeviljat att

användas förkunnatsärskilda bidrag,för dessaAnslagetarbetare. som
Arbetsmarknadsdeparte-belastatlokalkostnader, hartrossamfundens

skäl,arbetsmarknadspolitiskautgåttharBidragenbudget.mentets av
tillstödföranslagetstatligadet tros-budgeteringenpåverkat avmen

samfund.

kyrkanSvenska4.3

möjlighe-domkyrkor. DenäldrerenoveringförStatsbidrag kan avges
självständigaDomkyrkoma1800-talet. utgörsedanändahar funnitsten

sindemochstiftelsekaraktär. Var ägerjuridiska egenen avpersoner av
Svenska kyr-tillhöramåstekyrkotomt,medkyrkobyggnad ansesmen

alltsåkandomkyrkoräldrerenoveringtillbidragenstatligakan. De av
betalasBidragenkyrkan.Svenskatillstödslags ursägas utgöra ett

uppgick1994/95budgetåretUndertrossamfund.stöd tillföranslaget
miljon kr.tilländamålför dettabidragsbeloppetsammanlagdadet en
med drygtbidrag1995/96budgetåretmånader långaUnder det 18 gavs

kr.två miljoner
medbetalas ocksåarbete stats-ekumenisktinternationelltVisst

tillvärldsråd och Nor-Kyrkomasavgifter tillhandlarbidrag. Det om
harårbidragsbeloppetsammanlagdaekumeniska rådet. Detdiska per

ekumenisktfrågadetEftersomkr.miljon ärunderstigithittills omen
kristnaandrakyrkanSvenskasåvälbidragenarbete kommer som

dock räknasmåstestödetdel. Merpartentrossamfund tillsvenska av
till godo.kyrkanSvenska

huvudsakligen ibestårdag attkyrkan iSvenskatillstödStatens
Svenskakommerolikauppgifter sättutförstatsförvaltningen som

ochförsamlingsskattenuppbördenmärkstill del. Främstkyrkan av
kyrkligaandraradfinnsdetvalen,kyrkligadehandhavandet enmenav

statligaolikaskötsangelägenheter organ.avsom nu
Riks-harförsamlingsskattuppbördkostnad förårligaDagens avav

uppkommeruppbördenVidkr.miljonertill 100beräknatsskatteverket
cirka 0,4motsvarandeuppbördsförlust procents.k.regelmässigt aven

debiterad skattförlustDenna utgörsskattesumman.debiteradeden av
dagskattskyldiga. Ihos deuppbäraskan stannarskäl inteolikasom av
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Åförlusten hos andra sidan ligger det för detvinst istaten. statenen
förhållandet uppburen församlingsskatt utbetalas till kyrkokommu-att

med avsevärd fördröjning cirka två år. Visserligen utbetalas ettnema
förskott, det inte hela skattemedelsfordran, eftersom detmotsvararmen
beräknats förpå lönenivåer tidigare år.

har låtit Statskontoret utföra kartläggning vilka bespa-Jag en av
ringar i statsförvaltningen, ändringen relationen mellan statensom av
och Svenska kyrkan kan medföra. Statskontorets kartläggning,Av som

behandlar framgår följande. Till följdinte uppbörden, bland annat av
förvalt-relationsändringen bortfaller uppgifter för bland andravissa

ningsdomstolama, Kammarkollegiet, Kulturdepartementets kyrkoenhet,
lantrnäteriema, och skatteförvalt-länsstyrelserna, Riksrevisionsverket

därför,ningen avseende valfrågor. Besparingar på statsanslag bör
enligt Statskontorets uppfattning, kunna med sammanlagt cirkagöras
18,5 miljoner kr. stöd ligger i statsförvaltningen ställs tillDet attsom
Svenska kyrkans förfogande kan alltså bidrag påsägas motsvara ett

kr. redovisning återfinns bilaga till18,5 miljoner Statskontorets 2som
detta betänkande.

kan vidare finnas anledning peka det förhållandetHär påatt att
Svenska statskyrka historisktkyrkans långvariga istatus ettsom per-
spektiv särskilda möjligheter byggahar Svenska kyrkangett att upp en
god ekonomi.

kyrkan ekonomisktstatliga stödet till SvenskaDet änuppvägs mer
väl dess tillhöriga betalar kostnader förSvenska kyrkan och vissaattav

skattebetalningarstatliga angelägenheter. tänker då främst påJag inte
till eller följd den s.k.på de ekonomiska regleringar tillstaten som av
kommunala finansieringsprincipen årligen mellan och kyr-görs staten
kokommunema. hittills inneburit innehållitharDe att statensenare en

skattemedelsfordringarmindre del kyrkokommunemasellerstörre av
för följderna olika riksdagsbeslut påver-för kompensera sigatt av som

vidare nedankat kyrkokommunemas ekonomi i riktning se igynnsam
kyrkokom-kapitel Vad stället främst de belopp25. jag iär somavser

betalar till för den s.k. skatteadministra-inomstatenmunema ramen
utförligare redovisning nämnda kapitel.se itionsersättningen en nyss

betalades skatteadministrationsersättning med sammanlagtFör år 1995
300 miljoner kr. Motsvarande för uppgick till 340ersättning år 1996
miljoner kr. Beloppet klart den faktiska kostnaden för för-överstiger
samlingsskatteadministrationen.

Kyrkofonden kyrklig egendom se tionde avdelningen kap.42är
kyrkolagen. beskrivning fonden finnsEn i avsnitt 2.2närmare av

tillFondens bokförda värde uppgick vid utgången år 1996ovan. av
cirka 1,7 miljarder kr. Marknadsvärdet drygt miljarder kr. Fon-trevar
dens intäkter består dels kapitalavkastning, dels och främst s.k.av av
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betalar. utgår ingaDetkyrkokommunemakyrkoavgifter stats-som
eko-för utjämnabetalas bidragfondenkyrkofonden.bidrag till Ur att

verksam-rikskyrkligKostnader förmellan kyrkokommunema.nomin
fonden.ocksåbetalasförvaltningfondensoch kostnader förhet ur
handlarfondmedel.med Detverksamhetstatligbetalas vissDessutom

området.kyrkligadetutredningar påstatligakostnader förfrämst om
kr. Vidaremiljonertill drygtkostnaderdessauppgickUnder 1995 tre

iförsamlingarlutherskanordiskaandratillbidraghandlar det om
församlingar sedessautgår tillstatliga bidragdeSverige. Utöver som

sammanlagtpåkyrkofondsbidragunder 1995utgickavsnitt 4.2ovan
stödalltsåutgårmånändamål. vissför detta Imiljon krdrygt halven

kyrkofonden.frånangelägenhetertill statliga
ii dagkyrkokommunemavidare än storkanHär attnoteras

folk-folkbokföringsarkiv,handharförvarar och attutsträckning trots
angelägenhet.statligblevbokföringen redan år 1991 en

kyrkoantikvarisktpå intres-pekafinnas skälkan detSlutligen attatt
statligkyrkokommunemavårdasdagegendom i utan annansant av

ellerdomkyrkoräldrerestaureringbetalas fördenersättning än avsom
vårdenriktlinjebeslutet kommerEnligtskäl.arbetsmarknadspolitiskaav

för helaangelägenhetframtidenegendom idenna att enanses varaav
befolkningen.

trossamfundfriaBidragsberättigade4.4

Under detsedan 1971.förekommittrossamfund hartill friaStatsbidrag
stat-kyr-påavvaktansaken. Iriksdagsmotionerflera attåret lades om

provisorisk lös-lösningsamladskulle fåkafrågan avsattes, ensomen
ansla-Syftet medtrossamfund.till andrastatsbidragföranslagning, ett

församlingarekonomisktför attförutsättningarnaökaget att svagavar
själa-gudstjänst,formservice ierbjuda religiöshålla lokaler samt av

bidragInledningsvis2.1971:15och liknande se KrUvård gavss.
huvudsakligeninriktning,med kristentrossamfundfriaendast till vissa

väckelserörelse.1800-taletsfrikyrkor med irötter
mosaiska/judiskadekyrkan ochkatolskadenfördesEfter årett par

deMedbidragsberättigade kretsen.till denSverigeförsamlingarna i-
upphörde begräns-införlivandeförsamlingamasmosaiska/judiska

Även kyrkanevangelisk-lutherskaEstniskasamfund.till kristnaningen
bidragsmottagaretillkomkyrkorådetprotestantiskaoch Ungerska som

trossamfunden betjä-nämndahärSamtliga detid.ungefär vid denna
invandrare.nade hög gradi
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bidragssystemetNär tillskapades ansågs det viktigt den offentligaatt
insynen törsamlingarnasi verksamhet blev så begränsad möjligt.som
Visserligen inrättades statlig nämnd for uppgiften fördela bidra-atten

praktiskt handlades allt hos den frivilliga organisationen Sve-gen, men
riges frikyrkoråd. Nämndens ledamöter utsågs regeringen på förslagav

samfunden. Den kallades Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd.av
Stat-kyrkafrågan fick inte den slutliga lösning hade hoppats påman

i början 1970-talet. leddeDet till med statsbidrag tillatt systemetav
trossamfund lösning se bil.1974:1 10permanentgavs en egen prop.

101. Anslaget fördubblades från fem miljoner kr till tio miljoner krs.
och förordning statsbidrag till vissa trossamfund utfärdades.en om
Denna har sedermera förordningen statsbidrag till andraersatts av om
trossamfund svenska kyrkan.än

Bidragsfrågorna handläggs allti väsentligt Samarbetsnämn-nu av
den för statsbidrag till trossamfund SST, statlig myndighet.ärsom en
Utbetalning till SST anslaget för bidrag sker dock Kammar-av genom
kollegiet.

Regeringen beslutar vilka fria trossamfund kan komma iom som
fråga för statsbidrag. trossamfund finnsDessa uppräknade i förord-
ningen statsbidrag till andra trossamfund svenska kyrkan.änom
Bidragsberättigade enligt förordningen för närvarande Anglikanskaär
kyrkan, Bibeltrogna Estniska evangelisk-lutherska kyrkan,vänner,
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Frälsningsarmén, Helgelseför-
bundet, islamiska församlingarna i Sverige, judiska församlingarna i
Sverige, Metodistkyrkan i Sverige, Ortodoxa och österländska kyrkors

OÖKER,ekumeniska råd Pingströrelsen, Sjundedags Adventist-
samfundet, Stockholms katolska stift, Svenska Alliansmissionen,
Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionsförbundet, Ungerska pro-

Örebromissionen.testantiska kyrkan och Från och med den l januari
Örebromissionenhar1997 Helgelseförbundet och gått tillsamman

trossamfundet Nybygget kristen samverkan.-
OÖKER frivilligt samarbetsorgan for fjorton kyrkor,är nämligenett

Armeniska apostoliska kyrkan, Bulgariska ortodoxa kyrkan, Estniska
ortodoxa kyrkan, Etiopiska ortodoxa kyrkan, Finska ortodoxa försam-
lingen, Grekisk-ortodoxa metropolitdömet, Koptiska ortodoxa kyrkan,
Makedoniska ortodoxa kyrkan, Rumänska ortodoxa kyrkan, Ryska
ortodoxa kyrkan, Serbiska ortodoxa kyrkan, Svenska ortodoxa proste-

Östemsriet, Syrisk-ortodoxa kyrkan och apostoliska katolska assyriska
OÖKER.kyrka. Varje medlemskyrka har ledamot och suppleant ien en

I rådet finns dessutom två ledamöter SST.utsettssom av
De islamiska församlingarna företräds Islamiska samarbetsrådetav

IS. Rådet består islamiska riksorganisationer, nämligen Förena-treav
de Islamiska Församlingar i Sverige FIFS, Islamiska Kulturcenter-
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SMuF.FörbundMuslimskaoch SverigesIKUSi Sverigeunionen
suppleant iochledamötertvåvarderaharMedlemsorganisationema en

vardera.suppleantytterligaredeönskar kansådeIS. Om utse en
ledamötertvåingår dessutomISkvinna. Ifallskall i såDenna envara

från SST.
skall kunnatrossamfundprövningvid sinhar ettRegeringen omav

verksamhetenstillhänsynbl.a. tagitbidragstatligtförfrågakomma i
000minst 3betjänatrossamfundEndast ansettsomfattning. perso-som

ocksåharRegeringenstatsbidrag.förgodkäntshittillshari Sverigener
verksamhetendvs.karaktär,verksamhetenstilltagit hänsyn upp-om

allmäntdetochförordningen är ettivillkorfyller de omangessom
kunnatharstatsbidragförskälverksamheten. Ett t.ex.stödjaintresse att

Buddhisterinvandrare.betjänarutsträckningsamfundet i storattvara
möj-beviljatintehar regeringenKrishnadäribland Hareoch hinduer
finnsochvittnenJehovasord,statsbidrag. Livetstilllighet mormonema

form.stöd dennastatligt ihar sökthittills intebland dem som

tillstatsbidragförSamarbetsnämnden4.5

trossamfund SST

trossamfun-frånförslagefterregeringeni SSTLedamöterna utses av
gångertvåsammanträder minstantalet ochtill19den ifråga. De omär

OÖKER tvåvarderaharoch ISsamverkansorganenbådaåret. De
Övriga varderahartrossamfundnämnden.i repre-enrepresentanter

med1989:272förordningenverksamhetNämndens styrssentant. av
trossamfund. Bi-tillstatsbidragförSamarbetsnämndeninstruktion för

cirkaoch kommertrossamfund34inomförsamlingartillfördelasdrag
tillgodo.betjänade850 000 personer

fördelningOÖKER rörande stats-till SSTförslaglämnarochIS av
isla-förekommitharmedlemssamfunden. Det attbland debidrag egna

blivitharstatsbidragfåvelatortodoxaoch kristetmiska somgrupper
OÖKER.respektiveutanför ISde ståtteftersomutan,

associe-bidragshänseendetrossamfund imindregodtaspraxisI att
stöd.statligtkunnasåför påtrossamfund sättmed andra attras

associeradsådantpådagkyrkan i sättevangelisk-lutherska ärLettiska
kyrkan.evangelisk-lutherskaEstniskamed

tillämpningsföre-detaljeradeocharbetsordningfastställtharSST en
meddelafårSSTbidragsslagen. Attolikadefördelningförskrifter av

statsbidragförordningenframgårtillämpningsföreskriftersådana omav
kyrkan.svenskatrossamfundtill andra än
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Samarbetet i SST har fungerat väl och håller i tid mins-även en av
kade anslag. Visserligen saknas möjlighet överklaga SST:s beslut,att

det klartstår ändå endastdet mycket sällan trossamfun-ärattmen som
den missnöjda med nämndens agerande.är

Eftersom SST det samarbetsorgan för fria trossamfund harär som
bredast sammansättning har också andra former samverkan vuxitav
fram. Det förekommer exempelvis anordnarSST seminarier elleratt
avfattar remissvar. Vidare har SST tilldelats roll igemensamma en
beredskapsplaneringen, därigenom nämnden nominerar två leda-att

till Trossamfundens beredskapsråd TBR, förmöter vilket Svenska
kyrkan har det administrativa Slutligen kan Kam-nämnasansvaret. att
markollegiet inför beslut vigselrätt brukar rådfråga SST.om

4.6 fördelningSST:s bidragav

Större delen statliga bidragetdet till de fria trossamfunden fördelasav
SST enlighet föreskrifternai med i förordningen statsbidrag tillav om

andra trossamfund Svenska kyrkan. Bidrag formutgår iän av
"verksamhetsbidrag", "lokalbidrag" och "utbildningsbidrag". Rege-

fastställerringen budget och regleringsbrevi för SST:sramarna
bidragsfördelning.

Årligen har på tid sammanlagt cirka fördelats70 miljoner krsenare
SST stöd till trossamfunden. budgetåretFör 1995/96,somav som

omfattade 18 månader, fanns fördela cirka 74 miljoner kr verk-att som
samhetsbidrag, 9 miljoner kr lokalbidrag och miljoner kr2,3som som
utbildningsbidrag. budgetåret 1997, omfattar månader,För 12 ärsom
anslaget sammanlagt miljoner57,3 kr, miljoner kr skall för-53,4varav
delas SST. Enligt regleringsbrevet skall 50,9 miljoner kr utgå i formav

verksamhetsbidrag eller utbildningsbidrag miljoner kroch 2,5av som
lokalbidrag.

SST har beslutat verksamhetsbidragen skall bestå fastatt ettav
gmndbidrag och rörlig del. Trossamfunden lämnar varje år statistiken

ligger till grund för bidragsberäkningama. denna statistikIsom
används begreppet "betjänad". Med betjänade enligt SST:savses egen
definition dels registrerade medlemmar eller del-ärpersoner som som

hos församlingar inom trossamfundet, delstagare ärpersoner som
kända och verifierbara deltagare församlingarnasi verksamhet. Det
hade, enligt SST, fungeratinte väl i stället för begreppet betjänadatt
använda begreppet "medlem", eftersom trossamfunden har olikaså sätt

på vad medlemsskap innebär. vissa trossamfund detIatt ärse en
främmande tanke kräva medlemsavgift. andra trossamfund detIatt är
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skullesamfund intemångaservice iställa anspråk pånaturligt att som
ocksåverksamhetsbidragen räknasverksamhet. Tillräknas religiössom

och lokaltsjukhusandlig vård vidutgå förbidrag kande särskilda som
verksamhetsbidragsärskild formarbete. Ytterligareekumeniskt aven

huvudsak-samfund vilkatillkan utgås.k. etableringsbidragdeär som
för detfördelasmiljon kr årCirkainvandrare.ligen betjänar peren

pågående.projektfyrtiotaländamålet.nämnda Ett ärsenast
teologiska semina-trossamfundensfrämst tillUtbildningsbidrag ges

verksamhetsåretmotsvarande.och Förför utbildningrier pastorerav
hartidPåsådana seminarier.till sju1995/96 bidrag senaregavs

högskola. Dessaklassadblivitseminarierverksamheten vid vissa som
frånverksamhetdel sinför dennadärför bidragfårseminarier av

stöder denlängretill SST intehar lettUtbildningsdepartementet. Det att
Utbild-högskoleklassad.verksamhetdel seminariemas ärsomav

deinomenstaka utbildningsinsatserförutgåttningsbidrag har även
för utbildningochinvandrarebetjänarhuvudsakligentrossamfund som

sjukhuspräster.sjukhuspastorer ochav
medoch kan 30byggnadsprojekt procentutgår förLokalbidrag ges

kr. Cirka l00dock högst 700 000byggnadskostnader,godkändaav
övervägandefinna detbrukarår. SSTansökningar inkommer attper

fördelningsmetodtill bidrag. Denberättigaansökningar börantalet som
allafördelas tillmedeltillgängligavalt innebärhittills harSST att

projektenmellanprioritering görsprojekt. Någonbidragsberättigade
trossamfundenbehovdeanslaget intealltså Eftersominte. motsvarar

medbidrag kunnatregel harbidragen. Somsig ha reduceras gesanser
miljonertillkostnader 2,3godkändaochmellan 18 23 procent uppav

genomsnittligabidrag.således inget Denutgårhögre kostnaderkr. För
projektkostna-helaomkring 10tillhar uppgåttbidragsnivån procent av

trossamfun-handikappanpassaförocksåLokalbidrag kanden. attges
beloppbeviljas medbidrag kan motsvarardens lokaler. Sådant ett som

kr.l00 000kostnaden, dock högstden faktiska
kr anslagitsmiljoner2,5har intebudgetåret 1997 änFör sommer

handikappanpassningsbidrag.endastdärförlokalbidrag. prioriterarSST
Även för-4.2 haravsnittsearbetsmarknadspolitiska bidrag ovan

delats SST.av
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5 En modellny

Mina slutsatser och förslag:

Regeringen beslutar vilka trossamfund skall kunna komma iom som
fråga för statligt stöd.

Alla bidragskvalificerade trossamfund skall basstöd formiettges av
antingen statlig uppbördshjälp eller likvärdigt organisationsbidrag.ett

Dessutom bör ändamålsstyrda bidrag kunna ges.

Även Svenska kyrkan skall kunna komma frågai för bidrag.

SST bör finnas kvar bidragsfördelande myndighet.som

5.1 Likvärdigt basstöd med styrd
komplettering

Riktlinj ebeslutet förutsätter regeringen framtideni skall beslutaävenatt
vilka trossamfund skall kunna komma frågai för statligt stöd.om som

administrativaDen hjälp Svenska kyrkan kommer få medatt attsom
kassera in avgifter från sina tillhöriga blir värdefullt stöd förett

ÄvenSvenska kyrkan. andra trossamfund bör framtideni under vissa
förutsättningar kunna få motsvarande hjälp. deFör trossamfund påsom
detta får uppbördshj älp kommersätt det kostnadsfria administrativa
stöd hjälpen innebär slags basstöd.att utgöra ettsom

För i möjligaste mån uppnå likställighet jag deatt att trossam-anser
fund kvalificerade för statligt stöd,är inte uppbörds-tar emotsom men
hjälp, skall kompenseras med någon form likvärdigt basstöd.annan av
Detta alternativa basstöd kallar jag organisationsbidrag. Min modell för
det statliga stödet till trossamfunden framtideni bygger på organisa-att
tionsbidraget beräknas med utgångspunkt i kostnaden tillhörig förper
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skall stå iOrganisationsbidragetkyrkan.Svenskauppbördshjälpen till
Sverige.omfattning itrossamfundetstillproportion

uppbördshjälpbasstödsformema,bådadeTill komplettering av
särskiltbidrag förändamålsstyrdabörorganisationsbidrag,alternativt

verksamhet kunnasamhällsnyttig ges.
ställas förbörkravför vilka ettredogör attnedan jagkapitelI 7 som

statligtfråga förkomma iskall kunnahuvudtrossamfund tagetöver
finnsmeningminenligtde motivfrånfrämststöd. utgårKraven som

iredovisar jagmotivtrossamfunden. Dessaskall stödjaför att staten
och detbasstödethurutvecklar jagkapitel och 98 närmarekapitel I

följasochfördelaskanverksamhetsbidragetändamålsstyrda upp.

medkyrkan kommerSvenska5.2

Svenskatrossamfunden börmellan ävenlikställighetensyfte ökaI att
kompletterandeförfrågakomma ikunnamening,enligt minkyrkan,

nedanoch lOkapitelverksamhet. 9Isamhällsnyttigsärskiltbidrag för
den saken.tillåterkommer jag

förändrad rollmedkvarstårSST5.3

bi-kvarfinnsfrån SSTutgårhärmodell jag attDen presenterar som
SvenskaochökaskallmålstymingenEftersomdragsfördelande organ.

dockrollblir SST:sbidrag,för vissafrågaikunna kommakyrkan
nedan.kapiteli 10jagbeskriverförändrad. Detta närmarenågot
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statligt stöd tillMotiv för6

trossamfund

och förslag:Mina slutsatser

stödutgångspunkt för vilketbörSamhällsnyttan ges.somvara

vårttill öka harmonin iTrossamfund olika bidrakan på sätt att
stöd.finnas skälDärför kan detdemokratiska samhälle. att ge

Inledningl

trossamfundende friadag tillför det stöd i ärMotiven staten gersom
utredningsuppdrag ingårkortfattat beskrivna. mitt över-mycket I att

trossamfund. Samtidigtför statligt stöd tillfinnsvilka motivväga som
istöd skall utgåformriktlinjebeslutet någonförutsätter ävenatt av

ochformulerauppgifthar därför min sättaframtiden. Jag attsett som
bidragsberät-för degällandesådana fårpå motivpränt antas varasom

framtiden,håller fördag ochfria trossamfunden redan i närtigade som
dettrossamfund.med Hurlikställd övrigaSvenska kyrkan blir stortmer

bud-iför varje årbedömasskall måstesammanlagda stödet vara
getsammanhang.

moti-infördes år 1971fria trossamfundenstatsbidragen till deNär
fåskulle bättreförsamlingarekonomisktverades detta med att svaga

service seerbjuda religiösförutsättningar hålla lokaler ochatt ovan
och kyrkaberedningarbetade 1968 års4.4. Samtidigtavsnitt statom

Svenska kyrkan.ochrelationer mellanförslag till ändrademed staten
beredningen,behandladestill trossamfundenFrågan statligt stöd avom
trossamfund,Samhälle och1972:36,i slutbetänkande SOUsittsom

anförde följ ande.49s.

invånarnas indi-tilluppgift"...det måste samhällets främsta att attsevara
inom allaBehoven kan finnasavseenden kan täckas.viduella behov i olika

ekono-politiska ochsåväl sociala, kulturella,sektorer samhällslivet, deav
miska den religiösa."som
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ledde till lösningdåvarande beredningens förslag inte någonDen av
relationsfrågan, statsbidragen permanentades moti-närmareutanmen
vering.

trossamfund svenskaförordningen statsbidrag till andraI änom
till församlingarkyrkan verksamhetsbidrag kan utgåatt somanges

och tillbehöver för erbjuda religiösa tjänsterbidraget kunna tros-att
förordningLokalbidrag kan enligtsamfund med ekonomi. sammasvag

hålla lokaler.bidraget för kunnatill församlingar behöverutgå attsom
församlingar-förordningens lydelseBidragen alltså enligtmotiveras av

och trossamfundens behov.nas

Samhällsnyttan6.2 avgör

för detrossamfunden har användningråder ingen tvekanDet attom
försammanträffat med företrädareharstatsbidrag de får i dag. Jagsom
harVad då fått hörafår statsbidrag. jagde trossamfund i dagsom

trossamfundsförbättrat dessastatsbidragen harmigövertygat attom
efterfrågad religiöserbjuda demmöjlighet människornå attatt samt
flertalet därav medtrossamfunden,gemenskap.service och De större

verk-använda bidragen förlång tradition har kunnati Sverige, startaatt
församlingarsstödja ekonomisktsamhet slag eller för attnytt svagaav

huvudsak betjänartrossamfund imöjlighet fortsätta verka. Deatt som
olikamöjlighet etablera sig påfått förbättradinvandrare har orter.atten

trossamfund ihemlandetsmänniskor spelarnyligen invandradeFör
länk mellanFörsamlingen blirbetydelsefull roll.Sverige ofta enen

tillutgångspunkt bygga relationernaframtid,och atttryggursprung en
ifrån.Sverige

bör kanstatligt stöddet skallMen tros-avgörasnär ges,om
har sinautgångspunkt. Regeringen isamfundens behov inte tas som

få statsbidragtrossamfund skall kunnatidigare bedömningar ettav om
samfundetsstödjaallmänt intressehänsyn till dettagit är attettom

förutsättning. Fråganframtidenverksamhet. bör iDetta även vara en
tillstatligt stödutgångspunkt Vilkenbör bedömas med i nytta

Därmedför liv. intetrossamfundet fråga kan vårti göra gemensamma
motstridigaoch samhällsnyttantrossamfundens behov ärsagt att

intressen.
trossamfundensgrunden påbör i positivtJag att statenanser se

för målarbetar hög utsträckningverksamhet. Trossamfunden i som
för samhällsgemenskapen.väl med målstämmer överens statens
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Samtidigt får inte bortse från trossamfunden frivilligaatt ärattman
organisationer skall obundnastå Det trossamfundenärstaten.som av
själva skall bestämma i vilken grad och vilketpå de villsätt ägnasom
sig samhällsnyttig verksamhet.

den mån trossamfundsI verksamhet samhälls-ett mot ettsvarar
behov kan det från sida stödja verk-värtgemensamt att statensvara

samheten. Då finns det motiv för stöd. det finnsMen inte skälett att ge
stöd krav på prestation.utan

Vad jag hittills innebär tydliga mål bör för stödsättassagt att statens
till trossamfunden. till diskuteraJag övergår vilka samhällsnyt-attnu
tiga mål skulle kunna främjas med statligt stöd till trossamfLmd.som

6.3 Människors andliga behov

Liksom beredning och kyrka1968 års jag människorsstat attom anser
andliga behov angelägna. flesta har behovDe påär att ettav oss av
eller finna sammanhang livet kan delsättannat störreett som vara en

efterVi letar livsåskådning. uppleverI situationer viav. en som som
särskilt viktiga i livet blir detta också särskilt tydligt. tänker särskiltJag
på barn föds och de blir bildar familj ochvinär när när närvuxna,
människor lämnar livet. söker de flesta berörs gemenskap ochDå som
tänkbara förklaringar. spelar trossamfunden påtagligt viktig roll.Här en

samhälls-Detsamma gäller vid andra livsviktiga situationer. Vid stora
förändringar liksom katastrofer och olyckor blir andliga behovenvid de
uppenbara. Ofta trossamfunden då beredskap dessavisar mötaatt
behov. människa har brutit från hemland och försö-För sitten som upp
ker skapa vardag land kan det liknande skäl bli naturligti ett nytten av

vända sig till trossamfund för gemenskap och vägledning kringatt ett
förhålla till livet.hur kan sig detman nya

ha andlig identitet för många människor ryggraden i till-Att ären
Möjligheten delta regelbundet gudstjänstliv och höraiatt ett attvaron.

till gemenskap ha avgörande betydelse det vardagligareligiös kan ien
livet. Genom trossamfundens ordinarie verksamhet erbjuds människor

andlig dimension, sådant särskiltmånga gånger mot etten som svarar
behov.

utredningsdirektiven påpekas det samhället har blivitI svenskaatt
alltmer mångkulturellt med-och mångreligiöst. har blandDetta annat
fört, det, Svenska kyrkan inte längre har den självklara positionsägs att

den har haft vill bestämdatidigare. tillägga det mittJag ärattsom
intryck människorna i Sverige har blivit allt sökande detnäratt mer
gäller andlighet. finns slags nyfikenhet inte harDet ettnumera som
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verksamhet ifråga-Trossamfundenstydligt tidigare.kunnat iakttas så
finnerandlig verksamhetuppvärderas.eller Annanoch förkastassätts

förteckenandligaharage-rörelsen,former. s.k.sina Den mensomnew
för denna nyfikenhet.uttrycktrossamfundskaraktär,saknar är ett

mångkulturellt. sökaoch Attinformationstättsamhälle ärDagens är
miljö. Indivi-människa sådanför iförhållningssättnaturligtett enen
hans andligatrossamfundhittadens möjlighet motettatt som svarar

vilse ocksåriskenbättre.behov har aldrig varit Men är stor.att
samhälls-byggsten vårtgrundläggande iReligionsfriheten är en

vilken andligsöka sig tillfriIndividen måste attsystem. gemen-vara
alla religiösa organisa-Utgångspunkten måsteskap helst. attvarasom

förmåner till olikaolikaskalltillåtna. Omtioner trossam-är staten ge
det.skäl förfund finnas sakligamåste det

Önskemålet trossamfunden har varitmellanlikställighetökad ettom
ochmellanrelationernaförändringför statenargumenten avenav
stödaktivt statligtemellertid intebetyderkyrkan.Svenska Detta att

alls.också Statentrossamfund eller inteallamåste antingen tillges
verksamheterförhållningssätt tillrestriktivt ärkunna hamåste ett som
Vidare måstemed vårteller står i stridinhumana statenrättssystem.

tillstödväljereftersträva kostnadseffektivitet. Om tros-attstaten ge
andligtfår tillgång tillinvånarnauppnåsamfund för därigenom attatt

utgårstödetdärför också rimligtdetsituationer,stöd i livsviktiga attär
målet.uppfylla det Dejusttrossamfund bäst kantill de tros-antassom

skickadevälstatsbidrag fårdag får görasamfund i attantas varasom
deexempelvistrossamfund,andrafördet. Mycket talar ävenatt som

finnsdetförmåga. Menhar dennavärldsreligioner,hör till stora
destabilitethar nått sådanintereligiösa organisationer attännusom

livsviktiga situa-de förväntar sig idet stödklarar människorattav ge
dendestruktiva ireligiösa organisationerLikaså finns dettioner. ärsom

skadeverk-försådant riskenstöd påde sittmeningen sätt attatt ger
har blivitför demänniskor far illasärskilt Omningar attär stor.

detorganisationreligiösbehandlade ärbesvikna eller dåligtpå av en
samhällsgemenskapen.förnegativt

följande slut-leder tilldetta migfört i avsnittjagDet resonemang
situatio-livsviktigamänniskor andligt stöd itrossamfundAttsats. ger

kansamhället. Dettatill harmonin ibidrarviktig insatsärner somen
trossamfund kantill destödskäl för sitt antasattett staten somgevara

braklara uppgiften på sätt.ett
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och demokrati6.4 Etik

sambandetiken starktSverige harde flesta invånare iFör ettav oss
harreligion.humana och med Majoritetenmed värderingar växtav oss

sekler har präglatssamhälle sedanoch hittills levt i ett avsomupp
har för varit såideologi. SambandetSvenska kyrkan och dess oss

mindre delmärke till det.självklart ibland knappt lagt Enviatt av oss
stark samhörighetoch kännertrossamfundhör hemma i något annat

trossamfund står för.den dettamed etik just
för-människor hittamöjlighet förTrossamfunden erbjuder ettatten
för-till sådanafinns andradet ocksåhållningssätt till livet. Att vägar

på dettatrossamfundens insatsbetydelsenhållningssätt förringar inte av
vadtill påkomma framtrossamfundet kan individenområde. Hos svar

till andraliksom relationernalivet, ieller fel i detär rätt egnasom
värderingargrundläggande etiskamänniskor och till Dessanaturen. ser

finns och blir för-trossamfunden. deolika Mendelvis olika deinomut
trossamfund.klarade i varj e

indivi-påsamhällsgemenskapen vinnerövertygadJag attär attom
människaetiska frågor. Engenomtänkt uppfattning iderna har somen

livet.följa gårhar etisk linjehittat att tryggare genomen
Ännu dis-möjlighetfråga harmänniskan ibättre det attgettsär om

tidentrossamfund. Denellerkutera etik med andra, inomsin utom ett
hållas ihop kringkundesamhälletförbi det svenskaär när en gemen-

beskrivs dettautredningsdirektivenheltäckande etisk bas. Iochsam
lagstiftning borgarvärdepluralism. Vårstigandeförhållande ensom

vardagliga liveti deträttsuppfattning,förvisserligen mengemensamen
täcker.lagstiftningen Härfler situationeretiken ipå änsätts prov

betydelsenökarolika Dåställning påallt oftarekommer vi sätt.att ta
område finnsdettaetiska frågor. Påkringkommuniceravi kanattav

kommittén har i sittInvandrarpolitiskaytterligaremycket göra.att
363mångfalden SOU 1996:55ochframtidenbetänkande Sverige, s.

skullelokal nivåmötesplatser påmångreligiösadragit slutsatsen att
konflikter, spridahanterakonstruktiv andakunna möjligheter iattge

varandra.föreställningarolikaoch konfronterakunskaper omgruppers
hörda irepresenterade och sigfinnslivsåskådningarolika görAtt

Redan årspå. 1968mening, positivtsamhället enligt minmåste seman,
uttalade följandeochhadeoch kyrkaberedning synsättstat sammaom

SOU 1972:36 49.s.

demokratinden svenskavitaliteten ibetydelse för"Det attstörstaär...av
gällan-sigfår goda möjlighetertrosriktningarolika ideologier och göraatt
bedrivsverksamhetmycket denlivsåskådningar, liksomde. Dessa somav
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inom ideella grundval olika livsåskådningar,organisationer utgörav
värdefulla inspirationskällor för den allmänna debatten."även

det faktiskt finns välja mellan demokratin ochBara något ärattom
förreligionsfriheten värdefulla. mångfald har kommitDen attsom nu

Ävendärför för svenska samhället. vissapositiv detstanna är tros-om
samfund inte i sig demokratiskt organiserade, deras existens beri-är är
kande för religionsfriheten. Flertaletden svenska demokratin och är

medlem-demokratiskt styrda och bidrar därför också till öka sinaatt
samhällsgemenskapen.vilja och förmåga aktiv del i Uratt tamars

långt möjligtsamhällssynpunkt det angeläget trossamfunden såär att
eftersträvar medlemsförankring och insyn.öppen

beslutsfattare och invånare kandemokrati det viktigtI är atten
komma Trossamfundet kan praktiskttill tals med varandra. vara en

med likartade intressenanvändbar kontaktyta mellan invånareen grupp
och beslutsfattarna.

drar följande slutsatser.Jag
kommuni-Samhället kan ställning till ochvinner på invånarnaatt ta

kan oftamedvetet Trossamfundenetiska frågor på sätt.ettcera om
syfte förmåbidra förmågor hos människor.till utveckla dessa I attatt

finnas skältrossamfunden detta område kan detöka sina insatser påatt
för sitt stöd.staten att ge

lever.Samhället också demokratin och debatten Omvinner på att
trossamfund ideologiska organisationer hörs och ioch andra syns sam-

skäl positivthället blir demokratin verklig. finns alltsåDet att semera
tillroll samhället och bidrarpå trossamfunden spelar engagerad iatt en

knappast skäl demdemokratiträningen. detta någotMen utgör att ge
funktion påstatsbidrag. Trossamfunden kan säkert fylla denna ett

utmärkt ändå.sätt
beslutsfattarekontaktvägama mellanVidare vinner samhället på att

Statligt stödoch olika och framkomliga.invånare är öppnagrupper av
kontakt medtill trossamfunden får öka möjligheten komma iattantas

dem.

insatser6.5 Särskilda sociala

konkretsärskilt väl skickat lösatrossamfund kan iblandEtt att ettvara
finner det angelägetsocialt problem slag. den månnågot I attstatenav

kostnadseffektivtkomma till problemet fråga kan detmed irätta vara
trossamfundet för ändamålet. Vilka problemekonomiskt stöd tillatt ge

aktuella varierar med tiden.ärsom
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sådant problemområdeEtt exempel integreringenärett män-av
niskor med detolika i svenska samhället. den uppgiftenFörursprung
spelar trossamfund särskildmånga roll. Trossamfundet haren exem-
pelvis möjlighet kommaunik i kontakt med vissa invandrare,atten

riskeraskulle isoleras. Vidare kan trossamfundet anvisaattsom annars
framkomlig det etiska tänkandet till denväg atten anpassa egna nya

miljön.
Andra exempel konkreta sociala problempå många trossam-som

fund kan särskilt effektiva fattigdominsatser vid akuta kriser,göra är
och sjukdom. Trossamfundet snabbt obyrå-kan i regel ochagera
kratiskt. trossamfundet finns kunskap och erfarenhet värde-Hos ärsom
full finnsi med olycksdrabbade människor. Vidare tillgångmötet nära
till andra medmänniskors solidaritet och hjälpsamhet.
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trossamfundBidragskvalificerade7

förslag:ochMina slutsatser

krävasstöd börfråga förskall komma itrossamfundFör att ett
destruktivetik inteförmedlarstabilt, samtärdetsamma äratt somen

livslqaft.har en egen

trossamfundetkrävas ärdessutomuppbördshjälp bör attFör
registrerat.

beslutaskallRegeringen7.1

Även regeringenriktlinjebeslutet,det, enligtskallframtideni somvara
huvudtrossamfundtill tagetställning överfallenskilti varje etttar om

vill fåtrossamfundstöd.statligt Ettföri frågaskall kunna komma som
bli kva-ansöka hos regeringendärförbör attform,basstöd i någon om

ställas.börkravgrundläggandevissastöd.lificerat för Jag attmenar
alltsådetbörnästföljande avsnitt,iredovisarjagkrav,Dessa som

uppfyller.trossamfundettillställningregeringenankomma på att ta om
förfrågakomma iskall kunnatrossamfundbeslutRegeringens att ett

vidare.gälla tillsbörstöd
väljakan regeringenstödsystem attförnyattillVid övergången ett

statsbidrag,fårdagtrossamfund ifrån deansökansärskildutan som
fortsätt-ibasstödstatligtkvalificerade för ävendessabesluta äratt

ningen.
skall,uppbördshjälpbasstöd formför isärskild förutsättningEn av

fallenskiltställning i varjefårriktlinjebeslutet,enligt taatt statenvara
framtidentrossamfund ivillkor. Etterforderligaföreskrivaoch som

särskiltalltsåavgifter fårmedhjälpönskar utnyttja att tastatens upp
admi-denför justfrågakomma i sortensregeringenansöka hos attom

stöd.nistrativa
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Alla trossamfund kvalificerade för någon form basstödärsom av
bör också därmed kunna komma frågai för bidrag för särskilt sam-
hällsnyttig verksamhet.

7.2 för stödKrav

I detta avsnitt redogör förjag vilka krav regeringen enligt min mening
bör ställa, regeringen ställning till trossamfund skallnär tar ettom
kunna komma fråga föri statligt stöd.

Att trossamfundet på stabilt kan andligt stöd tillsättett män-ge
niskor behöver det, bör grundläggande förutsättning för attsom vara en
statligt stöd till samfundet skall komma fråga.i på stabilitet för-Kravet

bland viss historiskutsätter tradition. alldelesEttannat nystartaten
trossamfund bör således statligt stöd.inte ges

En ytterligare förutsättning bör trossamfundet verkar förattvara en
medvetenhet etiska frågor. trossamfundetMen förmedlarom om en
etisk uppfattning inhuman, destruktiv eller står i direkt strid medärsom
vårt bör naturligtvis inte samfundetsnågot stöd tillrättssystem staten ge
verksamhet.

Härutöver detjag finns anledning ställa krav på vissatt attanser en
livskraft hos trossamfundet. trossamfundEtt inte kan över-egen som

leva ekonomiskt stöd från fungerar inte frivillig organi-utan staten som
sation. ideellaDet bakom trossamfundet måsteengagemanget vara
påtagligt trossamfundet skall kunna spela betydelsefull roll iom en
samhället. detta ligger trossamfundetI måste omfatta relativt mångaatt
människor. Hittillsvarande harpraxis inneburit gränsdragning viden

betjänade3 000 i Sverige. den väl avvägd.Jag Attgränsenatt äranser
tillhör eller betjänas flera trossamfund bör godtas viden person av

Ävendenna beräkning. trossamfund i Sverige betjänar lägreett ettsom
antal bör kunna komma fråga föri statligt stöd, det i ettpersoner om
internationellt perspektiv har betydande omfattning. exempel kanEtt

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan. Naturligtvis finns det ingetvara
hindrar små trossamfund går och bildaratt ett nyttsom samman

trossamfund, klara regeringsprövningen. Men denär stort attsom nog
s.k. associeringen se avsnitt 4.4 ovan trossamfund för småärav som
för själva nå börjag upphöra.att över gränsen anser

För utbetalning statliga medel skall komma fråga måste detiatt av
vidare krävas trossamfundet har rättskapacitet, så det kanatt att upp-
träda rättsligai sammanhang. Kravet kan uppfyllas på olikapartsom

Riktlinjebeslutet innebär trossamfundsätt. kommer kunnaatt ett att
välja registrera sig trossamfund för på så uppnåatt sätt rätts-attsom
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förening, detmöjlighet ideellkapacitet. En är att vara en somannan
trossamfundetflertalet trossamfund dag. bidrag inte söksi Omstora av

rättskapacitetskraveteller flera delar därav, börsådant utansom av en
gälla delen eller delarna.

uppbörds-till basstöd formskall medge iregeringenFör rättatt av
avseendet hardetbör krävas trossamfundet registrerat. Ihjälp det äratt

trossamfundens rättsligaUtredningenjag uppfattning omsomsamma
för.preliminärt har uttryckreglering gett

kunna ställauppbördshjälpen skall sedanmyndigheterDe gersom
gälla för allavillkor måste dåvillkor för hur hjälpen Sammavissa ges.

uppbördshjälp.har medgett tillde trossamfund regeringen rättsom
bör gälla ochvilka villkorRiksskatteverket har närmare utrett som

för betänkande.redogör dem i sitt
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Basstödet8

och förslag:Mina slutsatser

bidragskvalificeradedeskall stödjaMålet med basstödet attvara
trossamfunden.

änade.tillhöriga betjomfatta såvälskall kunnaUppbördshj älp som

kunnaskall samtidigtuppbördshjälp intefårtrossamfundDe som
organisationsbidrag.få

vadutgångspunkt imedskall beräknasOrganisationsbidraget
Svenska kyrkan.tillhörig ikostaruppbördshj älpen per

fordra inbör SSTfölja basstödetFör kunna rätt attatt gesupp
trossamfunden.fråndokumentation

Mål8.1

helt enkelttrossamfunden börtillstatliga basstödetMålet med det vara
verksamhet.derastrossamfunden ibidragskvalificeradestödja deatt

till dessastöd justsådantmotiveraruppfattning vadMin ettsomom
kapitelitrossamfund har redovisatjag ovan

Uppbördshj älp8.2

uppbördshjälpstödformenför vaddetta redogör jagavsnittI närmare
innefattar.

frånfår hjälpdettrossamfundetinnebär förUppbördshjälpen att
medkronofogdemyndigheternaochskatteförvaltningen att ta upp

tvingastrossamfund kommeravgifter från tillhöriga. Inget att tasina att
hjälp.dennaemot
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kostnadsfritt skallRiktlinjebeslutet innebär Svenska kyrkanatt
betala förerbjudas Svenska kyrkan skall alltså inteuppbördshjälp.

kronofogdemyndighetemas arbete medskatteförvaltningens och att
Ställningstagandet medkassera avgifter från de tillhöriga. motiverasin

Svenska kyrkan dess verk-ställer det särskilda kravet på attatt staten
uppbörds-Vidare uttalas kostnadsfrisamhet skall rikstäckande. attvara

Svenska kyrkan ekonomiskthjälp kan lämpligt sätt att ettett gevara
till friadag betalar destöd från de bidrag istatenstaten motsvararsom

skallförutsätts uppbördshjälpentrossamfunden. riktlinjebeslutetI att
tillhör Svenska kyrkan ochavgifter från de somavse personer som

Svenska kyrkan, skyldigaalltså, kommande lagenenligt den är attom
betala dit.

Även särskiltjämställdhetsskäl eftertrossamfund börandra rege-av
avgifter.ringsbeslut få statlig hjälp med kassera in sina Detkunna att

framgår riktlinjebeslutet.också av
kostnadsfri,hjälpenuppbördshjälp beviljas bör denOm menvara

detmotsvarande statsbidrag, liksombetraktas alternativ till närettsom
skallfår uppbördshjälptrossamfundgäller Svenska kyrkan. Det som

organisationsbidrag.s.k.få bidrag i form Jaginte samtidigt kunna av
avsnitt 8.3 nedan.utvecklar detta inärmare

för uppbörds-förutsättningriktlinjebeslutet uttalas vidareI att en
hjälpentrossamfundSvenska kyrkan och till andrahjälp både till är att
har haftRiksskatteverketkan gällande uppbördssystemet.inordnas i det

stöd till deför sådantutreda de tekniska förutsättningarnai uppdrag att
det utformas. Enfria förslag till hur kantrossamfunden och när-att ge

återfinns i verketsRiksskatteverkets förslagredogörelse förmare
Uppbördshjälpen kommerföljandebetänkande. kan dockHär noteras.

inkomstskatt. Detinnebära avgifter på sättatt att tas samma somupp
uppbördshjälp intetrossamfundinnebär i sin tar emottur att ett som

avgiftssystemet skall utformas. Detfritt kan välja hur det trossam-egna
tillförlitligafrån riksnivå lämnafund får uppbördshjälp måste upp-som
skall betal-människorgifter till Riksskatteverket vilka varaom som

uppbörds-kommerningsskyldiga. Liksom inkomstskattetaxeringen
den novemberhjälpen uppgifter tillhörighet lgrunda sig påatt perom

fastställda avgiften betalasföre fall den inteåret inkomståret. detFör
kronofogdemyndighe-kommer den nomralfallet drivas ini att genom

försorg obetald skatt.på sätttens samma som
uppbördshj älpen bör kunnahar vilken personkretsJag övervägt om-

riktlinjebeslutet kretsenfatta. kyrkans del gäller enligtSvenskaFör att
det lagomfattar kyrkan. dag framgårdem tillhör Svenska I vemavsom

ställs krav påhör till Svenska kyrkan. Sedan den l januari 1996 ensom
dennestillhörig, eller frånaktiv från den vill bliviljeyttring person som
kyrko-kap.förälder fråga bam. framgår 3det Dettaär ett avom om
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lagen 1992:300. Efter relationsändringen kommer tillhörighetsregler-
finnas i Svenska kyrkans grundläggande interna regelverk,attna

kyrkoordningen, ungefär kommer föreningsstadga.att motsvarasom en
aktiv "bekräftelse"Kravet på från den enligt Svenska kyrkansen som

uppfattning tillhörig kommer kvarstå.är att attanse som
Likställighetsskäl talar i och för sig för uppbördshjälp förävenatt

trossamfundövriga endast bör komma i fråga for avgifter från trossam-
fundets tillhöriga. Med tillhörig borde då sådanavses en person som
enligt trossamfundets stadgar eller motsvarande tillhörig och harär som
bekräftat detta förhållande aktiv viljeyttring. Huruvidagenom en egen
tillhörigheten kommer till stånd dop, anmälan eller på någotgenom

skulle sakna betydelse vid sådan bedömning. Trossamfun-sättannat en
dets definition den saken. Huvudsaken skullemåste avgöraegen vara

den enskilde aktivt bekräftat tillhörighet.sinatt
Tekniskt skulle uppbördshjälp kunna ordnas för betydligtsett en

vidare personkrets och exempelvis omfatta sådanaäven personer som
inte vill höra till trossamfundet fråga stödjai har åtagit sig attmen som
det ekonomiskt. sådan ordning dock skulle föra för långt.En jaganser

statliga uppbördshjälpen för individen ingripande hantering.Den är en
myndigheterna förfogande för trossamfundetsFör skall ställas tillatt

inkassering avgifter fråga stark och ömsesidigbör detav vara om en
relation trossamfundet Värdet likställighetmellan och individen. av
mellan trossamfunden också personkretsen kan utvidgastalar mot att
på detta sätt.

flera trossamfund bidragsberättigade harFrån de i dag ärav som
framförts uppbördshjälpen kanönskemålet den personkretsatt som
omfatta, blir statsbidragen dag beräknas efter.densamma i Detsom
innebär uppbördshjälp bör kunna for alla dagiatt anses varages som
betjänade. definierats Med betjänadbetjänad har SST.Begreppet av

enligt dels registreradedenna definition äravses personer som som
medlemmar församlingar trossamfundet, delseller deltagare hos inom

verifierbara deltagare församlingamaskända och iärpersoner som
verksamhet. betjänade enligt nuvarande definitionSST:sKretsen ärav
med enligtsannolikhet vidare kretsen destörsta än av personer som

Ådefinition skulle ha tillhöriga. andra sidanangiven räknatsovan som
kretsen sannolikt dentillhöriga i Svenska kyrkan i dagär större änav

skulle ha tid.varit nuvarande definition hade under längreanväntsom
Bland Svenska kyrkans tillhöriga finns många före den januarilsom
1996 aktiv viljeyttring "föddes in" kretsen tillhöriga.iutan av

uppbördshjälpenMina överväganden har lett mig till slutsatsen att
bör kunna omfatta såväl dem tillhöriga trossamfund demär ettsom som

betjänade trossamfundet fråga. Med betjänad bör dåiärsom av avses
trossamfundetregistrerad medlem hosantingen ären person som som
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ordinarie verksamhet. Givetvistrossamfundetsdeltareller regelbundet i
deltagande.medlemsskap respektivestyrkatrossamfundet kunnamåste

skatteförvaltningenskäl förbedömningfinns enligt min attDet av
detaljerade kravställaoch integritetentill rättssäkerhetenhänsyn mer

den praktiskauppbördshjälpen iden personkretspå definition somav
frågor hartrossamfund. dessaOmomfatta för varjetillämpningen skall

Riks-utgår frånutredare.Riksskatteverkets Jagmedjag samrått att
för-betänkande och läggeri sittutvecklar dettaskatteverket närmare

erforderliga villkor.slag till
fårdagtrossamfund ifriakontakter med de stats-minaAv som

uppbörds-statligintresseradefåförstått endastbidrag har jag äratt av
tacka nej tilltrossamfundförflera skälkan finnas etthjälp. attDet ett

tillhörigas in-till dehänsynenskäl kanerbjudande.sådant Ett vara
skäl avstå. GenomideologiskafinnasVidare kan det att tategritet. att

band tillfastaretrossamfundetuppbördshjälp knyterstatlig staten.emot
avgiftenlika tydligtlängreblir det inteindividenden tillhöriga attFör

tionde elleroffer,Attfrivilligtuttryck förär ettett geengagemang.
medtillsammansavgiftbetalakollekt något extraänär annat att en

funk-sinbetalningenuppbördshjälp misterMed statliginkomstskatten.
kontaktytasida ochtillhörigasfrån denmanifestationtion somsom

förskältillhöriga. Etttrossamfundet och den trossam-mellan ettannat
byråkratisktförblirdetälpen kanuppbördshjfund välja bort attatt vara

dettrossamfund kommermångasådant För attgå in i system.ettatt
myndigheternade statligaanlitapraktiskt inteochenklare attmeravara

avgifter.för uppgiften kassera inatt
ändåförståsuppbördshjälp hartrossamfund inteDe emottarsom

deellerRiksskatteverketmedöverenskommelsermöjlighet göraatt
liknandefå hjälpbetalninglokala skattemyndigheterna att mot avom

från deStockholmförsamlingen iden judiskaköperslag. Redan i dag
ochförvärvsinkomsttaxeraduppgifterskattemyndigheternalokala om

Församlingenmedlemmar.för församlingenskapitalunderskott av
ochmedlemmarnasdataregistrerade uppgifterlevererar per-namnom

inkomstuppgiftemapåförskattemyndigheterna,till somsonnummer
sedanförsamlingenanvänderUppgifternaoch återsänder registret. som

Uppbörden skötsavgifter.inkomstrelateradefastställaunderlag för att
församlingarna ijudiskadeLiknande avtal harsjälv.församlingenav

Göteborg.Malmö och
trossamfundentillhöriga kanavgifter från sinaHjälp med att ta upp

altema-autogirosystemBankernasskaffa på ärockså sig ettsätt.annat
sammanhanget.itiv, är värt nämnaattsom
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8.3 Organisationsbidrag

trossamfund fårDet uppbördshjälp skall inte samtidigt kunnasom
bidrag fonn s.k. organisationsbidrag.i Riksskatteverket har beräknatav
skattemyndighetemas och kronofogdemyndighetemas årliga kostnader
för uppbörden Svenska kyrkans nuvarande församlingsskatt till 100av
miljoner kr. kostnaden för hanteringen dendet beloppet ingårl av
reducerade församlingsskatt, dag betalas dem tillhöri intesom av som
Svenska kyrkan. församlingsskatten,reducerade 25Den utgörssom av

församlingsskatt, avsedd täcka kostnadernaordinarie ärprocent attav
för framtidenbegravningsverksamheten. kommer denI ersättasatt av

begravningsavgift Begravningsverksamhetskommitténsse närmareen
betänkande. framtida särkostnaden för administration denDen sär-av

begravningsavgiftenskilda har Riksskatteverket uppskattat till cirka 24
miljoner kr räknar med den framtida uppbördenår. Jag att avper
kyrkoavgifter från Svenska kyrkans tillhöriga kommer mindreatt vara
kostsam för uppbörden dagens församlingsskatt. Enligtänstaten av
Riksskatteverket den dock lägre den beräk-kommer Vinsten änatt vara

kostnaden särskilda begravningsavgifter.nade för administration av
särskilda begravningsavgifter blirDet beror på administrationenatt av

arbetskrävande för myndigheterna administrationen denän avmer
reducerade församlingsskatten har grund den informationvarit. På av

förfått från Riksskatteverket uppskattar den årliga kostnadenjag jag
den framtida kyrkoagifter från Svenska kyrkans till-uppbörden av
höriga till Svenska kyrkan har ungefär miljoner85 miljoner kr. 7,4

uppbördtillhöriga. och år blir kostnaden förRäknad tillhörig avper
uppbördshjälpen kankyrkoavgifter då tolv kr. kostnadsfriaknappt Den

alltså statsbidrag till Svenska kyrkan på tolv krsägas ettmotsvara per
tillhörig och år.

Samtliga de trossamfund inte får uppbördshjälp, men somsom
enligtenligt kan komma fråga för statligt stöd, bör minregeringen i

formuppfattning berättigade till visst basstöd i organisa-ettvara av
tionsbidrag.

skall jämförbart medFör sådant organisationsbidragatt ett vara
uppbördshj modellälp bör det beräknas med utgångspunkt från den som
Riksskatteverket för uppbörds-har för beräkna kostnadenanvänt att
hjälpen genomförastill Svenska kyrkan. kan på olikaDet Jagsätt.
föreslår uppbördshjälp tillden beräknade kostnaden tillhörig föratt per
Svenska kyrkan tolv kr helt enkelt multipliceras med antalet till-- -
höriga fåeller betjänade i det trossamfund skall organi-som
sationsbidrag det framräknadeoch bidrag sedan i nivå medatt ges
resultatet. betjänade skulle med sådantrossamfund med 10 000Ett en
beräkningsmetod organisationsbidrag kr.få på 120 000 Summanett av
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understigakommaorganisationsbidrag skullealla avsevärtatt summan
trossamfunden. Mentill de friadag utgårde statsbidrag i orga-somav

bidragsforrnen.den endamodell inteskulle minnisationsbidraget i vara

Uppföljning8.4

utvärderasochföljstrossamfunden ärbasstödet tilldet statligaAtt upp
betydelsefullt.

komma iskall kunnatrossamfundbeslutarNär regeringen att ett
ärendet beredsfår detbasstöd attfråga för statligt antas att genom

utgåroch bedöms. Jaginhämtastrossamfundetrörandedokumentation
ochmedlemmarantaluppgiftochstadgarfrån årsredovisning,att om

finnassedankommerhandlingarkommer in. Dessa attdeltagare att ges
stödstrossamfunddevillför dentillgängliga veta somommersom

medel.med allmänna
Även och vissadokumentationkräva inmöjlighetbörSST attges

formbasstöd istatligtfårtrossamfunddeuppgifter från alla avsom
förutsättningarförorganisationsbidrag. Dettauppbördshjälp eller att ge

börstödet. SSTeffekternautvärderaochför följaSST att avupp
avpassade. Härutövervälorganisationsbidragsnivåemautvärdera ärom

uppbördshjälpbasstödende bådadra slutsatserbör SST försöka om -
möjlighetertrossamfundensförbättrar attorganisationsbidragoch -

jfrtrossamfund SOUstöd tillför statligtmotivenuppfylla allmännade
571993:71, s.

tillårsredovisninglämnakommer SSTmyndighetSom att rege-
prövningfördjupadtillinitiativsida kanFrån regeringensringen. tas av

för.basstödetverksamhethela den är avsettsom
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9 ändamålsstyrdaDe bidragen

Mina slutsatser och förslag:

Basstödet bör kunna kompletteras med ändamålsstyrda bidrag.

Regeringen formulerar Verksamhetsmål för dessa bidrag inom
för de övergripande motiven. Målen årligen i regle-ramen anges

ringsbrevet till SST.

SST beslutar kriterier för bidragens fördelning och fördelarom
sedan bidragen.

De trossamfund får ändamålsstyrt bidrag skall skyldigasom vara
redovisa verksamheten till SST.att

l Verksamhetsmål

Organisationsbidraget eller uppbördshjälpen blir förutsebart stöd tillett
trossamfundet sådant. Jag det god idé inomärtror att attsom en ramen
för anslaget komplettera detta basstöd med bidrag utgår medett som

direkt koppling till den statlig synvinkel intressantasettmera ur
verksamhet bedrivs inom trossamfundet, främst på lokal nivå. Påsom
så kan stödet riktas så detsätt så möjligt. Mingöratt stor nytta som
tanke detta kompletterandeär och ändamålsstyrda bidragatt bör betalas
efter i vilken utsträckning trossamfundet och dess delar kan uppfylla
sådana samhällsnyttiga motiv jag har redovisat kapiteli Dennasom

flexibla bidragsfonn bör, enligt min mening, nuvarandeersättamer
verksamhetsbidrag, lokalbidrag och utbildningsbidrag.

likställighetsskälAv bör verksamhet inom Svenska kyrkanäven
kunna stödjas med bidrag detta slag. Vidare bör, enligt min mening,av
sådana bidrag kunna till religiösa samarbetsorganisationer.ges

Exempel på verksamhet ganska direkt syftar till tillgodoseattsom
människors behov andligt stöd livsviktigai situationer hembesök iärav
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och krimi-stöd sjuk-andligt inomhändelser i livet,samband med stora
nyanländamedoch samtalkrisersamband med akutastödnalvård, i

invandrare.
medvetenhet kanmänniskors etiskaökasyfteVerksamhet i att vara

diskussionskvällar ochmotsvarande,ellerkonñrmandundervisning
aktiviteterförhållningssätt,ellerfrågeställningarrörande etiskakurser
mötesplat-invandrare,till ökad integreringleder gemensammaavsom

ochpastorsutbildningolika religionmänniskor med mot-för samtser
svarande.

exempelvistrossamfundkansociala insatser göraSärskilda ett
ellertillvarovärdigaretillhemlösa atthjälpaatt genomengenom

kan integrerastrossamfundetfamiljesynen inomför hurfonna modeller
tänkbaraandramånganaturligtvisfinnssamhällsliv.med svenskt Det

exempel.
förÖvergripande utgångspunkt i motivenVerksamhetsmål medbör

reglerings-uttryck itilloch kommaregeringenstödet preciseras av
breven till SST.

de motiv jagförVerksamhetsmål inomExempel sådanapå ramen
tillgänglighet isintrossamfund förbättrarbeskrivit kan attvaraovan

and-ochpersonligtdeltagareellertillhörigaenskildasyfte erbjudaatt
olikafrånförsamlingarflera tros-livsviktiga situationer,ligt stöd i att

för-människorsöka enskildaföråtgärderkringsamfund samverkar att
aktivt sökerförsamlingarfrågor,etiskakringkommuniceramåga attatt

detiolika etnisktmedmänniskortill integreringbidra ursprungav
akutalösamedverkar tilltrossamfundsamhället attsvenska samt att

problem.sociala

Fördelning9.2

förbidragenändamålsstyrdadefördelningförvillkorenDe närmare av
iutformas SST,fördel ävenmedverksamhet kansamhällsnyttig somav

deförföreträdaremedmyndighetstatligbörfortsättningen envara
kapitel lOsestyrelsentrossamfunden i närmarebidragskvalificerade

möjligheter,trossamfundenskännedomgodfinnsnedan. SSTHos om
synvin-statligeffektivtfördelaskanbidragenleda tillvilket bör att ur

regle-i sittregeringenfråntidigareutgårkel Jag nämnts attsett. som
Påeftersträvas.mål börvilkautvecklarringsbrev till SST närmare som

rele-beslutaochuppgift konstruerasvårakommer SST:sså attsätt om
underlättas.beräkningskriterier attvanta

förnyelse,väsentligtdetkriterierna attVid utformningen ärav
tilllederVerksamheteftersträvas.resultatmätbarautveckling och som
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förbättrade insatser på de områden statligt intresseär bör prio-som av
riteras framför sådana aktiviteter ändå genomförs på fullgottettsom

Bidragen bör beräknassätt. förhållandei till verksamhetens omfattning,
inte förhållandei till antalet medlemmar. Ett rakt proportionellt system

viss exempelvis bamgrupp ellersom ger en summa per per samman-
träffande med sörjande människor inte eftersträvansvärt.är Med sådana
kriterier skulle den helt övervägande delen bidragsanslaget automa-av
tiskt tillfalla Svenska kyrkan. Om bidragen kan spridas bättre mellan
trossamfunden blir samhällsnyttan högre.

Ett främja förnyelsesätt bidragatt till tidsbegränsadeär att ge pro-
jekt inom specifika och utvecklingsbara områden.

Från trossamfunden har framförts för ökat inslag styrningattoro av
skall leda till konkurrens och godtyckliga prioriteringar. Särskilt har
pekats på risken små och mindre väletableradeatt trossamfund miss-
gynnas.

Den risken bör inte överdrivas. lokalbidragDe och utbild-
ningsbidrag dagi utgår slags ändamålsstyrda bidrag.är SST harettsom
kunnat finna goda former för fördela dem påatt sättett som
trossamfunden inte upplever orättvist. Jag övertygadär attsom om

styrda bidrag föräven andra ändamål eller mindre nära tros-mer-
samfundens kämverksamhet kan fördelas godtycke.utan-

detFör fall SST väljer fördela bidrag efter projektansökningaratt
måste SST naturligtvis bistå trossamfunden med anvisningar hurom
ansökningarna kan göras.

9.3 Uppföljning

De trossamfund har fått ändamålsstyrda bidrag bör åläggas attsom
efter anmodan från SST särskilt redovisa den verksamhet bidragensom
har gått till. SST kan fastställa de reglerna för hurnärmare sådanen
redovisning skall blirDet sedan SST:s sakgöras. utvärderaatt om
bidragen varit kostnadseffektiva. Utvärderingama blir del under-en av
laget för SST:s årsredovisningar till regeringen, för kommande budget-
underlag och anslagsframställningar rörande bidrag för samhällsnyttig
verksamhet för förbättringarSST:s de fördelnings-samt av egna
kriterierna. SST:s redovisningar till regeringen får sedan betydelse för
de framtida anslagen.

3-17-0376
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10 SST i framtiden

Mina slutsatser och förslag:

Svenska kyrkan bör viss representation i SST.ges

SST bör ha full myndighetsstatus.

10. l Sammansättning

Som framgått i det föregående förordar jag statsbidragen tillatt tros-
samfunden i framtiden fördelasäven SST.av

Mitt intryck SST i dag fungerar mycketär väl bidragsför-att som
delande Genom nämndens ledamöter består företrädareattorgan. av
för de trossamfund bidragskvalificerade finnsär kompetens ochsom
möjlighet nå samförståndslösningar där besluten fattas.att Det gör

kostnadseffektivt. Till dettasystemet kommer fungerarSSTatt som en
mötesplats där ytterligare samverkan kan födas och fonn. dagIta tar
sig denna samverkan uttryck i seminarier,gemensamma gemensamma
remissvar och ansvarstagande inomett förgemensamt Tros-ramen
samfundens beredskapsråd. ytterligareEn fördel samhälletsär att
beslutsfattare i SST har kanal till del de friastor tros-en en av
samfunden.

ställetI för låta samverkansorganatt SST fördelaett bidragensom
skulle det tänkbart överlåta på någon statligatt myndighetvara annan

lösa den uppgiften. Möjligen skulleatt då kunna förvänta sig attman
intresse påstatens tydligtännu främstaett isätt Jagsattes rummet.mer

dock fördelarna med den samverkanatt såanser äger ärsom nu rum
bidragsfördelningen framtidenstora att i bör hanterasäven SST.av

Enligt min börmening Svenska kyrkan på något inlemmas i densätt
samverkan finns mellan övriga bidragsberättigade trossamfund isom
dag. Det blir led i öka likställigheten mellanett trossamfundenatt och
får främja samarbete kanantas leda till effektivtett användandeettsom

Ävenstatsbidragen. Svenska kyrkan kommer till, jag detav tror attom
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nuvarandeDebidragsfördelandebehålla SSTmöjligt organ.är att som
emeller-OÖKER kankvar. Manfinnasböroch ISsamverkansorganen

övrigamycket änkyrkan störreSvenska ärfrånbortsetid inte att
miljoner7,4Ungefärtillsammans.trossamfundbidragskvalificerade
bidrags-debetjänade hosAntaletkyrkan.Svenskatillmänniskor hör

tillhö-antaletoch000ungefär 850trossamfundenfria ärkvalificerade
finnsdetdärförså. Jag attsannolikhet lägreall änmedriga anserär

SST.ifå tvåkyrkan representanterSvenskalåtaskäl för att
skallifrågasättasdetkanavskaffasstatskyrkosystemet manomNär

iförsamlingarnalutherskanordiskatill destatsbidragfortsätta att ge
sådanahandstill ävenattliggerordning. Det närasärskildiSverige

dessainnebäramåste ävenattDettaSST.fördelasframtidenbidrag i av
formoch någonuppbördshjälperbjudas represen-börtrossamfund av

överlägg-eftertillkommitdockharNuvarandeSST.tation i system
förändras innandärför inteoch börländernordiskaandramedningar

haröverläggningar ägt rum.nya
efterregeringenordningenändra på attanledningfinns ingen attDet

ledamöter.SST:strossamfundenfrånförslag utser

Myndighetsstatus0.2l

myndighet.statlig4.4,avsnittijagi dag, nämnt enSST är ovansom
förordningengällermyndigheterstatligaflertalet numeraFör

kraftträdde iårsredovisningmyndigheters1996:882 somm.m.om
myndigheterna ärblandframgår attden annatAv1997.januariden l

delårs-årsredovisning,lämnaregeringentillochskyldiga upprättaatt
beslutatsärskiltdock attharRegeringenbudgetunderlag.ochrapport

undantag ärDettaförordningen.tillämpa enskyldiginteSST attär
förordningmotsvarandedenomfattades sominteSSTföljd att avav

gällde.tidigare
intehade SSTförordningengällande sammatidigaredenEnligt

gälldedetallmänheti närmyndigheterskyldigheterformella som
anslags-ochfinansieringsanalysanslagsredovisning,årsredovisning,

RiksrevisionsverketsfrånundantagetvidareSSTframställan. var
tillstödföranslagetmed atthängdevilketgranskning, samman

rekvire-SSTvarifrånKammarkollegiet,disponeradestrossamfund av
ochårsredovisningregelmässigtändålämnade SSTDockmedel.rade

till Kammar-ochdepartementettillövrigtiinfonnationerforderlig
anslaget.avseenderäkenskapsrevisionföremål förblevkollegiet, som

mednågonregelirevisorer,alltiddessutom utsettharSST egna
auktorisation.
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föreslogi nämnda BidragsutredningenDen avsnitt 4.1 attovan
regel fördelas samverkans-bidrag till ideella i skulleorganisationer av

bidrags-liknande helt myndighetsstatus. EftersomSST, utanorgan men
fördelning myndighetsutövning skulle enligt Bidragsutredningenutgör

sådant samverkansorgan, med hänsyn till kap. 6 § regerings-varje ll
formen, få definierat lag.sitt uppdrag i

för resultatuppföljning och målstyrningArbetsgruppen stats-av
har särskilt pekat på regleringsbrevenbidrag se avsnitt l ärattovan

verksamhet. reglerings-viktiga statlig Iinstrument i styrningen av
och påbreven kan långt gående krav ställas på återrapportering

utformning olika verksamheter.av
verksam-kunna statsbidragen tilleffektivt skallFör styraatt staten

detdet fördelaktigt låtaheter samhällsangelägna är attär mestsom
nuvarandemyndighetsstatus.bidragsfördelande ha SST:s statusorganet

fördela bidrag det slag jagalltså väl anpassad för uppgiftenär att av
föreslagit.ovan

framtidenmyndigheter i allmänhet, idock liksomJag SST,attanser
myndigheters årsredovisningbör omfattas förordningen m.m.omav

1987:1100verksförordningensammanhanget kan anmärkasI att
framgårför enligt vadtill viss del tillämplig SST, nämnareär avsom

föroch 6 i instruktionen SST.5

Uppgifter10.3

redovisade förslagmeduppgifter framtiden blir minaSST:s i ovan
förändrade.något

liksomställer andra krav på SST,målstyrningökade inslagetDet av
verksam-ändamålsstyrdakommer fråga förpå de trossamfund isom

anfört.hetsbidrag. framgått vad jagharDetta ovanav
verk-med regleringsbrevetstill med förSST får börja attatt ansvar

för och verkställaställa kriteriersamhetsmål utgångspunkt uppsom
basstöd formfördelning bidragen. Fördelningen ide styrda avavav

uppgift liknandekommer kontinuerligorganisationsbidrag att vara en
för de ändamåls-dagens huvudsakliga bidragsfördelning. Kriterierna

någon månbidragen, kommer sannolikt åtminstone istyrda däremot, att
inforrnationsbehov hos defrån medför ökatvariera år till år. Det ett

ställas påkommer dessutomberörda trossamfunden. kravStörre att
uppföljningen bidragen.av

föresla-Svenska kyrkan blir representerad i SST påOm sätt som nu
handha trossamfun-överlämna tillgits kan det SSTövervägas attatt

dens beredskapsfrågor.
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bestäm-trossamfunden börför stöd tillsammanlagda anslagetDet
med beaktande härav.mas
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Övrigall följder stödförslagenav

Mina förslag rörande stöd till trossamfunden får inga omedelbara
regionalpolitiska eller jämställdhetspolitiska följder. med ökatMen ett
inslag målstyming ökar också möjligheten använda bidrags-attav
givningen medel för önskadeuppnå effekter regionalaett attsom av
politiskt eller jämställdhetspolitiskt slag. harDetta jag beskrivit ovan.

kanDet exempelvis bli möjligt bidrag målet ökaatt styra mot att tros-
samfundens tillgänglighet för människor utanför storstadsområdena. En

möjlighet kan bidragen så de används för ökadatt styra attannan vara
integrering invandrarkvinnor.av





Beskattning trossamfundenav





r
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12 Inledning

12. l Mitt uppdrag

Riktlinjebeslutet innebar bland frågor Svenska kyrkansannat att om
skattemässiga förhållanden skulle i det fortsatta utrednings-tas upp
arbetet.

Enligt utredningsdirektiven bör jag relationsändringenöverväga om
motiverar någon ändring i Svenska kyrkans eller något annat trossam-
funds skattestatus.

direktivenI påpekas vidare allmän skattereglemaatt översynen av
för stiftelser och ideella föreningar nyligen har gjorts Stiftelse- ochav
föreningsskattekommittén. Arbetet, hade karaktär teknisk över-som av

Översynredovisas i kommitténs slutbetänkande skattereglemasyn, av
för stiftelser och ideella föreningar SOU 1995:63. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Kommittén kunde förslagi sina inte hänsyn till den förestående rela-ta
tionsändringen mellan Svenska kyrkan och staten.

När det gäller den framtida beskattningen trossamfunden liggerav
det till hands jämföra mednära vad gäller för de ideella före-att som
ningarna. börDet då frågan hur ideella föreningar ochnoteras att om
stiftelser skall beskattas framtideni ligger öppen.

12.2 Skattedelens uppläggning

kapitelI 13 nedan15 jag beskrivning dagens förhållanden.gör en av-
börjarJag med kapiteli kort13 bakgrund rörande karaktärenatt ge en
den kyrkliga egendomen. utförligareEn beskrivning finns detiav

betänkande Kammarkollegiet samtidigt med detta,presenterarsom men
harjag funnit det nödvändigt för förståelsen skattereglema iävenattav

detta sammanhang försöka klargöra de speciella och komplicerade
förhållanden den kyrkliga egendomen. Efter harör gjort dennaattsom
redovisning övergår jag kapiteli till14 redogöra för vilka olikaatt
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trossamfund.och övrigakyrkanSvenskafinns inomskattesubjekt som
kyrkan iSvenskainomjuridiskavilkaalltsåbeskriverJag sompersoner

vilkaigenomkapitel åt15jagDärefter attskatt.betalardag ägnar
det.gäller förreglervilkaochbetalas i dagskatterslags somsom

måsteriktlinjebeslutetdelarför dejagredogörkapitel 16I somav
"registreratdå påtänker trossam-skatteförhållandena. Jag attpåverka

denpåochsvenskassociationsform i atträttinförsfund" en nysom
för-kyrkansSvenskatillställasskallpå någotegendomenkyrkliga sätt

relationsändringen.efterfogande även
direktföljersåledesförändringardeanalyseratSedan jag avsom

huvudtankeminkapitel 17 att tros-jag irelationsändringen presenterar
ideellaallmännyttigamedlikställtbeskattasbörframtidensamfunden i

ställnings-principiellaför dettamotivenhärredovisarföreningar. Jag
frågaidäravföljdernaomedelbaradesedanbeskrivertagande, om
kanförändringarandraslutligenredovisarochinkomstskatt varasom

likställighetsprincipen.ochrelationsändringenmotiverade av
frånförslagenredovisningkortsedanjagkapitel 18I gör aven

och före-Stiftelse-Skulleföreningsskattekommittén.ochStiftelse-
avseenderegleringförändradtillledaförslagningsskattekommitténs en

principiellamed minfår det, ut-föreningarideellabeskattningen av
trossamfunden.förocksåfölj derlikställighet,gångspunkt om

skatteföljdemaredovisningsärskildinnehållerKapitel 19 avaven
derörandepersonal,kyrkansSvenskabetänkandetiförslag,mitt eget

vid övergången.finnspensionsåtagandenhistoriska som
har di-skattefrågorsärskildasådanabehandlar jagkapitel 20 somI

däribland fråganrelationsändringen,med självasambandrekt om
stämpelskatt.

regionalpolitikrörandekommentarkapitel 21iSlutligen jaggör en
jämställdhetspolitik.och
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dagegendomen ikyrkliga13 Den

Inledning13.1

regle-rättsligochindelas efterkankyrkliga egendomenDen ursprung
kyrk-olika kategorierfinnsindelningEnligt vedertagenring. tre aven

specialregleradkyrkokommunal egendom,nämligenlig egendom,
egendom.egendom och övrig

skilja mellankyrkliga egendomenindela den är attEtt sätt attannat
Finansförmögenhetförvaltningsförmögenhet. ärochñnansförmögenhet

kanPrästlönefastigheteravkastning.normaltsådan egendom gersom
fmansförmögenheten.ingår itillgångarexempel pånämnas somsom

någoninteegendombestårFörvaltningsfonnögenheten gersomav
bruksvärde. Hitkyrkan sittavkastning, tjänarnämnvärd genommen
kapell, begrav-småkyrkor,domkyrkor,församlingskyrkor,räknas
ERK-utredning-lokaler seoch liknandeförsamlingshemningsplatser,

f..1201992:9och i kyrkan, SOUslutbetänkande Ekonomi rätt s.ens
ochjuridisksjälvständighelhet ingenSvenska kyrkan är personsom

egendom.således ingenäger

egendomKyrkokommunal13.2

och förvalt-finans-bådekankyrkokommunala egendomenDen vara
blandhörkyrkokommunalt ägd. Hitningsförmögenhet. annatDen är

församlings-krematorier,begravningsplatser,församlingskyrkor,nya
kansli-prästgård,inrymda ipastorsexpeditioner intehem, ärsom

Begravnings-för andrapersonalbostäderbyggnader och än präster.
markuppförda påkanförsamlingshemmen ärplatserna och somvara

specialreglerad egendom.
exempelkyrkokommunal. Ett ärkan ocksåegendomLös vara

till cirkauppgårkassorkyrkokommunernastillgångarna i som
år 1995,kyrkokommunerredogörelse förEkonomiskmiljarder kr5

SCB.
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först modemDet i tid kyrkokommunema har kunnat bliär som
till egendom. landsbygden ochFöre år 1817 på år 1843 i städernaägare

församlingarna rättssubjekt. kunde därförinte De inte ägavar egna
något.

13.3 Specialreglerad egendom

specialreglerade egendomen sådan egendom enligt lag ellerDen är som
författning ändamålsbestämd och omfattas särskilda för-ärannan av

Äganderättsförhållandenavaltningsbestämmelser. ofta oklaraär av-
Tillseende denna egendom, till del äldreär över-storsom av ursprung.

förfo-vägande del har egendomen ursprungligen ställts till kyrkans
gande överlåtelser från församlingsbor. vissa fall finns bevisIgenom
på företrädesvis för bo-egendom upplåtits tjänaatt staten, attav som
ställe regeringstid.åt kaplan. Så skedde främst under Karl DessaXI:s
s.k. fortfarandekronoanslag formellt ägda staten,av varsanses vara
dispositionsrätt inskränkt.dock till följd ändamålsbestämmelsema ärav

med tillhö-den specialreglerade egendomen ingår såväl fastigheterI
rande byggnader lös egendom olika slag.som av

äldre församlingskyrkorTill den specialreglerade egendomen hör
elleroch domkyrkor. hör också sådan fast egendomHit tomträtt som

enligt jord.kap. kyrkolagen betecknas kyrklig Här41 l § nämnssom
prästlönefastighet avsedd för avlöning åt för-vars avkastning är en

försam-samlingspräst, tjänstebostad harprästgård där anvisats en
förlingspräst, församlingskyrkas fastighet vars avkastning avseddär

församlingskyrkas behov, kyrkofondsfastighet vars avkastningen
avseddtillförs domkyrkas fastighet vars avkastningkyrkofonden, är

änstebostad har anvi-för domkyrkas behov biskopsgård därsamten
år biskop.sats en

taxeringsvärden och kan knappastKyrkobyggnadema har inga
tillåsättas marknadsvärde. Prästlönefastighetema bestårnågot över-

fastighetervägande del skogsbruksfastigheter. harjord- och Dessaav
sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 4 700taxeringsvärden. Det

prästlönefastig-miljoner kr. Stiftens egendomsnämnder, förvaltarsom
hetema, tillhar beräknat marknadsvärdena den l januari 1995per

beräkningarnasammanlagt miljoner kr. bör dock8 300 Det nämnas att
har Prästgårdama, cirka tillgjorts på olika olika stift. 1 235i ärsätt som

bokförda värdetantalet, saknar taxeringsvärden. sammanlagdaDet av
församlings-dessa till miljoner kr. fastigheteruppgår 269 De ärsom

tillkyrkas fastighet har taxeringsvärden, sammanlagt uppgår 111som
tillmiljoner kr. Vid fanns kyrkofondsfastigheter1995 års utgång ett

alla sådanasammanlagt taxeringsvärde miljoner lcr. Så108 gott somav
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stiftensfastigheter har sålts. Flertalet har sålts till egendoms-numera
Även prästlönefastigheter.nämnder. dessa fastigheter har därför blivit

Domkyrkas fastighet finns Uppsala, Västerås, Växjö ochi Strängnäs,
Lunds stift. Sammanlagt finns sådana fastigheter, 182 i190 varav

taxeringsvärden. värden uppgårLunds stift. Flertalet har Dessa sam-
Biskopsgårdama saknar taxeringsvärden.manlagt till miljoner kr.88

förvaltas särskilt domkyrko-Lunds domkyrka med fastigheter ettav
förvaltar biskopsgården i Lund.råd ävensom

delsspecialreglerade lösa egendomen inventarier,Den utgörs av
dels fonderade medelfrämst kyrkobyggnader och biskopsgårdar,i av

stiftenssamband med den värderingoch andra penningtillgångar. I
Värderades deprästlönefastighetemaegendomsnämnder gjorde av

kr.fastigheterna till cirka miljonerprästlönefonder hör till l 000som

Övrig egendom13.4

räknas sådan egendom inteTill kategorin egendom börövrig ägssom
specialreglerad. ochheller Inomkyrkokommunema och inte ärav som

föreningarsjälvständiga bolag,anslutning till Svenska kyrkan finnsi
bolag, fö-villkor andrastiftelser olika slag påoch somsammaav som,

fast och lös egendom.och stiftelser, bådereningar äger
stiftel-oftafönnögenhetssamlingarTill församlingarna donerade är

fonderad ochegendom avskildFörsamlingama håller dennaser.
donationemabrukar den för ändamålinte närän avsettsannat som

fond kangåva eller Engjordes. kan ha skettDetta testamente.genom
prydnadför kyrkansexempelvis användasha bestämt syfte, attett som

för-också frågaändamål. kaneller for sociala Detvissa attomvara
församlings-användas förfastighet kansamlingen förvaltar en som

fri dispositionsrättVidare kan församlingvårdande verksamhet. gesen
till stiftelses avkastning.en

undertrossamfund kan inegendom tillhör övrigaDen sorterassom
Övriga oftast organise-trossamfund i juridisk meningrubrik. ärsamma

inneha egendom. Vi-sådana kan derade ideella föreningar. Somsom
eller ideella föreningardare kan självständiga bolag, stiftelser vara

kanstiftelser eller föreningarkopplade trossamfunden. bolag,till Dessa
också egendom.inneha





i
SOU 811997:45

subjektskattskyldiga14 Dagens

Allmänt14.1

följande skall jagbetalar skatt. detskattesubjekt den IMed sommenas
betalarkyrkanSvenskabeskriva vilka juridiska inom sompersoner

skattskyldighe-tillavsnittskatt till återkommer iJag ettstaten. senare
omfattning.närmaretens

1928:370 det barakommunalskattelagenframgår 53 §Som ärav
till de bor-betalar kommunalskattfysiska och dödsbon sompersoner

gerliga kommunerna.
företrädsjuridiskhelhetSvenska kyrkan ingen utanär personsom

på central nivå staten.av

Kyrkokommunema14.2

likhetdet allmänna, idag delKyrkokommunema, i ärär avsom en
från statlig in-befriadeochmed de borgerliga kommunerna staten

1947:576 statliglagenkomstskatt. framgår 37 §Detta ommom.av
kyrkokommunernainkomstskattehänseendeinkomstskatt SIL. I anses

delenegendomen ocksåkyrkokommunalabara deninte störreäga utan
den special-delegendomen.den specialreglerade En avannanav

kyrkostiftelsema,ägd de s.k.reglerade egendomen somavanses vara
följande.beskrivs i det

Kyrkostiftelsema14.3

eller förelandsbygdenFörsamlingskyrkor byggdes före 1817 påsom
karaktär.stiftelseliknande Desärskilda rättssubjekt1843 i staden är av

hör till.kyrkobyggnader och de Dettasjälva sinaäga tomter somanses
självständigatidigarehänger med församlingarna inteatt varsamman

kyrkobyggnader ochdärför kunderättssubjekt och inte äga tomter som
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Ävenförsamlingsboma donerade. de äldre domkyrkorna på liknandeär
självständiga stiftelseliknande rättssubjekt. de kallas för stiftel-sätt Att

seliknande beror på de civilrättsliga regler gäller föratt som annars
stiftelser inte till fullo gälla för kyrkostiftelsema.just fram-Dettaanses
går 4 § lagen 1994: 1221 införande stiftelselagen.av om av

Till församlingskyrkoma och domkyrkorna hör ofta fastigheter och
egendom avkastning avsedd användas för kyrkornasär attannan vars

underhåll. egendom ägd kyrkostiftelsema.Denna de s.k.anses vara av
Fastigheterna hör till den kyrkliga jorden och benämns församlingskyr-
kas fastighet eller domkyrkas fastighet. kapitaltillgångarDe ägssom av
kyrkostiftelsema har regel fastigheteri sitt i sålts.attursprung

Kyrkostiftelserna särskilda skattesubjekt. framgårDetta 7 §är av
6 skattskyldighet begränsad.SIL. Deras ärmom.

14.4 SFRV

Huvuddelen den rikskyrkliga verksamheten drivs dag inomi ramenav
för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet SFRV. Iin-
komstskattemässigt hänseende räknas till de skattegynnadeSFRV
subjekt finns förtecknade den s.k. katalogen.i 7 § 4 SIL,som mom.
Katalogsubj skattebefriade.ekten i huvudsakär

14.5 Kyrkliga stiftelser och föreningar

de stiftelseliknande kyrkostiftelsema och katalogsubjektetFörutom
finns självständiga kyrkliga stiftelser, exempelvis diako-SFRV andra

nistiftelsema donationsstiftelser, självständigaoch församlingarnas De
stiftelsema, donationsstiftelser, behandlasdock inte församlingarnas i
skattehänseende forskningsstiftelser andra stiftelser be-och somsom
driver innebär skatt-s.k. kvalificerat allmännyttig verksamhet. Detta att
skyldigheten begränsad vilket framgår 6 SIL.7 §är av mom.

Donationsstiftelsema beskattas inte.
Vidare finns självständiga ideella föreningar, för exempelvis ung-

Ävendomsverksamhet, kyrkan.har stark koppling till Svenskasom
sådana föreningar bedriva allmännyttig verksamhet och behand-anses
las skattemässigt förmånliga andra liknande före-på sättsamma som
ningar, jämför 7 § 5 SIL.mom.
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14.6 Kyrkliga bolag

fullständighetensFör skull bör det också finns självständiganämnas att
bolag med stark anknytning till Svenska kyrkan. exempel bok-Ett är
förlaget Verbum. kyrkliga bolagen behandlasDe på sättsamma som
andra skattesubjekt i bolagsform. kommer uppehållaJag inte migatt
vidare vid dem.

Övriga14.7 trossamfund

Övriga trossamfund organiserade ideellai regelär nämntssom som
föreningar. Andra exempel finns, Katolska kyrkan har bil-såsom som
dat stiftelse Stiftelsen Romersk Katolska förKyrkan i Sverige atten - -
kunna affärsmässiga och rättsligai sammanhang.agera

Trossamfund ideella föreningar behandlas skattemässigtärsom
de nämnda kyrkliga ideella föreningarna. bedrivaDesom ovan anses

allmännyttig verksamhet, deni mening i § SIL.7 5som avses mom.
Stiftelser främja däremotmed ändamål religiös verksamhet äratt

inte stiftelser,kvalificerat allmännyttiga enligt § 67att anse som mom.
SIL.
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Skatter i dagl 5

inkomstskattStatligl l

för de olikaskattskyldighetenbeskriva hurskalldet följ ande jag utI ser
de olikabeskriverdag.Svenska kyrkan i Jagskattesubjekten inom

gällerdetinkomstskatten. Närhär medoch börjarför sigskatterna var
juridiskaingamed påminnastill börjaden bör attatt personerom -

detHuvudregelninkomstskatt.kommunalbetalar närdödsbonutom -
döds-juridiskaallainkomstskattstatliggäller utomär att personer -
gällernettoinkomst. Dettasinskatt med 28bon betalar procent av-

skattesubjekten.kyrkligaockså desåledes
undantagsregler,dockfinns i SILframgåttSom ett system avovan

skattskyl-skattesubjekten frånde kyrkligagrad befriarolika högisom
dighet.

Kyrkokommunerna

inkomstskatt. Detfrån betalabefriadeheltKyrkokommunerna attär
andraoch förförgällerframgår SIL. Detsamma§ 3 staten7 mom.av

skattehänseendei ägakyrkokommunemakommuner. Eftersom anses
föremål förblir dessa inteprästlönefondernaochprästlönefastighetema

1979:1152.fastighetstaxeringslagenkap. §statlig inkomstskatt, l 5se

Kyrkostiftelsema

lika högskattskyldighet ifrikallade från ut-Kyrkostiftelsema inteär
framgårhuvudregeln,Enligtkyrkokommunerna.sträckning somsom

löpande avkastningförinkomstskattbetalaskall de6 SIL,7 § mom.av
inkomsternade löpandebetydereller rörelse.fastighet Detta att avav

beskattadefastighet blirdomkyrkasochfastighetförsamlingskyrkas
till kyrkokom-anknutenförvaltningenförhållandetdet ärinte attom

normalt intetordebedömning. Detleder till varasenareannanmunema
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fallet. Kyrkostiftelsema skyldiga betalainte skatt för inkomsterär att
från kapitalförvaltningen. själva kyrkobyggnadernaFör med tomter
gäller särskilt undantag för specialbyggnader, kan utläsas 7 §ett som ur
7 SIL jämförd med kap. fastighetstaxeringslagen.3 § Inkomst3mom.

dessa fastigheter beskattas ej.av

SFRV

Eftersom SFRV katalogsubjekt enligt § 4 beskattas7 SILär ett mom.
den stiftelsen bara for löpande avkastning fastighet. Inkomstav som
hänför sig till kapitalförvaltning eller rörelse beskattas således inte hos
SFRV.

Övriga kyrkliga stiftelser

självständigaDe kyrkliga stiftelser bedriver exempelvis diakoni-som
verksamhet kvalificerat allmännyttiga därför skatte-och äranses vara
befriade enligt § 6 således frikallade från skatt-7 SIL. De ärmom.
skyldighet for sådan verksamhet hänför till löpandeinte sig inne-som
hav fastighet eller rörelse. Vidare inkomster fastigheterärav av som

stiftelsen och används för den allmännyttiga verksamhetenägs av som
skattebefriade. frikallas stiftelsen från förDessutom skattskyldighet
sådan inkomst fastighet hänförlig till vissa särskildaärav som
byggnader, såsom vårdbyggnader, idrottsanläggningar, skolor och
ecklesiastikbyggnader. Kyrkobyggnader, prästgårdar och krematorier

exempel ecklesiastikbyggnader. framgårpå Detta 7 § 7 SILär mom.av
med hänvisning till fastighetstaxeringslagen.

stiftelse skattehänseende kvalificeratFör i skall bedömasatt en som
allmännyttig krävs dess huvudsakliga ändamål exempelvisäratt att
vårda och uppfostra barn, stödja undervisning, hjälpverk-utövaatt att
samhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. Enatt
heltäckande ändamålsförteckning finns i § 6 SIL.7 mom.

Andra kyrkliga stiftelser, kvalificeratinte allmän-som anses vara
nyttiga, inkomstbekattas för alla inkomster.slags

s.k. donationsstiftelsemaDe i dag i rättstillämpningen skattebe-är
friade. gällerDetta under förutsättning dessa stiftelser tillgodoseratt
ändamål anknyter till kyrkokommunerna och de förvaltasattsom av
kyrkokommunerna.
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Kyrkliga föreningar

näringsverk-all inkomsthuvudregelnideella föreningarFör är att av
undantagsbestämmelse,omfattandeTill följdbeskattas.samhet enav

främjaändamålhuvudsakligttillharföreningarbland för attannat som
flertalet själv-dock detändamål, tordevälgörandereligiösa eller stora

för sådanskattskyldighetfrånbefriadeideella föreningarständiga vara
ellerfastighetinnehavlöpande rö-tillhänför siginteinkomst avsom

föreningar. Förkyrkligasjälvständigaför attocksågällerrelse. Det
tillämpligt förbliskallSIL,framgår 7 § 5undantaget, mom.avsom

eller såuteslutandeföreningendockföreningar krävsdessa även att
ändamål,allmännyttiganyssnämndasiguteslutande ägnargott som

verksamhetenmedlemsintagninghar samt attföreningen öppenatt en
Eftersomtillgångar.föreningensavkastningenskäligen mot avsvarar

fastigheteravkastninglöpanderörelse ochinkomsterdet bara är avav
skyldigade aldrigsådana föreningarhosskattepliktiga ärkan blisom

dag.realisationsvinster ibetala skatt påatt
ideella föreningarskattskyldiga omta-sådana begränsatFör som nu

Tilllagrum.enligtundantagytterligare attlats gäller dessutom samma
ochföreningentillhörfastighetgäller inkomstbörja med att somenav

gäller in-Vidarebeskattas.verksamheten inte attdirekt ianvändssom
harantingenverksamhetfrånhärrörskattefri denkomst är na-somom

har utnyttjatshävdändamål ellertill föreningensturlig anknytning av
ideellt arbete.finansieringskälla försom

härrördirektinkomstföreliggaanknytningNaturlig enomanses
skattefrihetföreliggerSåledesverksamhet.ideellaföreningensfrån ex-

samlingslokal för allmän-upplåtelsefrånhyresintäkterempelvis för av
sålts iböckeravseendeförsäljningsintäkteroch förändamålnyttigt som

föreningen.försyfte öka intressetatt
ideelltfinansieraförutnyttjatshävd harTill verksamhet attsom av
lotte-anordnandelagtexten,exempliñering ienligträknas,arbete aven

exempeloch liknande. De nämnsinsamlingskampanjerfester,rier, som
näringsidkare.medkonkurrensbedrivs iverksamhet intesådanär som

Vilkavisaruttömmande,avseddUppräkningen inte utanattär vara
uppfatta-tillkomstlagstiftningenstiden förvidverksamheterslags som

in-föreningslivet. övrigtför Ifinanseringskällortraditionellades som
hävdbe-preciseringförarbeten någonellernehåller Varken lagtext av

denuppgift för praxis avgräns-närmaregöraDet attärgreppet. en
ningen.

befrias frånSIL,enligt §kan vidare, 7 7föreningarIdeella mom.
särskilda byggna-hänförlig till vissainkomstavseendeskattskyldighet

skoloridrottsanläggningar,vårdbyggnader,såsomder och fastigheter,
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och ecklesiastikbyggnader. Exempel ecklesiastikbyggnaderpå är
kyrkobyggnader, och krematorier.prästgårdar

inkomstbeskattas ideella före-För sådan inkomst i dag hossom
ningar medges grundavdrag med kr. framgår15 000 Detta 8 §ett av
SIL.

Övriga trossamfund

organiserade ide-Andra trossamfund Svenska kyrkan i regelän är som
kyrkliga före-ella föreningar och beskattas då på desättsamma som

valt stif-föregående trossamfund stället harningarna i avsnitt. Om iett
telsefonn för ekonomiska verksamhet gäller ändamåletbas sin attsom

faller under de ändamål ifrämja religiös verksamhet inte 7 § 6att
kvalificerat all-innebär stiftelsen skallSIL, att anses varamom. som

männyttig.

Fastighetsskattl 5.2

fastighetsägare.Fastighetsskatt skatt vissaär separat tas uten som av
inkomstskatte-omedelbar roll fastighetsägarenDet spelar ingen ärom

fastighets-befriad statligt ägda fastigheter betalaseller inte. ingenFör
lagenskatt. Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter enligt 1 §är,

fastigheter vid1984:1052 statlig fastighetsskatt, endast de somom
hyreshusenhet,fastighetstaxeringen betecknas småhusenhet, in-som

dustrienhet med eller för småhus.eller lantbruksenhet småhus Dettomt
jorden, nämligen skogs- ochbetyder del den kyrkligastoratt aven

detjordbruksmarken, fastighetsbeskattas. endast påinte Det är om
fastighetsbe-lantbruksenhet finns exempelvis sommarstuga somen

regel fastighetensskattning skall ske. Underlag för fastighetsskatt iär
mellan ochtaxeringsvärde före taxeringsåret. Skattesatsen 1,4året är

2,5 procent.
frånfastigheter enligt särskilda bestämmelser undantagnaVissa är

skatteplikt. får taxeringsvärden. Bestämmelserna dettaingaDe om
finns Sådana byggnaderi fastighetstaxeringslagen. in-ägssom av
komstskattebeñiade föreningar eller stiftelser och tillkyrkor, ideella

ideella verksamhet undantagna frånövervägande del används i deras är
från fastig-skatteplikt. s.k. specialbyggnader undantagnaDessutom är

vård-hetsskatt. Till specialbyggnader räknas, blandnämnts, annatsom
byggnader, skolbyggnader, kulturbyggnader, eck-idrottsanläggningar,
lesiastikbyggnader allmänna byggnader. Kyrkobyggnader,och s.k.

exempel ecklesiastikbyggnader. All-prästgårdar och krematorier påär
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byggnader bland andra sådana byggnader kyrko-männa är ägssom av
kommunema eller de borgerliga kommunerna och används försom
allmän styrelse eller förvaltning.

Definitionen framgårspecialbyggnad kap. fastighets-2 2 §av av
taxeringslagen.

15.3 Förrnögenhetsskatt

förslagRegeringen har nyligen överlämnat till lagrådet medremissen
till förmögenhetsbeskatming. för-Remissen innehåller ingaen ny
ändringar förmögenhetsbeskattningen trossamfunden ochavseende av
de allmännyttiga ideella föreningarna. den måninkomstskattebefrielseI
föreligger blir det också befrielse från förmögenhetsskatt.

5.4 Mervärdesskatt

Mervärdesskatt betalas till enligt bestämmelser imervärdes-staten
skattelagen 1994:200. Skattskyldiga bland andra de lan-inomär som
det yrkesmässig verksamheti och tjänster.omsätter varor

Kyrkokommunernas ochomsättning tjänster inteärav varor un-
dantagen från skyldigheten betala mervärdesskatt. eftersomMenatt
den kyrkokommunala verksamheten oftast bedrivs i formerinte ärsom

jämföra med näringsverksamhet, utgår mervärdesskatt endast i be-att
gränsad omfattning.

Begravningsverksamheten generellt undantagen från mervärdes-är
skatteskyldighet, enligt kap. punkten mervärdesskattelagen.3 23 § 6

kyrkliga och fria trossamfunden betydandeDe föreningarna de iär
utsträckning befriade från mervärdesskatteskyldighet. kap.Av 4 8 §
mervärdesskattelagen framgår nämligen verksamhet bedrivsatt somen

förening räknas yrkesmässig mervärdesskattelagensinte iav en som
mening den inkomstskattebefriad enligt SIL.7 § 5ärom mom.

Riksdagen har mervärdesskatte-nyligen beslutat justeringar iom
reglerna för kultur-, utbildnings- och idrottsområdet se prop.
l996/97:l0. innebar förändring nuvarande generellaDetta ingen av
undantag mervärdesskattelagen för ideella föreningars verksamhet.i

kyrkostiftelserna, katalogsubjektet och kyrkligaFör SFRV övriga
stiftelser gäller undantag från mervärdesskatte-inget motsvarande
skyldighet.
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och gåvoskatt15.5 Arvs-

fårDen eller gåva skall enligt huvudregeln betalatestamentesom arv,
fråneller gåvoskatt. Trossamfunden befriade sådan skyldighet.ärarvs-

framgår lagen 1941:416 och gåvoskatt.Detta 3 § Avav om arvs-
lagrurn framgår redovisade kyrkliga skatte-övrigaattsamma ovan

subjekt omfattas undantag.av samma
arvsskattebefrielse, föreligger förGåvoskattebefrielse, ävenmen

stiftelser främja religiösa eller välgörande ändamålövriga skallsom
och för försäkringsföreningar. framgår lagen38 §Detta av om arvs-
och gåvoskatt.

Stämpelskatt15.6

förvärvar egendom, förvärvar eller beviljasDen fast in-tomträttsom
teckning skall huvudregeln lagen 1984:404 stämpelskattenligt i om
vid inskrivningsmyndigheter stämpelskattelagen erlägga stämpelskatt
till fast egendom skattepliktigt det skerFörvärv ärstaten. genomav om
bl.a. köp, eller förening. sådana skatte-byte eller tillskott till bolag För
subjekt gåvoskattebefriade föregående avsnitt skattesat-se ärärsom

vid förvärv ochför närvarande egendomens värde1,5 procentsen av
2 beloppet vid inteckning.procent av

tillämplig förinnehåller undantagsbestämmelseLagen ärsomen
förvärvar mark enligtkyrkokommunema. kyrkokommunNär somen

eller special-plan skall användas för allmän plats, begravningsplats
skatteplikt.byggnad föreligger, enligt stämpelskattelagen, ingen6 §

fastighetstaxeringslagen och harVad specialbyggnad framgårären av
skattesubjektexemplifierats här aktuellai avsnitt 15.2. övrigaFörovan

finns undantag.inget motsvarande

på pensionskostnader15.7 Särskild löneskatt

skall, enligt lagenDen har utfäst sig betala tjänstepensionattsom en
1991:687 till be-särskild löneskatt på pensionskostnader, statenom

skattedelentala särskild löneskatt. särskilda löneskattenDen motsvarar
de skattskyldighet gälleri sociala avgifterna. påDenna sättsamma som

för de kyrk-övriga socialavgifter alla arbetsgivare undantag, ävenutan
liga skattesubjekten. säkerställdaTjänstepensioner kan vara genom
pensionsförsäkring, stiftelse eller särskilt gjordi på sättgenom en av-
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sättning i balansräkning. Om så fallet beräknas skattenär på den av-
sättning arbetsgivaren har gjort under beskattningsåret. Omsom pen-
sionema inte säkerställda betalas skatten vidär utbetalning pensio-av
nen.

kyrkokommunemaI säkerställs pensionsåtagandena inte på sätt som
Därför beräknas skatten i ställetnämnts. på den kostnad arbetsgiva-nu

under tid har haft för utbetalningar pensionsfönnåner.ren samma av
Skattesatsen densamma vid de olika beräkningsmetoderna.är Den sär-
skilda löneskatten på pensionskostnader infördes i samband med 1990

Ävenårs skattereform. utbetalningar pensionsfönnåner grundarav som
sig på åtaganden föregjorts lagens ikraftträdande omfattassom av
skattskyldigheten.

1 5.8 Avkastningsskatt

Pensionskapital livbolag,i understödsföreningar, pensionsstiftelser och
företag underlag för beskattning enligt lagen 1990:661utgör om av-
kastningsskatt på pensionsmedel. Sådan skatt på schablonmäs-tas ut en
sigt beräknad avkastning. dagI betalas ingen avkastningsskatt deav
kyrkliga skattesubjekten, eftersom de pensionsåtaganden hittillssom
har gjorts inte säkerställda på sådant skattskyldighetär inträder.sätt att
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skattesubj ektFramtida16

trossamfundRegistrerat16.1 en ny
associationsforrn

skall införasassociationsforrn iRiktlinjebeslutet innebär att en ny
självständigvid relationsändringensvensk Svenska kyrkan blirrätt. en

Äventrossamfund. övrigas.k.juridisk i form registreratettavperson
juri-trossamfund kunnakommer registrering antaatt sammagenom

väljer hålla fastdock trossamfunddiska forrn. hindrarInget attatt ett
stiftelse.ideell förening eller bevara sinvid nuvarande formsin attav

kunnaorganisatoriska delar trossamfund kommerSjälvständiga attav
ochFörsamlingamatrossamfunden.påregistreras sätt somsamma

registreradeblir sådanastiften Svenska kyrkaninom trossam-
slut-för utvecklas ifundsdelar. hittills redogjortVad jag närmare

reglering.trossamfundens rättsligabetänkandet från Utredningen om
blir kortfattad.registrerade trossamfundenLagstiftningen deom

kommerpraktisk rättstillämpningMycket talar därför för de i attatt
civilrättsligt lag-dag allsjämföras med ideella föreningar, i inte ärsom

reglerade.

Överförandet egendom16.2 av

Svenskariktlinjebeslutet stå tillskall enligtkyrkliga egendomenDen
Kammarkollegietkyrkans förfogande efter relationsändringen.även ger

olikakan ordnas enligtslutbetänkande förslag till hur dettai sitt tre
lagstift-ägandealzernativet ochmodeller kallade stiftelsealternativet,
ägande-det gällerningsalternativet. modellerna skiljer sigDe närtre

kap.dag regleras i 41förhållanden endast vad egendom iåt somavser
kyrkolagenprästlönefastigheter och 41 kap. 23 §kyrkolagenl §

modellerna i Kam-prästlönefonder. presentationEn närmare gesav
betänkande.markollegiets
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Kammarkollegiets förslag innebär de framtida äganderättsför-att
hållandena klarläggs helt eller enligt lagstiftningsmodellen i viss- -
mån.

Till börja med föreslås avstår från anspråksina på de såatt att staten
kallade kronoanslagen, på 1600-talet ställdes till kyrkans förfo-som

Äganderättengande. skall stället lag förklarasi tillkommagenom
Svenska kyrkan eller någon del därav, på redovisar detjag isätt som
följande.

Vidare föreslås enligt samtliga modeller äganderätten till detre att
äldre stiftelselilcnande förklarasegendomsslagen lag tillkommagenom
den församling vilken lokalkyrkan ligger eller detinom inompastorat
vilket prästgården fråga ligger. skall gälla tillhörande för-i Detsamma
samlingskyrkas fastighet fastighetsfond domkyrkas fastighetoch samt

fastighetsfond.och Beträffande biskopsgårdar,sådana inte sorterarsom
in under någon redan nämnd egendomskategori, föreslår Kammarkolle-
giet lagstiftning innebörd äganderätten förklaras tillkomma detattav
stift i vilket biskopsgården ligger. Kyrkofonden föreslås lag för-genom

Ävenklaras ägd Svenska kyrkan. äganderätten till de få kyrkofonds-av
fastigheter finns kvar skall enligt förslaget på överförassättsom samma
till Svenska kyrkan.

Vad hittills beskrivits har handlat den mindre delen denavsom om
specialreglerade prästlönefas-egendomen. delenDen större utgörs av
tigheter nämnda modellerna skiljeroch prästlönefonder. sigDe tre ovan

vad gäller den framtida äganderätten till dessa.
Stiftelsemodellen specialreglerad egendom, dvs.innebär övrigatt

prästlönefastigheter och prästlönefonder, förs till stiftelsestoren som
bildas samband med relationsändringen. Stiftelsen bliri rätts-ett eget
subjekt, för vilket stiftelselagen blir tillämplig.1994:1220 Den
kommer alltså del Svenska kyrkan. Tillgångama kaninte att vara en av

redovisas Stiftelsens fasta egendom kommerinte Svenska kyrkans.som
kunna lagfaras bestämmelser förvaltarska-för stiftelsen. Genomatt om
kommer kyrkan dock ha full kontroll stiftelsen. Stiftelsenöverpet att

allmänt formulerat ändamål knutet till Svenska kyrkans uppgiftettges
sprida Guds ord. Förvaltare blir Svenska kyrkan. SvenskaDet äratt

kyrkan hindrar delega-på central nivå bär inteDettaansvaret.som en
tion Stiftelsen blir rättssubjekt.till lokala nivåer.ansvaret ett egetav

Ägandemodellen prästlönefastigheter prästlönefon-innebär ochatt
der förs fulltill trossamfundet Svenska kyrkan med äganderätt.
Svenska kyrkan disponerar då prästlönefastighetema dessöver som

enligt vanliga civilrättsliga regler. fasta egendomen kan lag-Denägare,
faras för kyrkan. Trossamfundet dess helhet blir alltså tilli ägare egen-
domen. hindrar ansvarsförhållandena delegerasDetta inte inomatt
Svenska kyrkan.
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Lagstiftningsaltemativet innebär äganderättsfrågoma avseendeatt
prästlönefastigheter och prästlönefonder lämnas olösta, de ligger isom

lagendag. Svenska kyrkan slås dock fastI Svenska kyrkan för-attom
valtar egendomen frågai enligt nuvarande övergripande ändamålsbe-
stämmelse. Förslaget innebär alltså lagstiftning ändamålet föratten om
denna egendom skall bidra till de ekonomiska förutsättningarnaattvara
för Svenska kyrkans förkunnelse. Kyrkomötet kommer ha frihetatt att

bestämma formerna för förvaltningen.närmare
När det gäller den fria stiftelse- och föreningsegendomen, som var-

ken specialreglerad eller kyrkokommunalt ägd, konstateras dennaär att
egendom redan dag följer regler kommer påverkasi inte attsom av en
relationsändring.

Kammarkollegiets förslag innebär således de kyrkostiftel-s.k.att
kommer finnasinte kvar skattesubjekt. egendomDenattserna som som

beskattas där i dag kommer stället beskattas hos delari att tros-av
samfundet kyrkan. Stiftelsealtemativet prästlöne-Svenska innebär att

Ägandealter-fastigheter och prästlönefonder beskattas hos stiftelse.en
nativet innebär beskattas Svenska kyrkanprästlönetillgångama hosatt

Äveneller någon del därav. lagstiftningsaltemativet innebär, såvitt nu
kan bedömas, prästlönetillgångarna liksom dag beskattas hos delariatt

trossamfundet Svenska kyrkan.av
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17 Likställighet med allmännyttiga
ideella föreningar

Mina slutsatser och forslag:

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar bör i skatte-
hänseende likställas med allmännyttiga ideella föreningar och andra
trossamfund. Allmännyttiga ideella föreningar har begränsad skatt-
skyldighet. För likställighet skall uppnås måste lagreglemaatt om
statlig inkomstskatt ändras.

Såvitt den kyrkliga jorden bör förändringarna föregåsavser av en
övergångsfrist.

17.1 Allmänna motiv för likställighet

En gmndtanke i riktlinjebeslutet Svenska kyrkan ökadi utsträck-är att
skallning likställas med övriga trossamfund. Likställigheten bör som

princip gälla den skattemässiga behandlingen trossamfunden.även av
De övriga trossamfunden i regel organiserade ideella föreningarär som

dag.i delEn dem kommer sannolikt behålla föreningsfonnenattav
efter relationsändringen, medanäven andra kommer välja regist-att att

sig trossamfund.rera som
Trossamfunden och de allmännyttiga ideella föreningarna bedriver

verksamhet liknande slag. Bakom den inkomstskattebefrielseav som
omfattar allmännyttiga ideella föreningar ligger grundtanken endastatt
sådan Verksamhet direkt kommersiell och konkurrerar medärsom som

näringsverksamhet skall beskattas.annan
Det naturligt Svenska kyrkanär och andra registreradeatt trossam-

fund beskattas i ordning innebär enhetliga regler för dem ochen som
för andra trossamfund föreningsform.med

Dagens beskattningsregler för ideella föreningar innebär långt-en
gående skattebefrielse avseende inkomstskatt, förmögenhetsskatt och

4-17-0376
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väl avpassadskullebedömning,enligt minmervärdesskatt varasom,
verksamhet.för Svenska kyrkansäven

skattebefrielseönskemålanförtssida harkyrkansFrån Svenska om
skattebefrielse försärskildaltemativtkatalogsubjekt,reglernaenligt om

prästlönetillgångar.inkomster av
rättssubjektandraochstiftelserKatalogsubjekten nämnts,är, som
SIL. Rätts-katalogen i 7 § 4s.k.denräknas isärskilt mom.uppsom

de krite-oberoendeskattskyldiga,katalogen begränsatsubjekten i är av
skattskyldighet.begränsadföruppfylldamåsterier varaannarssom

dekriterier. Omdessahelleruppfyller intekatalogsubjektMånga
dockharkatalogen. Demed ibehövthaskulle de integjorde det vara

de i dagVerksamhetallmännyttighöggradigt attsåbedrivaansetts en
inkomstsådaninkomstför allskattebefriade änändå är somannan

Även relations-vidkatalogenfastighet.till innehavhänför sig omav
jordenkyrkligadenomfattatillutvidgadesändringen ägarnaatt av

frånhärrörför inkomstföreliggaskattskyldighetskulle således som
skullekatalogsubjektförSkattereglerMed dagensfastighet.innehav av

delaroch desskyrkanSvenskaför attfördelalltså knappastdet envara
till katalogen.förasrelationsändringenefter

katalog-beskattningförreglernamöjlighetfinnsDet att aven
Stiftelse-genomförs.relationsändringenändrassubjekten hunnit när

föreslårliggerförslagföreningsskattekommittén, attöppna,och vars
regeringenföreslåsSamtidigtskall minskas.katalogsubjekt attantalet

medgeskall kunnabestämmerregeringenmyndigheteller den
lämnasskall kunnaMedgivandefall.enskildadispens imotsvarande

förföreslåskriterierstiftelser. Deskattesubjektför andra änäven som
sub-tillgodoses,allmänintresseväsentligt attskattebefrielse är att ett

önskvärd frånskattebefrielse kansärställning såjektet intar att varaen
betydelseekonomiskväsentlighaskullebefrielsensynpunkt,allmän att

kon-snedvridningmedförakanbefrielsen inteoch antas avatt en
förändringendendessutominnebär attförslagKommitténskurrensen.

inkomster.alla slagsfrånskattebefriadebliskallkatalogsubjekten
tveksamtmycketförefaller detrealiserasförslagSkulle kommitténs om

kyrkligadenhänföramöjligtblikan ägarnadet huvud attöver taget av
medförabefarasnämligenför dem kanskattebefrielseTotaljorden dit.

frånredanviktigsynpunktkonkurrensen. Denna ärsnedvridning aven
internationelltbetydelse ioch. fårsynpunkt ettinhemsk störreän

skallkonkurrenseninom EUgrundtankama ärperspektiv. attEn av
harMedlemsstaternamarknaden.fri på den genomgemensammavara

kanåtgärdervidtasig inteåtagitolikaRomfördraget på attsätt som
innehållerRomfördragetArtikel 92 i ettkonkurrensen.snedvrida

eller hotarsnedvriderstödåtgärderstatligaförbudlångtgående mot som
eller vissföretagvissakonkurrensensnedvrida att gynnagenom
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produktion. Begreppet statligt stöd inbegriper skatteförinåner olikaav
slag, skattefrihet jfr SOU 1995:63 235 och SOU 1996:119t.ex. s.

103.s.
Även sådan särskild skattebefrielse för inkomster prästlöne-en av

tillgångar önskats från inomkyrkligt håll befarasmåste kunnasom
snedvrida konkurrensen. Prästlönefastighetema brukas i regel som
andra jord- och skogsbruk. Total skattebefrielse för dem leder till att

vinsten får behållas. kan leda tillDetta priserna hållsattmer av nere,
vilket påverkar förhållandet mellan de olika aktörerna på marknaden.
När statskyrkosystemet upphör, det inte möjligt bortse frånär attnu
denna konkurrensaspekt.

skattebefrielseEn för alla prästlönetillgångar skulle innebära att
Svenska kyrkan framtiden ficki förmånligare skattebehandlingäven en

andra trossamfund och allmännyttiga ideella föreningar.än Detta
skulle, enligt förslagsställama, kunna motiveras Svenska kyrkanattav

efter relationsändringen kommer ha särställningäven att en genom
kravet på rikstäckande och nåbar för alla medborgare.att vara

kommerDessutom Svenska kyrkan ha samhälleliga uppgifter såsomatt
handha begravningsverksamheten och vårda den kulturhistorisktatt att

värdefulla egendomen. sådan skattebefrielseEn skulle då kunna ses
statligt stöd till Svenska kyrkan.ettsom

Men Svenska kyrkan fåkommer statligt stöd förpå sättatt annat att
klara de krav ställer. För Svenska kyrkan god möjlighetstaten att attge

rikstäckande kommer enligt riktlinjebeslutet, kost-staten, attvara ge
nadsfri uppbördshjälp se kapitel 8. vårda sin kultur-Föräven attovan
historiskt värdefulla egendom kommer Svenska kyrkan, enligt försla-

från Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet, attgen en
särskild statlig motsvarandeersättning 460 miljoner kr årsi 1996 pen-
ningvärde. Vidare kommer Svenska kyrkan, huvudman försom
begravningsverksamheten, få avgifter för ändamåleträttatt att ta ut
från alla invånare.

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. förhållandetDet att
Svenska kyrkan vid relationsändringen lämnar det allmänna innebär
med nödvändighet den totala inkomstskattefriheten kan behål-inteatt
las. sådanEn ordning skulle riskera snedvrida konkurrensen. Mittatt
förslag innebär dagens totala skattefrihet för kyrkokommunemaatt

med långt gående och väl avpassad skattebefrielse,ersätts en som
grundas på det förhållandet Svenska kyrkan bedriver allmännyttigatt
verksamhet. Vidare innebär förslaget likställighet med andra tros-
samfund och allmännyttiga ideella föreningar.

Visserligen innebär förslaget likställighet med allmännyttigaom
ideella föreningar viss tillkommande skattskyldighet för ägarnaen av
den kyrkliga egendomen. blirDet skattskyldighet redansamma som
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jord- ochföreningarnaideellaallmännyttigagäller för de ägersom
betydligt högredenkan ställasdettaskogsbruksfastigheter. Men mot

skyldig-kyrkokommunernasligger ikyrkanför Svenskavinst attsom
kostnader för ekono-ochskatteadministrationsersättninghet betalaatt

nedanserelationsändringenupphöra medmåstemiska regleringar
Svenskanödvändighetföljer medoch 26. Allt dettakapitel 25 attav

det allmänna.kyrkan lämnar

inkomsterskattepliktiga17.2

trossamfund iandraSvenska kyrkan ochframgåttförordarJag attsom
föreningar. Dettaideellaallmännyttigalikställs medskattehänseende
registeradeändras såSIL§ även tros-kan lösas 7 5 attatt mom.genom

omfattas.kommersamfund och delar därav att
ideellaallmännyttigabeskattas såframtidentrossamfund iOm som

förkonsekvenserfå radkan detföreningar beskattas i dag antas en
för.skall redogöraSvenska kyrkan, jag snartsom

omedelbart vidgenomförsinteförändringarnarimligtDet är att
får löpaantal årövergångsfrist pårelationsändringen, ettutan att en

mark-förkyrkanför Svenskajorden. Såvälkyrkligaavseende den som
förhållandena.till deför anpassningtid behövasnaden i övrigt kan nya

blir, tillkyrkantrossamfundet Svenskastiften ochFörsamlingama,
inkomstskattbetalaskyldigahuvudregelnenligtskillnad från dag,i att

fastighet.innehavoch löpandeavseende rörelse av
söm trossamfundetbortfallagäller kanskattebefrielse i övrigtEn om

under detfallerverksamhetsighuvudsakligen änägnar somannan
verksamheten inteden allmännyttigaellerallmännyttiga ändamålet om

tillgångarna.avkastningenskäligen mot avsvarar
och inkomsterverksamhetenanvänds idirektFastigheter somsom

ändamålettillnaturlig anknytningmedverksamhetdirekt härrör från
15.1.avsnittskattskyldighet sefrånblir undantagna ovan

ellerkyrkanSvenskatillförsegendomenspecialregleradedenOm
ägandealtemativ,Kammarkollegietsenligtmed äganderätt,delar därav

allmedLikadant blir detbeskattas enligtkommer den att sanno-ovan.
verklighet. DetblirlagstiftningsaltemativKammarkollegietslikhet om

utanförfallerdagprästlönefastigheterna, ibetyder bland attannat som
avseende löpande in-beskattasområdet, kommerdet skattepliktiga att

tillkommerdettainkomstskatt påsammanlagda sättkomster. Den som
miljoner100beräknas överstigafallkyrkan kan i inteför Svenska vart

År 268avkastning påprästlönefastigheternakr årligen. 1996 engav
miljoner kr.den 75inkomstskatt påBeräknadmiljoner kr. summan ger
för Svenskaskall uppkommaskattebelastningsådan varaktigFör att en
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kyrkan krävs nuvarande avkastning jord- och skogsbruksmarkatt av
består.

Från Svenska kyrkan har anförts inkomst prästlönetillgång-att av
hävd har ñnansieringskälla för Svenska kyrkansanväntsarna av som

verksamhet och innehavet dessa tillgångar därför inte skall in-att av
komstbeskattas, de gällande reglerna för beskattningäven om nu av
allmännyttiga ideella föreningar skulle bli tillämpliga. harJag iovan,
avsnitt 15.1 under mellanrubriken Kyrkliga föreningar, redogjort för
dagens regler och där bland redovisat inkomst verksamhetannat att av

hävd"av har för finansierautnyttjats ideellt arbete" skattefriatt ärsom
för allmännyttiga ideella föreningar. Om dessa regler blir tillämpliga
för Svenska kyrkan kan från kyrkans sida naturligtvis välja attman

gällande undantaget skulle kunna omfatta brukandetgöra att även av
den kyrklig jorden. Skulle Svenska kyrkan ha framgång med sådanen
rättstolkning, blir den tillkommande skatteintäkten för naturligt-staten
vis lägre Min bedömning verksamheten påän angetts är attsom ovan.
prästlönefastighetema inte sådan hävdvunnen verksamhetär som avses
här. klargjDetta ordes också Stiftelse- föreningsskattekommitténochav
se kapitel 18 nedan.

Skulle prästlönetillgångarna stället tillförasi stiftelse, enligten
Kammarkollegiets stiftelsealternativ, blir följderna andra. Sannolikt
skulle sådan stiftelse, har förvalta jord- och skogsbruksmarkatten som
för finansiera trossamfundets verksamhet, inte bedömasatt vara
kvalificerat allmännyttig i den mening i nuvarande 7 §som avses
6 SIL. Religiös verksamhet finns med förteckningeninte i övermom.
de ändamål medför stiftelse enligt nämnda lagrum blirattsom en
begränsat skattskyldig. skulle så fall medföraDet i full inkomst-
beskattning. En sådan ordning skulle innebära egendom för-att som
valtas Svenska kyrkan och används för dess ändamål särbehandlas iav
förhållande till vad gäller för andra trossamfunds egendom. Dettasom
bör undvikas likställighetsskäl. Om stiftelsealtemativet genomförs,av
bör SIL därför så stiftelse det aktuella slaget blirattanpassas en av
skattebefriad i utsträckning allmännyttiga ideella före-samma som
ningar. Detta kan ske tillägg i § 67 SIL.ettgenom mom.

En anpassning slag bör likställighetsskäl omfattanämntav nyss av
övriga trossamfundäven har valt stiftelseforrnen för förvaltningsom av

sin egendom och har godkänts för statligt stöd. De närmaresom
formerna för detta bör ytterligare.övervägas
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Övriga likställighetfölj17.3 er av

Förmögenhetsskatt

vadenligtordnasinkomstbeskattningenavseendelikställighetOm som
förrnögenhets-rörandemotsvarandeocksåföljerbeskrivits ovan

enligtskall,förmögenhetsskattbetalaSkyldighetenbeskattningen. att
betalaskyldighetreglernaföljalagrådsremiss, attnämnda omovan

inkomstskatt.

Mervärdesskatt

kap 8 §enligt 4föreningar mervär-ideellatrossamfund ärDe ärsom
verksamhetmervärdesskatt för ärfrånbefriadedesskattelagen som

registreradedeSIL. Ominkomstskattebefriad enligt § 5 tros-7 mom.
ideellaallmännyttigainkomstbeskattasframtidensamfunden i som

frånbefrielseomfattasde ocksåföreningar kommer att mer-sammaav
föreningar.dessavärdesskatteskyldighet som

verksam-pensionsföreningensförslagnaför den mighellerInte av
mervärdesskatt.betalashet skall

Stämpelskatt

Ändringar skälfinnsbör Det ersättastämpelskattelagen atti övervägas.
skyldighetstämpelskattelagen frånkap. 6 §i 6särskilda undantagetdet

förmarkförvärvför kyrkokommunersstämpelskatterläggaatt av
undan-medspecialbyggnaderochbegravningsplatser ettallmän plats,

ochbegravningsplatsermark förförvärvför trossamfundstag av
specialbyggnader.

Fastighetsskatt

efterkanslibyggnader kommermotsvarandeochPastorsexpeditioner
byggnader is.k. allmännalängrerelationsändringen inte att vara

angåendeKommitténfrånFörslagetmening.fastighetstaxeringslagens
skallövergångstidunderarkivenkulturarvetdet kyrkliga att enom

bedöm-påverka denbör inteförsamlingarnaförvaras hosfortsätta att
bestämmelser istället enligtikommerPastorsexpeditionernaningen.

efter-fastighetsskattfrånundantagnafastighetstaxeringslagen att vara
övervägande deloch tillkyrkantrossamfundet Svenskade ägssom av

förgällaocksåkommerideella verksamheten. Dettaanvänds den atti
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prästgårdarna huvuddelen prästgården användsnär pastors-av som
expedition eller för församlingsverksamhet. Prästgårdama finnsannan

med i definitionen specialbyggnad kap. fastighets-i 2 2 §nu av
taxeringslagen. kanDet finnas anledning den definitionen.överatt se

Övriga skatter

När det gäller och gåvoskatt, liksom avkastningsskatt och särskildarvs-
löneskatt på pensionsmedel, jag ingen anledning ändra någraattser
regler.

Stiftelser

stiftelseEn har till ändamål främja religiös verksamhet har iattsom
dag i princip obegränsad skattskyldighet. Religiös verksamhet finns
inte med deni förteckning ändamål enligt 7 § 6 SILav som mom.
innebär stiftelse skall kvalificerat allmännyttig. Utöveratt en anses vara
katalogsubjekten det bara kvalificerat allmännyttiga stiftelserär ärsom
begränsat skatteskyldiga. har redogjortDetta jag för inärmare ovan
avsnitt och14.5. 15.1.

Stiftelsen Romersk-Katolska Kyrkan exempel på stiftelseär ett en
har till ändamål främja religiös verksamhet, nämligen denattsom

Romersk-katolska kyrkan i Enligt dessSverige. styrelseordförande,
biskop Hubertus Brandenburg, bildades stiftelsen 1980 bakgrundmot

det svenska regelsystemet på det kyrkorättsliga området omöjlig-attav
gjorde behörigt utövande den Romersk-katolska kyrkans verk-ett av
samhet i juridisk forrn. tillKnutna Romersk-katolska kyrkanannan
finns härutöver flera stiftelser med syfte förvalta medel användsatt som
för olika ordnar och liknande. kanoniska har betydelseDen rätten, som
för Romersk-katolska kyrkan, inte medge exempelvis ordnarattanses
organiseras ideella föreningar. medlemsintagningDen öppnasom som
kännetecknar ideella föreningar oacceptabel. trossamfundEttanses
måste ha möjlighet ställa krav för medlemskap. Möjlighetatt attegna
juridiskt organisera sig trossamfund finns inte. Stiftelsefor-ännusom

alltså det enda möjliga valet.ärmen
och medI relationsändringen möjlighet for Romersk-öppnas en

katolska kyrkan och trossamfund i motsvarande situation registreraatt
sig trossamfund och fortsättningeni använda den juridiska for-attsom

registrerat trossamfund bas för verksamhet.sin stiftelseEnmen som
kan emellertid inte vidare läggas utgår frånJag Utred-utan attner.
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denbehandlatreglering harrättsligatrossamfundens över-ningen om
uppkomma.därför kangångsproblematik som

eftertrossamfunddet kan finnas ävenSjälv konstaterar jag att som
stiftelsefonnenanvändahar skälväljer ellerrelationsändringen att som

skall hatrossamfunddessaverksamhet.juridisk bas för sin Jag attanser
trossamfund.skattesituation övrigalikvärdig somen
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18 Förändrad stiftelse- och

föreningsbeskattning

Som tidigare pågårnämnts för närvarande allmän översynen av
skattereglema för stiftelser och föreningar. Stiftelse- och förenings-
skattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande, bereds inomsom nu
Regeringskansliet. När jag övergår till redogöra för denatt kommit-nu
téns förslag, kan få betydelse för framtiden, bör detsom särskilt upp-
märksammas kommittén inteatt hade med i sin bedömning relatio-att

mellan och Svenska kyrkanstaten skulle förändras.nerna
Huvudtanken förslageti från Stiftelse- och föreningsskattekommit-

tén det skattefriaär att området enligt följande.avgränsas Löpande
avkastning ränta, utdelning m.m. och realisationsvinster på sådana
tillgångar inte hör till egentlig näringsverksamhet skallsom liksom i
dag undantas från beskattning.

Vad enligt huvudregeln skall beskattas såledessom är intäkter av
egentlig näringsverksamhet, varmed rörelse och fastighetsinne-avses
hav. Denna beskattning skall omfattaäven realisationsvinster som upp-
kommer vid fastighetsförsäljningar och vid försäljning rörelsetill-av
gångar. Beskattningen realisationsvinster nyhet i förhållandeärav en
till gällande rätt.

Undantag från huvudregeln beskattning föreslås gälla närom en
egentlig näringsverksamhet på visst främjarett sätt ändamålett som
kan kvalificera för skattebefrielse. När det gäller fastigheter fordras att
fastigheten till övervägande del används stiftelsen eller föreningenav
på sådantett sätt användningen kvalificerad.att är Så kan det vara om
fastigheten används i stiftelsen eller föreningen bedriven kvalifi-en av
cerad rörelse eller i ideell verksamhetrent främjar kvalificeradeen som
ändamål. Om den löpande inkomsten fastighet undantagen frånärav en
beskattning skall, enligt förslaget, realisationsvinstäven vid försälj-en
ning fastigheten befriad från skatt.av vara

I dag fordras för skattebefrielse stiftelsen eller föreningenatt upp-
fyller vissa villkor beträffande syfte, inkomstanvändning fullföljd och
Verksamhetsinriktning. Så bör det också i framtiden, enligt Stif-vara
telse- och föreningsskattekommittén.
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inkomsternakrävasskattebefrielse attfördetbörförslagetEnligt
förverksamhet, attfaktiskaföreningensellerstiftelsensanvänds i

80ändamål. Minst procentkvalificerade av-avfleraellerfrämja ett
fyraoch debeskattningsåretomfattarperiodunderkastningen somen

kvalificeradeföranvändasmåstebeskattningsårenföregåendenärmast
remissinstansema.förkastatsharförslagändamål. Detta av

förstaigällandeenligt rätt,ochförslagetenligtSkattebefriad är,
tillanknytningnaturligharnäringsverksamhetegentligsådanhand som

ändamålet.allmännyttigadet
bliskallsyftefinansierandeibedrivs rentverksamhetFör att somen

hävd-nuvarandemotsvarandehuvudregel,föreslåsskattebefriad nyen
verksamhetenpåkrav attinnebärhuvudregeln ettregel. Den nya

före-frånarbetsinsatseroavlönadehjälpmedhuvudsakligenbedrivs av
verksamhetenpåkravden attinnebär ettVidareningsmedlemmama.

kanskattebefrielse inte antasförhållanden attsådanaunderbedrivs en
konkurrensen.snedvrida

arbetsin-oavlönadepåkravetavseendeföreslåsundantagsregelEn
hävdvunnenverksamhet utgöromfattaskallUndantaget somsatser.

huvudsakligenbedrivaslämpad attinteoch ärfinansieringskälla som
arbetsinsatser.oavlönademed

förslaget,enligtskall,skattebefrielsetillBedömningen rättenav
fas-fall dådetsig. Förförverksamhetsslag ensärskiltvarjeförgöras
rättpåanvänds sättdel ettövervägande gersomtillhelttighet inte men
deldenomfattarendastskattebefrielsenföreslåsskattebefrielse, atttill

använd-kvalificeradedenfrånhärrörfastighetsinkomsten somav
ningen.
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19 Mitt förslag rörande gjorda
pensionsåtaganden

19.1 Svenska kyrkans pensionsförening

I mitt andra betänkande Svenska kyrkans personal har föreslagitjagom
de redan gjorda pensionsåtagandena skall säkerställasatt i Svenskaen

kyrkans pensionsförening. inomkyrkligaDen utredningsgmppen av-
seende kyrklig ekonomi och egendom, har utreda det framtidaattsom
säkerställandet de anställdas pensioner, kommer såvitt jag kännerav nu
till lägga motsvarande förslag.att

Mitt förslag beträffande redan gjorda pensionsâtaganden innebär att
pensionema skall säkerställda i pensionstöreningen vidsenastvara
utgången år 2009. Förslaget innebär således övergångstid på tioav en
år innan något helt har skapats. Under övergångstiden föreslår jagnytt

de arbetsgivare kan det så möjligt ansluteratt siggöra snartsom som
till pensionsföreningen. För övriga arbetsgivare bör gälla deatt
successivt säkerställer pensionsåtagandena i pensionsföreningen. Under
tiden får de behålla åtagandena hos sig och bör möjligt tecknaom en
kreditförsälcring. När pensionema behålls hos arbetsgivaren skall en
ränteuppräkning intjänade pensionsrätter På detta skapasgöras. sättav

rättvisande bild arbetskraftskostnadema Ds 1995:46 140.en mer av s.

19.2 Särskild löneskatt

Vid säkerställandet pensionsåtagandena i Svenska kyrkans pensions-av
förening skall särskild löneskatt betalas se 15.7.avsnitt Detovan
innebär tidigareläggning arbetsgivarnas betalningsskyldighet fören av
den särskilda löneskatten. Underlaget för beräkning skatten denärav
pensionsskuld gäller vid tidpunkten för säkerställandet. Om ettsom
säkerställande inte skall den särskilda löneskatten betalas vidgörs
utbetalningen pensionsfönnånen. Underlaget för beräkning skat-av av

kommer då eftersomten pensionsskuldenatt större, Pen-växer.vara
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fördubblad på 20bliberäknasförsamlingsområdetsionsskulden inom
sedvanligtökar påför democh lönernabehållsanställdaantaletår. Om

år.dessamiljarder kr påtill åttapensionsskulden stigaberäknassätt
löneranställda höjer sinaredanoch deökaranställdaantaletOm

1995:46 68miljarder. Se Dsdrygt nioblipensionsskuldenberäknas s.
och 69.

lcreditforsälcringtecknandeställasmåstefråga ärEn av enomsom
säkerställandesådantkanövergångstiden utgöra ettunder avanses

betalaskyldighettidigarelagd attmedförpensionsåtagandena ensom
balansräk-iavsättningsådantryggandelöneskatt. Ettsärskild genom

pensionsutfástelsertryggande1976:531lagenining avomavsessom
nämligenutlöserkreditförsäkringmedkombineradtryggandelagen en
tryggandesådantnämnda skatten. Förden att ettbetalaskyldighet att

s.k.skallpensionsavtaltillämpligtkrävsmöjligtskall att vara envara
det pensions-pensionsavtaletKommunala ärpensionsplan.allmän som

villkor intekyrkokommunala ärmedanställdaförtillämpasavtal som
semeningtryggandelagenspensionsplan iallmänatt enanse som
vidkrav109, vilket1995:46 är ettDs1081967:83 samt s.s.prop.
dagskall iTilläggasbalansräkningen. attiavsättningtryggande genom

kyrkokommunerna,förbokföringsskyldighethellerföreligger inte
tryggandefonn. Förför dennaförutsättningfårvilket antas vara en

införas.kommabokföringsskyldighet attframtiden kan
bedömningminenligtutlösersådanrelationsändringenSjälva som

löneskatt.särskildbetalaskyldighettidigarelagd attheller någoninte
vederlag.avtal ochÅtagandena enligtlag, inte motföljdtillövergår av

Avkastningsskatt19.3

underlagkommer utgöraförsäkringsföreningen attPensionskapitalet i
påavkastningsskatt1990:661enligt lagenför beskattning pen-om

sionsmedel.
frånavkastningsskattenkommerhar gjortsberäkningarEnligt som

kändmedochskattesatsnuvarandemedpensionsföreningen pen-nu
Avkastningsskat-kr.miljonercirka 30tilluppgåårligensionsskuld att

ökar.avsättningamaökasuccessivt närkommer attten
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Särskilt Övergången20 om

Mina slutsatser och förslag:

samband med rela-egendomsöverföring sker direktiDen som
Kammarkollegietstämpelskattepliktig.tionsändringen skall inte vara

detta.övergångsbestämmelse klargörlägger förslag till somen

bas för sinstiftelseformentrossamfundOm använtett somsom
överfördärvidekonomiska verksamhet låter sig ochregistrera

trossamfundet börtill det registreradeegendom från stiftelsen mot-
stämpelskattefrihet föreligga.svarande

mel-ändrade relationenfrågeställning aktualiseras denEn genomsom
de modeller Kam-lan och Svenska kyrkan någonärstaten somom av

egendomsöverföringsådan inne-markollegiet redovisar utgör somen
stämpelskattelagen sestämpelskatt enligtbär skyldighet erläggaatt

avsnitt 15.6 ovan.
16.2. MinKammarkollegiets modeller har beskrivits i avsnitttre

sannolikt skall erläggastolkning gällande stämpelskatt interätt är attav
Enligt Kammarkollegiet kanvid den egendomsöverföring föreslås.som

från avseendefråga äganderättsöverföringamasig statenman om
trossamfundet Svenska kyrkankronoanslagen till stiftelsen eller till

förvärv, eftersom dethuvud kan skattepliktigaöver utgörataget anses
vederlag skall utgå.torde stå klart något formellt inte Kam-att

stämpelskatteplikt principmarkollegiet vill dock utesluta iinte att
föreligger. fastighet frånKammarkollegiet jämför med övergång av
aktiebolag tillavförs aktiebolagsregistret aktieägarna. Här ansessom ur
bolagets stämpel-tillgångar till aktieägarna påövergå sätt ärett som

befriadskattepliktigt. enligt stämpelskattelagenEndast 2 §ärstaten
från betala stämpelskatt.att

huvud skall uppstå i fråganFör någon tvekan inteöveratt taget om
det föreligger stämpelskatt, föreslårskyldighet erlägga Kammar-att
kollegiet egendomsöver-särskild övergångsbestämmelse för dennaen
föring. och hänvi-tillstyrker Kammarkollegiets förslag i den delenJag
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utformningenför denbetänkande nämnareKammarkollegietstillsar
bakgrunden.och

ochstiftelsersigorganiserardagtrossamfund ideHos somsom
önskanfinnasocksåtrossamfund kansigvill registrera omensomsom

registreradetill detstiftelsenfinns iegendomöverföra denatt som
likställighetsskäl,jag, attskekansåtrosamfundet. Förutsatt att avanser

stämpelskatt.befriad frånböregendomsöverföringsådanäven varaen
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Övriga följder skatteförslagen21 av

medför SvenskatrossamfundMina förslag rörande beskattning attav
löpandeskattebelastning, främst beroende på detkyrkan får ökad atten

övergångsperiodefter in-innehavet prästlönefastighetema enav --
för-kapitalförvaltningen i mittkomstbeskattas. beskattas inteDäremot

slag.
följder, detta, kommer kunnaregionalpolitiskaEventuella attav

elimineras det kyrkliga utj ämningssystemet.genom
förslagjämställdhetspolitiska konsekvenser minadirektaNågra av

finna.kan jag inte





finansieringReformens
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Inledning22

direkti-enligtskall,stat-kyrkareformenavseendeutredningsarbetetI
skallhur dessaochfor med sigförslagenkostnaderdeprövas somven,

skatteadministrations-densärskiltfinansieras. Dessutom attanges
här-beslutatharriksdagenkommunerkyrkligafrånersättning omsom

direk-enligtskall,lösningneutralstatsfinansielltbeaktas.skall Envid
efteruppdragförutsättning. Mitt är attgrundläggandetiven, envara
dentill hurförslagframläggautredningarsamråd med övriga

skall ske.finansieringensammanlagda
med har jagför sig,kostnader förslagenvilkabedömakunnaFör att
stat-kyrkautred-statligamed övrigasamråttdirektivenenlighet medi

tids-haftharjaglegat isvårighet harsärskild attningar. En samma
Vad jaghaft.harutredningarövrigauppdragmittbegränsning somav

förslag.preliminärasåledesinformationhar fått ärom
ochkartläggningallmänanledningfunnit göravidarehar attJag en

relationsändringenstatsförvaltningenibesparingarvilkaanalys somav
arbete.dettaibistått migharStatskontoretmedföra.bör kunna

genomgångkapitel 23medbörja itillföljande jagdetI att avgör en
stat-kyrkautredningamafrånförslagenintäkterochkostnaderde som

Statskonto-utifrånmedfortsätterJagmedföra för att,får staten.antas
börbesparingarstatligavilkabeskrivakapitel 24i somrets rapport,

kapiteljag iHärefterreformen.följddirektkunna göras geravsom en
betydelse idessochskatteadministrationsersättningenpå25 min syn
summeringmedkapitel 26sedan iavslutarsammanhang. Jagdetta en

önskvärd.neutral lösningstatsfinansiellt ärfrånutgår att ensom
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intäkterochkostnaderFöreslagna23

förslag:ochMina slutsatser

kostnader kanmedförutredarnastatligafrån deförslagDe som
refomien.förinomfinansieras ramen

tilllederskattedelamaochpersonal-förslag iminaVissa av
förökade intäkter staten.

trossamfundensUtredningen23.1 om

regleringrättsliga

Registreringsförfarandetl23. l
.

regleringrättsligatrossamfundensUtredningenfrånFörslagen om
associa-rättsligriktlinjebeslutet,med attkonsekvensinnebär, i nyen

"registreratbenämns trossam-Associationsformeninförs.tionsform
definitionlagfäst ettenligt attkyrkan kommerSvenskafund". varaen

möjligheterbjudstrossamfund attAndratrossamfund.sådant registrerat
registerstatligtlag. Ettivillkorvissaenligtsigregistrera angessom

uppgifterregistret intastrossamfunden. Iregistreradeför de ominrättas
blirställföreträdare. Detbehörigaochstadgartrossamfundens namn,

detrossamfund. Idelarorganisatoriskaregistreramöjligt att aväven
Utredningenställföreträdare registreras.delarnasskallskerfall så även

skalldelarsjälvständigaolikakyrkansSvenskaföreslår ävenatt
registermyndighet nämnstänkbarställföreträdare. Somsinaregistrera

högstkostadet kanuppskattarUtredningen attKammarkollegiet. en
löpandeRegisterrnyndighetensregistret.kr byggamiljon att upp

med regis-finansieradebliföreslåshandha registretkostnader för att
delartrossamfund och trossam-berördaterhållningsavgifter, avsom

Även och läggautformaförkostnadenårligen. attbetalaåläggsfund att
avgifter.med dessafinansierasmening,enligt minkan,registretupp
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23. l Extra kyrkomöte

Utredningens förslag förutsätter till viss del kyrkomötet hålleratt ett
sammanträde underextra delen 1997. Liksom kyrkomötetssenare av

andra sammanträden får detta finansieras med medel kyrkofonden.ur

23.2 Riksskatteverket

23.2.1 Uppbörd kyrkoavgifterav

Riksskatteverket har haft uppdrag utreda formerna för statligattsom
uppbörd kyrkoavgift.av

Det debiterade församlingsskattebeloppet för 1995 uppgick enligt
beräkningar utförda tillSCB cirka 9,2 miljarder kr, före avdrag förav
ekonomiska regleringar och skatteadministrationsersättning se nedan
kapitel 25. dettaI belopp ingår den reducerade församlingsskatt isom
dag betalas dem inte tillhöriga Svenska kyrkan.ärav som

Inom för sitt utredningsuppdrag har Riksskatteverket gjortramen en
beräkning skatteförvaltningens och kronofogdemyndighetemasav
kostnader för administration den nuvarande församlingsskatten. Denav
metod Riksskatteverket har för sin beräkning har beteck-använtsom

andelsmetod.nats Trots församlingsskatten hanterasattsom en gemen-
med inkomstskatten harsamt Riksskatteverket försökt deavgränsaatt

lönekostnader och övriga förvaltningskostnader hänför sig tillsom
hanteringen församlingsskatten. Synsättet har varit administratio-attav

församlingsskatten skall bära sin andel förvaltningensnen av av
kostnader. Den metod har för beräknaanväntsgemensamma attsom

denna andel densammaär används i samband med skatteförvalt-som
ningens ATP-beräkningar. Sådana hänför sig till folkbok-resurser som
föring, fastighetstaxering och icke berörd verksamhet inomannan
skatteförvaltningen har inte tagits med i underlaget för andelsberäk-
ningen. Centrala administrationskostnader rörande relevant verksamhet
vid Riksskatteverket har tagits med. Som utgångspunkt har nedlagden
arbetstid för församlingsskattehanteringen framräknats. Personal vid
skattemyndighetema och Riksskatteverket har intervjuats och angett
vad de uppfattar rimlig andel "församlingsskattetid" den tidsom en av

enligt förvaltningens tidsredovisningssystem visat sig åtgå försom
arbete med inkomstskatt.

Den årliga statliga kostnaden för uppbörd församlingsskatt har påav
detta beräknats tillsätt 100 miljoner kr, åtta hänför till krono-sigvarav
fogdemyndighetema och till skatteförvaltningen.resten
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beräk-hade kunnatförsamlingsskattenuppbördenförKostnaden av
kunde ha varitalternativmetoder. attEtttänkbaraandraenligt fleranas
endast denberäknamarginalkostnadsperspektivstriktutifrån mer-ett

till.upphov Enförsamlingsskattenadministrationenkostnad geravsom
särskiljbaradeeftersomgenomförasvårhade varitmetodsådan att

resultat.lägresannolikthadedenfå, ettkostnaderna gettär men
beprövad ochsigRiksskatteverket har äranväntmetodDen avsom

utvecklad.väl
kyrkoavgifteruppbördenframtidadenförkostnaden blirHur avstor

nuvarandeför denkostnadenutgångspunkt imedbedömasrimligenbör
kyr-ochförsamlingsskattskillnad mellanviktigförsamlingsskatten. En

tillhörintedemförsamlingsskatt ävenkoavgift uttasär somatt av
församlings-reduceradvisserligenbetalarkyrkan. DessaSvenska en

alltsåskeruppbörd ävenvissdissenterskatt,kalladtidigareskatt men
betalar 25deförsamlingsskatt procentärdenNivån pådem.från av

tillhöriga.för deförsamlingsskattenivån
SvenskatillhördemfrånkrävasendastKyrkoavgift kommer att som

kyrkoavgif-uppbördförkostnadendärförkankyrkan. Det attantas av
församlings-uppbördförkostnadennuvarandedenlägreblir än avter

skyldighetåläggaskyrkoavgift kommerbetalar attinteskatt. De som
begrav-finansieringförbegravningsavgiftsärskildbetala avatt en

begravningsavgiftsärskildbetalaSkyldighetningsverksamheten. att
folkbokfördaantingenkyrkotillhöriga äråläggasocksåkommer att som

begrav-förhuvudmannaskapsigåtagitkommuni somen
församlingicke-territoriellmedlemmar iellerningsverksamheten är en

beräknatpreliminärtharRiksskatteverket23.3.avsnittnedanse även
begravnings-särskildaframtidadeuppbördårskostnaden för av

till längreåterkommervilket jagkr,miljonerknappt 24tillavgifterna
betyderdetta inte attförklaratRiksskatteverket attSamtidigt harfram.
uppbördenbilligarekrmiljoner änkyrkoavgifter blir 24uppbörden av

blinämligenkommer attförsamlingsskatten. Detnuvarandedenav
det varitbegravningsavgifter änbesvärligareadministrativt att ta upp

betalaskyldigablirförsamlingsskatt. De attreduceradatt ta somupp
deflerdessutom änbegravningsavgift kommer attsärskild nusomvara

församlingsskatt.reduceradbetalaskyldigaär att
mig,Riksskatteverket gettinformationdenledningMed somav

fram-deadministrationförkostnadenden årligajagkonstaterar avatt
kr.miljonerunderstiga 100börkyrkoavgiftematida

regelmässigtuppkommerförsamlingsskattenuppbördenVid enav
debiteradedenungefär 0,4motsvarande procentuppbördsförlusts.k. av

skattdebiteraduppbördsförlust utgörsDennaskattesumman. som avav
dagskattskyldiga. Idehos stannaruppbäraskanskälolika inte upp-

Å sidan lig-andrahosförsamlingsskattavseende staten.bördsförlusten
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det vinst för i det förhållandetstaten uppburen församlings-ger en att
skatt utbetalas till kyrkokommunerna med avsevärd fördröjning cirka
två år. Visserligen utbetalas förskott, detett inte helamotsvararmen
skattemedelsfordran eftersom det beräknats på lönenivåer för tidigare
ar.

Med det underlag för närvarande finns föreslår jag ingen för-som
ändring ordningen inom för den kostnadsfriaatt statenav ramen upp-
bördshjälpen står för uppbördsförlusten och tillgodogör sig viss kom-
pensation för detta den noterade räntevinsten. kanDetgenom ovan
dock finnas skäl ytterligare frågorna.att överväga

Enligt Riksskatteverket kommer det kosta ungefär två miljoner kratt
utforma och bygga deatt uppbördsrutinema. kostnadDennaupp nya

bör enligt min mening finansieras inom för Riksskatteverketsramen
löpande anslag.

Jag återkommer till finansieringen uppbördshjälpen till Svenskaav
kyrkan i kapitel 26 nedan.

23.2.2 Uppbörd samfundsavgifterav

framtidaDen kostnaden för uppbörd avgifter till övriga trossamfundav
har inte varit möjlig beräkna på förhand. berorDet påatt det inteatt
kan bedömas hur intresset för denna hjälp blandstort de övrigaär tros-
samfunden. Kostnaden avgiftsskyldig bör dock kunna hållasper unge-
fär lika låg beträffande Svenska kyrkans tillhöriga, eftersomsom sam-

metod kommer tillämpas. IRiksskatteverketsatt utredningsuppdragma
ingår lägga statsfinansiellt neutralt förslagatt beträffandeett uppbörden

dessa avgifter. hänvisarJag till Riksskatteverkets betänkande ochav
det för del naturligt kostnaden finansieras inomattanser egen ramen

för det statliga stöd dagi utgår till övriga trossamfund.som

23.2.3 Uppbörd begravningsavgifterav

Eftersom de särskilda begravningsavgiftema torde komma hanterasatt
på kyrkoavgiftemasätt har Riksskatteverket frånutgåttsamma som att
uppbörden dem kommer kosta lika mycket avgiftsskyldigattav per

uppbörden kyrkoavgiftema kostar. Med utgångspunkt isom sär-av att
skild begravningsavgift kommer krävas icke-tillhöriga, boendeatt iav
Stockholms och Tranås kommuner bo isamt utan attpersoner som
Stockholm eller Tranås hör till icke-territoriell församlingen av
Svenska kyrkan har Riksskatteverket uppskattat uppbördskostnaden till
knappt 24 miljoner kr. Jag återkommer till finansieringen i avsnitt 23.3
nedan.
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23.2.4 Uppbörd kyrkoantikvarisk skattav

Riksskatteverket har gjort preliminär uppskattning kostna-även en av
den för uppbörd kyrkoantikvarisk skatt. Kostnaden har uppskattatsav
med utgångspunkt antagandet deni betalningsskyldigatt motsvararper

femtedel kostnaden för uppbörden församlingsskatten. Enligten av av
Riksskatteverket blir kostnaden, så bedömd, cirka miljoner kr. Riks-23
skatteverket har det fråga uppskattad kostnad.poängterat äratt om en

återkommer till fråganJag i avsnitt 23.5.3.

23 Begravningsverksamhetskommittén

Av riktlinjebeslutet framgår samhället har grundläggandeatt ett ansvar
för begravningsverksamheten för alla, religiös uppfattning ochoavsett
tillhörighet. Vidare framgår Svenska kyrkan framtiden böriävenatt

huvudman för de allmänna begravningsplatsema. Enligt riktlinje-vara
beslutet bör begravningsverksamheten finansieras kyrkoav-genom
giften för dem tillhör Svenska kyrkan. finansieringen verk-Hursom av
samheten för skall lösas riktlinjebeslutet beskedövriga ingetger om,

Begravningsverksamhetskommittén har haft uppdrag föreslåi attmen
ordning för hur dessa skall betala del kostnaderna.sinen personer av
Begravningsverksamhetskommittén föreslår inomatt pastoraten

Svenska kyrkan utgångspunkt skall huvudmän för begrav-som vara
ningsverksamheten. Huvudmannaskapet överlämnasskall dock kunna
till kommun. begravningsverksamheten enligtI ingår Begravnings-en
verksamhetskommittén den administration uppgiften kräver. För-som
slaget kan innebära Svenska kyrkan entreprenadåtar sig påsägas att att
sköta begravningsverksamheten. finansiera uppdrag fårFör sittatt
Svenska kyrkan eller dess avgifter. Skulle hapastorat ansvaretta ut- -
övergått på kommun blir stället denna får avgiftsintäk-det ien som
tema.

finansiellaDet för verksamheten sådan ligger alltsåansvaret som
hosinte Dock kommer uppgiften avgiftsmedlenkassera instaten. att att

utföras skattemyndighetema och lcronofogdemyndighetema.av
Förslagen från fler-Begravningsverksamhetskommittén innebär att

talet betalar för begravningsverksamheten särredovisad delgenom en
Övrigakyrkoavgiften. skall stället betala särskild begrav-iav en

ningsavgift. gäller till börja för alla tillhörDetta med inteatt som
Svenska kyrkan. särskild begravningsavgift betalasMen skall också av
vissa kyrkotillhöriga, nämligen de medlemmar iantingen ärsom en
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harkommunfolkbokförda iförsamling ellericke-territoriell är somen
begravningsverksamheten.huvudmannaskap föråtagit sig

uppbördenden statligahurfrågannaturlig lösning påEn avom
uppbörds-betraktarframkommerfinansierasavgifterna skall om man

begravningsverksamheten. Dendeladministrationen somavsom en
de admi-för betalafår då ocksåhuvudmanhar attansvaraansvar som

avgifter frånuppbördmedförenadekostnadernistrativa är avsom
omfattar.huvudmannaskapet Endet områdemänniskor inom som

dettaadministrationskostnader på sättallarimlig utgångspunkt är att
för verksamheten.avgifterfinansieras med de tassom upp

begravningsverk-förmedelkyrkoavgiftema, och dedet gällerNär
hardockriktlinjebeslutetinnebärsamhet ingår däri, statenattsom

Svenskakostnadsfritt föruppbördenför skötaåtagit sig attett ansvar
behandlatavgifter har jaguppbörd dessaförkyrkan. Kostnaden av

i avsnitt 23.2.ovan
23.2.3 beräknatavsnittredovisatsRiksskatteverket har som ovan

särskilda begravnings-deuppbördkostnad förframtida årligasin av
alltså enligtkostnad börkr.miljoner Dennaavgifterna till knappt 24

begravningsverksamheten. Denforhuvudmännenbelastamin mening
uppbördskost-betalafårhuvudmanrespektivefördelas såbör att

område. Hursittbegravningsavgiftsskyldiga inomnadema för de
frågakosmadsansvar intelösa sittsedan väljer ärhuvudmannen att en

för staten.

Kammarkollegiet23.4

Kronoanslagen23 .4.1

relations-efteregendomenkyrkligadeninnebärRiktlinjebeslutet att
förfogande. I Kammar-kyrkansSvenskatilländringen skall stå

detta kantill hurförslagläggaingårutredningsuppdragkollegiets att
olikaredovisakommerKammarkollegietolika treordnas på attsätt.

stiftelse-kallasmodellernaolikaförordas. Demodeller, trevarav en
lagstiftningsalternativet.ochägandealternativetalternativet,

specialreglerade egendomenden så kalladedefinitionEn närmare av
beträffandeäganderättsförhållandenadagfinns i avsnitt 13.3. I ärovan

dennadel oklara. Förtillegendomenspecialregleradeden s.k. stor
förvaltningen.författningsreglerdockegendom finns om

identifieramöjligtlängredet intehar funnitKammarkollegiet är attatt
enligt Kammar-heller det,egendomsdels Inte ärvarje ursprung.

härröregendomenandelarhurfastslåkollegiet, möjligt storaatt somav
från viss ägare.en



SOU 1997:45 Föreslagna kostnader och intäkter 123

Kammarkollegiets förslag innebär de framtida äganderätts-att
förhållandena klarläggs helt eller enligt lagstiftningsmodellen i viss- -
man.

Till börja med föreslås frånavstår sina anspråk på deatt såatt staten
kallade kronoanslagen, på 1600-talet ställdes till kyrkans för-som

Äganderättenfogande. skall ställeti lag förklaras tillkommagenom
Svenska kyrkan eller någon del därav, på jag redovisar i detsätt som
följande.

Överföringen eventuella äganderätt till kronoanslagenstatensav
medför enligt Kammarkollegiets bedömning ingen förlust för staten,
eftersom dessa fastigheter redan dag disponerasi fritt Svenska kyr-av
kan. delarJag den uppfattningen.

23.4.2 Skattekonsekvenser

De skattemässiga följderna Kammarkollegiets förslag har jagav
behandlat främst i avsnitt återkommer16.2. Jag nedan, i avsnittovan,
23.6, till den finansiella betydelsen därav. de följande avsnittenI av
detta kapitel bortser jag därför från skattekonsekvenserna.

23.4.3 Kyrkostiftelserna m.m.

Oavsett vilken modell väljs har förslagKammarkollegiet rörandesom
äganderätten till viss specialreglerad föreslåsegendom. ägande-Det att

till de äldre stiftelseliknande egendomsslagen lag förkla-rätten genom
tillkomma den församling inom vilken lokalkyrkan ligger eller detras

inom vilket prästgården fråga ligger.i skall gällaDetsammapastorat
tillhörande församlingskyrkas fastighet fastighetsfondoch dom-samt
kyrkas fastighet och fastighetsfond. Beträffande sådana biskopsgårdar,

inte in under någon redan nämnd före-egendomskategori,sorterarsom
slår Kammarkollegiet lagstiftning innebörd förkla-äganderättenattav

tillkomma det stift i vilket biskopsgården ligger. Kyrkofonden före-ras
slås lag förklaras ägd Svenska kyrkan. kyrkofondenFrångenom av
skall dock först dras vad erfordras för lösningen pensions-som av
frågorna se mitt betänkande Svenska kyrkans personal, främst avsnitt

Även3.2.4. de få kyrkofondsfastigheter finns kvar skall enligtsom
förslaget på överföras till Svenska kyrkan.sättsamma

föreslagnaDe överföringama egendom från olika stiftelse-av
liknande rättssubjekt till Svenska kyrkan eller delar därav innebär,
enligt Kammarkollegiet, liknande skäl ingen egentlig förlust förav

Ändamåletnågon. för egendomens användning redan dag bestämtiär
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kan disponerakommandeendast depraktiken ägarnasådant ipå sätt att
aktuelltändå blidetkanbedömningKammarkollegietsden. Enligtöver

torde dockeventuella kravendeOmfattningenersättningslcrav.med av
skälfinnsdetintedel jag attbli särskilt För attinte stora. anseregen

anledning.dennakostnader förmedräkna staten av
Överföringarna intäkt. Stäm-någoninnebärahellerkommer inte att

förvärvför deföreliggaintenämligenkommerpelskatteskyldighet att
föreslårKammarkollegiet över-innebär.lagstiftningsåtgärderna ensom

fallet.såslår fastgångsregel klart ärattsom

prästlönefonderochPrästlönefastigheter23.4.4

dendelenmindredenhandlatharbeskrivitsVad spe-avomsom ovan
prästlönefastig-delenegendomen. Den utgörscialreglerade större av

skiljer sigmodellernanämndaprästlönefonder. Deochheter tre ovan
till dessa.äganderättenframtidavad gäller den

dvs.egendom,specialregleradövriginnebärStiftelsemodellen att
stiftelseförs tillprästlönefonder,och storprästlönefastigheter somen

kanstiftelsenBildandetrelationsändringen.medsambandbildas i av
Kammarkollegietsenligtden blirkostnad,medföra viss menen

uppehållasärskiltanledningdärför ingen attlåg.bedömning Jag ser
kostnadstatligNågonkostnaden.denfinansieringenvidmig annanav

statligdet någonheller blirförslag. Intedettatill följdblir det inte av
förvärvstiftelsensförbetalasskall inteStämpelskattintäkt. egen-av

domen.
prästlöne-ochÄgandemodellen prästlönefastigheterinnebär att

äganderätt. För-med fullSvenska kyrkantrossamfundettillfonder förs
stämpel-Ingenförintäkterkostnader ellermedför varken staten.slaget

betalas.skatt skall
avseendeäganderättsfrågornainnebärLagstiftningsalternativet att

de ligger iolösta,prästlönefonder lämnasochprästlönefastigheter som
för-kyrkanSvenskafastdockslåskyrkanSvenska attlagendag. I om

ändamåls-övergripandenuvarandeenligtfrågaivaltar egendomen
formernabestämmahar frihet närmarebestämmelse. Kyrkomötet att

förintäkterellerkostnadervarkeninnebärFörslagetförvaltningen.för
staten.
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23.4.5 Avveckling äldre rättsinstitutav

Bland Kammarkollegiets utredningsuppdrag ingår också lägga för-att
slag till hur de äldre rättsinstituten åborätter och landgillen kan
avvecklas. Enligt Kammarkollegiet kan förslagen rörande denna fråga
medföra vissa begränsade kostnader för fastighetsbildning. Frågan har
varit aktuell hos regeringen sedan 1989. stat-kyrkautredningamaNär
tillsattes ansågs det lämpligt frågan övervägdes dettaiatt större sam-
manhang. Min bedömning frågan egentligen inte har någotär att
samband med reformen och förslagen därför skall finansierasinte iatt
detta sammanhang.

23.4.6 Tillsyn och revision

Slutligen har Kammarkollegiet dels det finns behovövervägt attom av
skapa statlig tillsyn den kyrkliga egendomen inte användsöver atten
för främmande ändamål, dels hur revision skall ske. Kammarkollegiet
har kommit fram till begränsadviss statlig tillsyn skall kunnaatt en
komma fråga.i Uppgiften bör kunna lösas Kammarkollegiet medav
befintliga Statlig revision föreslås inte Kammarkollegiet.resurser. av

23.5 Kommittén angående det kyrkliga
kulturarvet

23.5.1 Ersättningen för det kyrkoantikvariska
underhållet

Enligt riktlinjebeslutet skall Svenska kyrkan få förviss ersättning
underhållet de kyrkliga kulturvärdena. Kommittén angående detav
kyrkliga kulturarvet har beräknat vilken ersättningsnivå skäligärsom
och kommit fram till beloppet 460 miljoner kr i års1996 penningvärde.
Enligt riktlinjebeslutet skall vidare Svenska kyrkans sammanlagda

kyrkoavgift minskas i omfattninguttag sådan ersättningav samma som
utgår. Utredningsdirektiven kommittén skallsäger att ettge
statsfmansiellt förslagneutralt till hur denna ersättning skall finansie-

Förslaget från kommittén innebär det får förutsättasatt ersätt-attras.
ningen medför lägre kyrkoavgifter det nuvarandeuttag än uttagetav av
församlingsskatt. medför,Detta enligt kommittén, ökaratt utrymmet
för beskattning från sida. Genom ökat skatteuttag, formistatens ett av



1997:45SOUintäkterkostnader ochFöreslagna126

kyrko-finansieras. Denersättningenkyrkoantikvarisk skatt, kanen
såväl kyrko-skattskyldiga,allabetalasskallskattenantikvariska av

med femSkatten örekyrkotillhöriga.icketillhöriga tas ut persom
beskattningsbara in-kommunaltpå denberäknasochskattekrona

komsten.
ömsesidigt åta-led iersättningenkyrkoantikvariska är ettettDen
kulturhistoriskadebevaraochkyrkanSvenskagande mellan attstaten

långsiktiguttryck itillkommabörvilketkyrkan,värdena inom en
kommitténsenligtöverenskommelse bör,överenskommelse. Denna

verkasidakyrkansSvenskaåtagande från attinnehållauppfattning, ett
totaltminskas ikyrkoavgiftsammanlagdakyrkansför uttagatt av

börtill. Vidareuppgårersättningenstatligadenomfattning somsamma
sååterkommandebestämmelserinnehållaöverenskommelsen om

ochföljsöverenskommelsenvilkavidkontrollstationer,kallade upp
utvärderas.

statliga ersättningendeninnebärkommitténfrånförslag attDessa
finansierad.blirkultunninnesvårdkyrkligför

underhålltankendet är ävenbör attsammanhanget attI noteras av
alltså inteblirDetmed ersättningen.finansierasskalldomkyrkoräldre

för den saken.statsbidragsärskiltnågotaktuelltlängre att ge

Samrådsgrupper23.5.2

beståendesamrådsgmpperföreslår vidareKommittén att represen-av
ochförskapaskyrkan gemensamtSvenskaoch attförtanter staten

kulturrninnena.kyrkligadeförvaltningenfortlöpande diskutera av
Riksantikvarie-sammanhangdettaskall i representerasStaten av

regional nivå. Kom-pålänsstyrelsernaochnivåcentralämbetet på av
till-någoninnebäraförfarande skalldettaförutsattmittén har inte att

ifrågavarandedekonstaterarJagkostnad för attkommande staten.
sarnråds-ochområdetuppgifter på atthardagredan imyndigheterna

förkostnadytterligaremedföra någonkandärför inte antasgrupperna
staten.

Skatteuppbörden23.5.3

kostnadenårligadenuppskattatRiksskatteverketharSom nämntsovan
till cirka 23kyrkoantikvarisk skattavseendeSkatteuppbördenför

ellerkulturarvetkyrkligadetangåendeKommitténkr. Varkenmiljoner
finansieringsärskildtillförslagnågotharRiksskatteverket upp-avgett

börden.
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bedömningMin Riksskatteverkets uppskattningär har lett tillatt ett
onödigt väl tilltaget belopp. Från Riksskatteverkets sida har också

det frågapoängterats uppskattning grundadatt är på antaganden.om en
konstaterarJag den kyrkoantikvariska skatten så konstrueradatt är att

den kan ingå i inkomstskatten. Till finansieringen denna uppbördav
återkommer jag kapiteli nedan.26

23.5.4 Arkiven

Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet har slutligen behandlat de
kyrkliga arkiven. följdTill relationsändringen skall de nuvarandeav
kyrkliga myndigheterna efter hand leverera allmänna handlingar till de
statliga arkivmyndighetema. Dessa myndigheter får därmedsenare
ökade kostnader för förvaring, samtidigt minskade kostnader förmen
tillsynsverksamhet. En kartläggning hur omfattande det aktuellaav
arkivmaterialet har påbörjats. denna kartläggningInnan har slutförtsär
kan kostnaderna inte beräknas. Som kommittén pekat på kostnadernaär
också beroende leveranserna faktiskt genomförs.närav

Att Svenska kyrkan under övergångstid behåller arkiveradeen
handlingar medför, enligt kommittén, inga kostnader inte Svenskasom
kyrkan bör stå för. Kommittén konstaterar det flerapå kansättatt vara
värdefullt för kyrkan ha fortsatt tillgång till handlingarna.att

Från Svenska kyrkans sida kan bedömning komma atten annan
Skulle Svenska kyrkangöras. välja framställa ersättningsanspråkatt

avseende förvaring arkiv, får den saken enligt min mening itasav upp
samband med de förhandlingar rörande olika avtal mellan ochstaten
Svenska kyrkan måste föregå relationsändringen.som

23.6 Utredningen kyrkans personal ochom

samñindsstödom

23.6.1 Uppdrag till Kammarkollegiet

Inom för mitt utredningsuppdrag rörande personalfrågoregetramen
föreslår jag arbetstagare sig övergång och till följdatt motsättersom
därav kommer kvarstå i statlig eller statligt reglerad anställning vidatt
utgången år får1999 Kammarkollegiet arbetsgivare. Minav som
bedömning det rimligen inte kanär sig fler fånågraatt röra änom per-

någon väljer detta alternativ. arbetskraftDensoner om ens som som- -
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Svenskaställas tilltillförs kommerdettapå attKammarkollegiet sätt
för delönekostnadematillframkommitharförfogande. attkyrkans Jag

kyrkan,Svenskabelasta ävenbördärför ocksåarbetstagarnaberörda
förhål-ibetalningsansvarfåralltsåKammarkollegietstaten genomom

arbetstagarna.lande till
kostnaderdessafinansieraKammarkollegietskallförsta handI

uthyr-kyrkanSvenskainomarbetsgivaremedavtalsluta omattgenom
detförfinnasdockberedskap måstearbetskraften. Enning av

betänkandehar i mittmöjligt. Jagblirdå detta inteeventuella fall
fråganföreslagit4.3.6avsnitt attpersonalSvenska kyrkans

Svenskaochavtal mellanrörandeförhandlingar statendeaktualiseras i
lösningmöjligEnrelationsändringen.införmåstekyrkan, äga rumsom

tillkapitalkyrkofondensdelberäknadlämnakan att avenvara
kanintehyresintäkterhändelsedenfördisponeraKammarkollegiet, att

kanlösningEn attför någonlönekostnaden präst.finansiera varaannan
skullesituationenfallför detbetalningsansvarsigkyrkan åtarSvenska

uppkomma.
kostnaderytterligaresåledes ingainnebärdeldennaförslag iMina

för staten.

ArbetsgivarverkettillUppdrag23.6.2

uppdragArbetsgivarverketföreslår jagrelationsändringen attInför ges
inomarbetstagareanställdastatligttillinformationrörandedels

kollektiv-statligadeavvecklingenrörandedelskyrkan,Svenska av
kyrkanSvenskaförutfördagArbetsgivarverket iuppdragavtalen. De

Även tillersättningenfall bördettaikyrkofonden.medelmedersätts ur
kyrkofonden.betalasArbetsgivarverket ur

domkapitlentillUppdrag23.6.3

samtligainformerauppdragetförslagenligt mitt attDomkapitlen får
demochinnebär sägarelationsändringen attvad somupppräster om
för dom-Kanslifunktionenfullmakt.och saknarövergångsigmotsätter

Även utförandetpraktiskadetstiftskansliema.dagfullgörs ikapitlen av
stiftskanslierna,ombesörjas utanbörföreslåruppgift jagden avav

förkostnad staten.
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23.6.4 Pensionema

Mina förslag rörande pensionsåtaganden för tid före relationsändringen
innebär pensionsskulden hos kyrkokommunvarj beräknasmåsteatt påe

enhetligt Kostnaden för beräkningen bör kyrkokommunernaett sätt. stå
för.

Förslagen, redovisats i avsnitt 3.2.4 mitt betänkandesom av
Svenska kyrkans personal, bygger på Svenska kyrkans pensions-att en
förening bildas. Till dess kyrkligvarje arbetsgivare anslutit sig tillatt
föreningen ställer under begränsad övergångstid på tio årstaten en

förgaranti gjorda pensionsåtaganden kan kreditförsäkras.inte Ettsom
sådant garantiåtagande skall finansieras med avgifter, får tas utsom av
de arbetsgivare berörs.som

Slutligen föreslår jag vissa pensionsåtaganden tidigareatt statensom
har förgjort personal inom Svenska kyrkan avvecklas avtal. Ettgenom
sådant avtal bör naturligtvis inte innebära merkostnader för staten.

förslagMina rörande historiska pensionsåtaganden innebär således
inte några kostnader för ställetI det så förslagen innebärärstaten. att
viss förstärkning statskassan. konsekvens förslagEn mitt bildaattav av

Svenska kyrkans pensionsförening nämligen skyldighetär att atten
betala avkastningsskatt uppkommer för föreningen. Det medför, efter
den inledande övergångstiden, årlig intäkt för kanstatenen som
uppskattas till ungefär miljoner30 kr.

En direkt följd de kyrkliga arbetsgivamas skyldighetär att attannan
betala särskild löneskatt på pensionsmedel tidigareläggs. betalasNu
sådan skatt på löpande pensionsutbetalningar med sammanlagt drygt 30
miljoner kr år. omedelbartI samband med relationsändringenper
kommer skatteinbetalning avseende medel för prästpensioner atten

med drygt miljoner kr.180 tioårsperiod däreftergöras Inom kommeren
motsvarande skatteinbetalning avseende dem anställda medärsom nu
kyrkokommunala villkor med cirka miljoner600 kr. Dessagörasatt
inbetalningar skulle ändå ha gjorts, tidigareläggs med mitt förslag.men

23.6.5 Stödet till trossamfunden

Vad gäller stödet till trossamfunden, också omfattas mitt utred-som av
ningsuppdrag, föreslår jag ingen förändring omfattningen. Det jagärav
förhindrad Eventuell förändring stödsumman årligengöra.att prövasav

regering och riksdag samband medi budget.av

5-17-0376



1997:45SOUintäkterkostnader ochFöreslagna130

Beskattningen23.6.6

huvudsakinnebär iskattestatustrossamfundensrörandeförslagMina
framtiden skallkyrkan, iSvenskatrossamfund, inklusiveallaatt
föreningar. Detideellaallmännyttigabeskattas på sätt somsamma

hänförliginkomstskatt,intäktstatligökadreglermedför med dagens av
redogjorthar jagprästlönefastighetema. Detta närmaretill innehavet av

kanintäktsökningenberäkningexaktNågonför i avsnitt 17.2 avovan.
del behållsövervägandetilljordenkyrkligadeninte Förutsatt attgöras.

uppskattningungefärlig ettavkastningoch engersom nu,ger
och 100mellan 50tilluppgårsiktpåtillskottstatsfinansiellt som

kr.miljoner
förföreningarideella när-beskattningenskallHär attnoteras av

Stiftelse-Regeringskansliet.överväganden inomföremål förvarande är
betala skattskyldighetföreslagitharföreningsskattekommittén attoch

Skulle blisåfastigheter.inkomstskattepliktigavid försäljningpå av
statliga inkomster.ytterligaremedför detfallet
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24 Besparingar i statsförvaltningen

Mina slutsatser forslag:och

Till följd reformen kan vissa besparingar inomgöras stats-av
förvaltningen

Statskontoret har på mitt uppdrag beräknat vilka besparingar i statsför-
valtningen relationsändringen kan leda till, bortsett från vadsom som
kan följa förändringarna rörande uppbörd skatt och avgifter.av av

beräkningarDe Statskontoret har utfört har utgått från precissom
metod den Riksskatteverket har för beräknaanvänt attsamma som

kostnaden för den nuvarande uppbörden församlingsskatten. Kost-av
nadsberäkningarna har huvudsaki grundats på uppgifter inhämtatssom

postenkät. Statskontorets redovisning återfinns bilaga 2genom en som
till detta betänkande.

De sammanlagda möjliga besparingarna på statsanslag följdtill av
relationsändringen enligtuppgår Statskontorets beräkning till 32nästan
miljoner lcr. Summan kan lågtväl rälcnad, eftersom de myndig-vara
heter själva kan komma drabbas besparingar till följdattsom av av
relationsändringen har lämnat underlagen för beräkningarna.

Större delen besparingar till följd de kyrkliga valen iattavser av
framtiden blir kyrklig angelägenhet. delen riktlinjebe-Denrenten av
slutet leder till Riksskatteverkets valanslag kan minskas med elvaatt
miljoner kr år. Vidare medför detta förhållande minskade administ-per
rationskostnader på drygt två miljoner kr, främst hos länsstyrelserna.

borgerligaDe kommunerna får skäl minskade kostnader medav samma
sammanlagt drygt tolv miljoner la Tillår. följd den kommunalaper av
finansieringsprincipen bör statsbidragen till kommunerna minskas i
motsvarande omfattning, vilket innebär statlig besparing. kom-Denen
munala finansieringsprincipen innebär det ekonomiskaatt utrymmet
skall minskas för kommunerna riksdagen, regeringen eller någonom
myndighet har fattat beslut den kommunala verksamhetengör attsom
kan bedrivas billigare. Omvänt gäller kommunerna inte skall åläggasatt
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dessafinansieramöjlighetfârsamtidigtdeuppgifter attattutannya
da skatter.med höjänannat

in,kunnamiljoner krbörRegeringskansliet nästan treInom sparas
kyrkoenhetKulturdepartementetsuppgifter vidflertalettill följd attav

angelägenheter.statligaupphör att vara
revisio-ochtillsynenlaglighetsprövningen,statligadenGenom att

Svenska kyr-omfattakommerutsträckningbegränsad attendast inen
Övriga besparingarmöjligaårmiljon krkan minstkan sparas.peren

redovisning.Statskontoretsframgår av
efterberäkningarÄven sinautförahade kunnatStatskontoret en

marginalkostnadsmetod. Menexempelvismetod, genomrenenannan
blirRiksskatteverketmetodtillämpatStatskontoret somatt samma

jämförbara.kostnaderna
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25 Skatteadministrationsersättningen

Mina slutsatser och förslag:

När Svenska kyrkan lämnar det allmänna faller förutsättningarna
för tillämpa riksdagsbesluten kyrkokommuners skyldighetatt attom
betala dels skatteadministrationsersättning, dels kostnader för eko-
nomiska regleringar.

25.1 del allmännadetEn av

Såväl Svenska kyrkan helhet de kyrkliga kommunerna iärsom som
dag del det allmänna. Kyrkomötet har konstitutionellt grundaden av en

meddela föreskrifter. Kyrkokommunema har beskattningsrätt.rätt att
statligaDen regleringen Svenska kyrkans förhållandeninre ärav om-

fattande och detaljerad.
utgångspunkt förEn det riktlinjebeslut har fattats relations-som om

ändringen det inte längre finns skäl för Svenska kyrkan skallär att att
ha särställning förhållandei till andra trossamfund intestaten,en som
har.

Relationsändringen kommer innebära Svenska kyrkan inklu-att att
sive de nuvarande kyrkokommunema lämnar det allmänna. Kyrko-

kommer inte längre ha någon grundlagsskyddad med-mötet rättatt att
dela bindande föreskrifter. Församlingarna och de kyrkliga samfällig-
heterna kommer inte längre ha beskattningsrätt. Lagstiftningenatt om
Svenska kyrkans inre förhållanden minimeras.

Till följd vissa riksdagsbeslut, nedan skall redogöra för,jagav som
råder i dag särskilda samband mellan ekonomi och Svenskastatens
kyrkans ekonomi. Besluten bygger på Svenska kyrkan deläratt en av
det allmänna. förutsättningen fallerDen i och med relationsändringen.
Riktlinjebeslutet innebär beslutde ekonomiska regleringar ochatt om
skatteadministrationsersättning jag nedan skall redogöra för intesom
kan tillämpas efter relationsändringen. statsfinansiella kon-De
sekvenserna därav återkommer jag till i kapitel nedan.26
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25.2 Ekonomiska regleringar

Enligt den kommunala ñnansieringsprincipen se kapitel 24 görsovan
i dag årliga ekonomiska regleringar mellan och kommunerna,staten
såväl kyrkliga borgerliga.som

riksdagsbeslut får följder för kyrkokommunemas ekono-När ett
miska ekonomiska förhållandet mellan ochsituation regleras det staten
kyrkokommunema därefter procentuellt avdrag pågörsatt ettgenom

skattemedelsfordringar. delkyrkokommunemas Ensumman av av
skattesumman stället för betala den tillbehåller alltså i att utstaten
kyrkokommunema. mellanAvdragets storlek har varierat åren,

fattade riksdagsbesluteftersom det har räknats fram med ledning hurav
Besluthar ekonomiska läget för kyrkokommunema.påverkat det som

har exempelvis ändrade skatte- ochvarit aktuella reglera äratt av-
fortlöpande.giftsregler. karaktär reglerasFörändringar permanentav

motsvarandeeffekten efter förändringen alltsåKvarstår året görs
reglering då.även

regleringsmetod för detanvändestill och med 1995Fram samma
och de borgerliga kommunerna.ekonomiska förhållandet mellan staten

för deregleringar det området i stället inomNumera sker på ge-ramen
nerella statsbidragen till kommunerna.

skattemedelsfordrankyrkokommunemasår minskadesFör 1994
bil.med 1992/93:150 6 621,7 se samtprocent prop.s.prop.

uppgick till se1993/94:29 f.. Reduktionen för 3,2s.8 1995 procent
tillkom härutöver1993/941150 bil. f.. Under 19957 25 enprop. s.

skatteadministrationsersättning. reduktio-minskning avseende s.k. Den
uppgick skatte-särskild rubrik. årbeskriver under För 1996jagnen en

till semedelsminslcningen avseende ekonomisk reglering 3,6 procent
motsvarande minsk-1994/95:l50 bil. 19977 20 För görsprop. s. en

189, vilketning med se 1995/962150l,7 motsvararprocent s.prop.
167 miljoner lcr.

Skatteadministrationsersättningens25.3

tillkomst

tillKyrkokommunerna betalar dag härutöver ersättningi staten, somen
församlingsskatten.bland administrerarmotiverasannat att statenav

skulle betalas beslutadessådan skatteadministrationsersättningAtt av
riksdagen inför 1994/95:25 f.. Betalningen sker påse 791995 prop. s.

regleringama.det gäller de ekonomiska Ensätt när pro-samma som
behålls och betalas intecentuell andel skattemedelsfordran statenavav
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vilkettill kyrkokommunerna. handlade det 3,6För 1995 procent,ut om
för tillberäknades 1996motsvarade miljoner kr. Samma ersättning300

kr.eller 340 miljoner För år 19974,0 är procentsatsenprocent
miljoner kr.oförändrad, vilket torde 3934,0 motsvaraprocent,

infördes följandeskatteadministrationsersättningenNär angavs
ekonomiska situationse f.. Kyrkokommunemasmotiv 79a. prop. s.

hade tagitförstärkt, bland förklarades medvilket att statenannatvar
sänkt skatteuttag ifolkbokföringen kyrkokommunerna sittöver utan att
Vidare svaradede därför kunnatnivå med den besparing göra. staten

,l föranledskostnaderdittills för de administrativaersättningutan som av
församlingsskatt.och utbetalninguppbörd, indrivningtaxering, av

inkomstskatterför administrationsammanlagda kostnadStatens av
bakgrund ochmiljarder kr. dennahade tidigare beräknats till 3,3 Mot

detregeringenstatsfinansiella läget ansågmed hänsyn till det svåra
för år 1995skatteadministrationsersättningskäligt att ta ut omvara en

skatte-motsvaradevilket alltså 3,6300 miljoner kr, procent av
for admi-faktiska kostnadenmedelsfordran. beräkning denNågon av

dettaförsamlingsskatten gjordes inte inistration staten samman-avav
hang.

med höjaskulle detta kravkyrkokommunerna inteFör möta attatt
fastställsbudgetkyrkofonden,öppnades möjlighet försina skatter vars

utjämningsbidrag.bistå medregeringen, vid behov extraattav
kyrkliga kom-bedömningen deInför gjordeår 1996 regeringen att

förstärka statsbudgetentillbidra ytterligareborde kunna attmunerna
19.och bet. 1994/95 FiU Detbil.se prop.1994/95:l50 7 20 an-s.

framdeles utgjordeskatteadministrationsersättningensågs skäligt att
skattemedelsfordran. Pro-kyrkliga kommunernas4 deprocent av

1995/962150seförändrats inför år 1997har intecentsatsen prop.
f..189s.
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Summering slutsatseroch26

förslag:Mina slutsatser och

och bortfalletskatteadministrationsersättningenBortfallet avav
täckas inomregleringar kan inteekonomiskaföljdintäkterna till av

för reformen.ramen

Engångseffekter26. l

skil-relationsändringenföljderfinansiellarörandeslutsatserI mina av
varaktiga effekter.ochengångseffektermellanjer jag

kostnadermindrebegränsade. VissamycketEngångseffekterna blir
framgåttvadtänker då påkan uppkomma. Jagsådant slag ovansomav

för dentrossamfund ochför registreringuppbyggnad system avavom
eventuella kost-på denVidare tänker jagföreslås.uppbördshjälp som

prästlönefastigheterägandestiftelse förför bildanaden storatt aven
detbegränsade intesåKostnaderna äroch prästlönefonder. attär me-
finansieringrörandesärskiltningsfullt föra någotatt avresonemang

kost-särskild sådanrörandeanfört varjetill vad jagdem. hänvisarJag
nad i kapitel 23 ovan.

löneskatt påsärskildförbetalningsskyldighetenBeträffande pen-
tidi-enbarteffektenstatsfmansielladensionskostnader utgörs enav

skatteinbetalningen.gareläggning av
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Varaktiga effekter26.2

26.2.1 Inledning

framgått det föregåendestatsfmansiella effekter följer iVaraktiga som
kyrkoavgifter, uppbörd kyrkoan-uppbördförslagen rörande avavav

statsförvalt-trossamfund, besparingar itikvarisk skatt, beskattning av
och ekonomiskaskatteadministrationsersättningbortfallningen samt av

effekter.dessaföljande jag summeringregleringar. detI gör en av

Uppbörden26.2.2

bliredovisat,kyrkoavgifter kommer, jagUppbörden attovansomav
Åförsamlingsskatt i dag.uppbördenförmindre kostsam äränstaten av

förtillkommande kostnaderfå vissaandra sidan kommer attstaten
föreslås.kyrkoantikvariska skattuppbörd den särskilda somav

uppbördskostnademastatligade framtidaMin bedömning är att
kankyrkoantikvarisk skattkyrkoavgifter ochavseende sammantagna

församlingsskatt.uppbördkostnad fördagens statligamotsvara av
begravningsavgifter,särskildaför uppbördKostnaden somav

huvudmännenanförtstidigare belastakyrkoavgiftema, böringår i som
för begravningsverksamheten.

rörandeuppgifterförändringarbör deSammantaget statens upp-av
statsfi-medföra någonalltså interelationsändringen innebär,börd, som

nansiell effekt.

intäkterKostnadsbortfall och26.2.3

statsfmansiellt årligt kost-medföra varaktigtRelationsändringen bör ett
besparingar itill följd möjliganadsbortfall miljoner kr,på minst 32 av

statsförvaltningen.
skatteintäkter medmedföra ökadesiktVidare bör förändringen på

miljoner kr år.uppskattningsvis cirka 100 per
skyldig-förslagföreningsskattekommitténsSkulle Stiftelse- och om

realisations-föreningar betala skatt påhet för allmännyttiga ideella att
förtill ytterligare inkomstökningvinster genomföras, leder det staten.
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26.2.4 Inkomstbortfall

Störst statsfinansiell effekt får den omständigheten Svenska kyrkanatt
inklusive kyrkokommunema lämnar det allmänna. blir,Det fram-som
gått inte längre möjligt för tillämpa riksdagsbeslutenstaten attovan, om
skatteadministrationsersättning och ekonomiska regleringar.

De årliga inkomstbortfall följer härav har med utgångspunkt isom
1997 års förhållanden beräknats till miljoner393 kr respektive 167
miljoner kr.

Sammanlagt måste alltså konstateras den anledningenatt staten av
kan drabbas årligt inkomstbortfall på cirka miljoner560 kr.ettav

26.3 Slutsatser

En del det varaktiga statliga inkomstbortfall på 560 miljoner laav per
år relationsändringen således kan medföra finansieras desom genom

redovisade varaktiga statliga kostnadsbortfall och intäkterovan som
ändringen också torde medföra.

Resterande inkomstbortfall har sin grund i det inte längre bliratt
möjligt på skett under några års tid, lita till Svenskaatt, sättsamma som
kyrkans bidrag till råda bot på det dåliga statsfmansiella läget.att

Förutsatt statsfinansiellt neutral lösning skall uppnås, måsteatt en
det resterande inkomstbortfallet finansieras på sätt.annat

Principiellt finns fyra möjliga lösningar.sett
förstaDen modellen innebär Svenska kyrkan eller dess tillhörigaatt

fortsättningeni får stå föräven erforderligt bidrag till statsñnanserna.
andraDen modellen innebär lösning söks hos vidareatt en en men

näraliggande exempelvis alla trossamfund belastas.attgrupp, genom
Den tredje modellen kan åstadkommas besparingar på andragenom
områden. Den fjärde modellen, slutligen, innebär alla skattskyldigaatt
får bidra till finansiera bortfallet.att

det följandeI redovisar jag kortfattat mina överväganden rörande de
skisserade lösningarna.
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belastastillhörigaoch desskyrkana Svenska

fortsätt-inkomstbortfallet iinnebär ävenställningstagande attEtt som
stridertillhörigadessellerkyrkanSvenskaheltskall täckasningen av

mellanlikställighetökaduppnå tros-refomengrundtanken i attmot -
utföra förframtiden kommeri attenda tjänstsamfunden. Den staten

skalldenOchkyrkoavgifter.uppbördenSvenska kyrkanjust är en-av
hittamöjligtalltså inte attkostnadsfri. Det ärriktlinjebeslutetligt vara

kyrkan.Svenskafrånbetalningbegärafortsättningenför iskäl attett
minenligtgår,kyrkanSvenskajustriktar sig motbeskattningEn som

motivera.intemening, att

belastaslikställdaellertrossamfundallab

stå förtrossamfundalla attexempelvislåtamöjlighet är attEn annan
såpåantingenskekunnaprincipskulle iinkomstbortfallet. Dettatäcka
såpåellerminskadestrossamfundenforkostnadernastatligadesätt att

ytterligarefickbeskattningökadtrossamfunden genererasätt att genom
tillstödföranslagetstatligasammanlagdaDettillintäkter staten.

miljonerdrygt 57tilldagiredovisatsuppgårtrossamfunden ovansom
tillräckalångtpå näralltså inteÄven detskulleinhelt drogsdetlcr. om

indragningaktuellt. Enhärinkomstbortfall ärdetfinansieraför somatt l
iriktlinjebeslutet,medstridstå i somskulle dessutomstödetav

trossamfunden. Utan atttillutgåskall kunna lstödstatligtförutsätter att
riktadföreslådockkanlikställighetsprincipenavkall på enmangöra lochförsamlingardessellerkyrkanSvenskaträffarbeskattning som

inkomstbeskattaförslagetredovisade attlikställda. Detandra ovan
all-på sättkyrkanSvenskadäribland somtrossamfund samma-- förslag.sådantjustbeskattasdag är ettiföreningarideellamännyttiga

föreslåmöjligtdet inte attutredningsämnet meraför är enInom ramen i
lbeskattning.ökadlikställdlångtgående

besparingar görsc andra

be-andraheltinkomstbortfallettäckamöjlighet ärEn att genomannan
statsbudgeten. Det är natur-inomintäktsökningaralternativtsparingar

andrapådrabalansenåterställa attmöjligtfulltligtvis neratt genom
föreslårutredningdennarimligtknappastdet attDockanslag. är

medsambandhar något stat-inteområden,sådanapåförändringar som
kyrkarefonnen.

m;
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bidrarskattskyldigad alla

ibristtäcka dentillbidrafårskattskyldiga attallalösningEn är att
skulleDettaförut.täckaskanlängreintestatsñnanserna somsom

kyrkokommunemasEftersomföljande.enligtåstadkommaskunna
skatte-betalaskyldiga attbörintemotsvarigheterframtida vara

fårregleringar,ekonomiskaförkostnaderelleradministrationsavgifter
nuvarandeblir lägrekyrkoavgiftema änframtidadeförutsättasdet att

förskapasvisstdå utrymmebetyder att ettförsamlingsskatt. Detta
beskattning.statlig
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yttrandeSärskilt

sakkunnigJan-Erik Levy,

direkti-enligtutredaren det inte,betänkandetinledningenI attangerav
omfattande detförslag till hurutredningenankommer på att geven,

trossamfunden skalltillstatliga stödet vara.
utökadföreslåsbidragskretsenblandolika skäl,Av attannat genom

storlek in.bidragets Jagfråganändåkyrkan, kommermed Svenska om
effekterna påförarimligtdet hade varit ettattatt resonemang omanser

till andranärvarande utgårförstödbidragsnivån för det trossam-som
SST.Svenska kyrkanfund än genom

likställighetökadvid förändringeneftersträvasmålde ärEtt av som
delartrossamfund kap 3.2. Jagoch andraSvenska kyrkan ut-mellan

skalltill dettahänvisningkyrkan medSvenskauppfattningredarens att
stöd.erbjudas statligt

bidragsformertvåbl.a. förslagresulterat iharDenna strävan om
delsorganisationsbidraguppbördshjälp ellerbasstöd formdels i av

SST-samfunden be-denverksamhetbidrag förmålstyrda typ somav
bör kunnastycket, ocksåtredjekap 9.1enligt förslag idriver och som

till Svenska kyrkan.utgå
uppbördshjälpfå sinSvenska kyrkanskallriktlinjebeslutetEnligt

omständig-stöd från Dennaekonomisktkostnad såsom staten.ettutan
bidrags-dengrad kommithögenligt mening ihet har min att styra nya

modellen.
beräknatvärdemotsvarandemedförabörLikställighetsprincipen att

basstödformtrossamfund itillförs övrigabetjänadeefter antalet av
organisationsbidrag.uppbördshjälp eller

har 1997,SSTnivå bidragenvilkenutredningen framgårAv genom
vari ingårverksamhetsbidrag,formmiljoner kronor inämligen 53,4 av

utbildnings-etableringsbidragvid sjukhus,andlig vård samtt.ex. m.m.
lokaler.upprustningombyggnad ellerochbidrag och bidrag för avny-
verksam-bedömningargjortflertal forskningsrapporterEtt avsom

kyrkan pekarSvenskasamfunden ochfriaomfattning dehetens inom
omkring 50 %trossamfunden skerskeraktiviteterna inompå att somav

SST-sam-samfunden. visarde fria Dettaverksamheten inom attav
sånedskärningarorimligaskulle drabbas partfunden storom enav
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Svenska kyrkan skulle införas i bidragssystemet väsentligutansom en
höjning de anslag enligt förslaget skall fördelas SST.av som av

Min slutsats bejakande de föreslagna förändringarnaär att ett av
måste leda till anslagsnivån höjs och detta borde framgåatt att av
betänkandet.



SOU 1997:45 l45

Särskilt yttrande

Sköld, sakkunnigLars

relationerna Svenska kyrkan innebärDe mellan och ingenstatennya
förändring Svenska kyrkan består, liksom dess rollkyrkans identitet.av
i samhället, och verksamheten fortgår.

finan-Svenska har alltsedan medeltiden delviskyrkans verksamhet
från fastighetsinnehav. Utredningensierats inkomsterna kyrkansav

föreslår skatteförhållandena bl.a. inkomsternaden ändringen i attnu
skattebeläggas.från de s.k. prästlönefastighetema skall

mellan ochden förändrade relationenJag migmotsätter statenatt
kyrkan.kyrkan till skäl för ökad skattebelastning påSvenska görs en

andrajämförelse kan ideella föreningar,Som nämnas t.ex. trossam-att
fastigheter hävdfund, skattefrihet för inkomster frånåtnjuter som av

verksamhet.har ñnansieringskälla för derasutnyttjats som
konkurrensbegränsade påBefrielse för inkomstskatt hellerinteär

det utredaren anför.sätt
fördelaktig förKyrka-statreforrnen dessutom ekonomisktblir staten

föreslagna beskattningen.denäven utan
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Särskilt yttrande

Ingrid Strömberg, sakkunnig

Utredaren har i sitt betänkande behandlat frågor rörande stöd till tros-
samfund, beskattning trossamfund och reformens finansiering. detIav
följ ande redovisas några synpunkter på de förslag lämnats.som

1 Beskattning trossamfundav

andraI avsnitt förordar utredaren Svenska kyrkan och17 att trossam-
fund ideella före-i skattehänseende skall likställas med allmännyttiga
ningar. innebär för kyrkans del den nuvarande skattebefrielsenDetta att
för inkomster prästlönetillgångar delvis upphör. Utredaren bedömerav

viddock denna förändring bör genomföras omedelbartinteatt
relationsändringen, övergångsfrist på antal år bör gälla.utan att etten

finansieringssynpunkt detta förslag enligt mening olämp-Ur minär
ligt. konsekvenserna reformen innebär, fram-De sammantagna somav

före-går betydande inkomstbortfall föravsnitt 26, Denstaten.ettav
innebär detslagna övergångsfristen på obestämt antal år in-ett att

täckas finansiering syftekomstbortfall skall i attsom genom annan
statsñnansiellt neutral lösning under denna period ökar meduppnå en

50-100 miljoner kronor.

2 Statens uppbördshjälpenkostnader för

Riksskatteverket RSVavsnitt redogörs för den metodI 23.2 an-som
för kostnader för administrationenberäkna nuvarandevänt att statens

församlingsskatten. betänkande hade dockRSV har i sittSom antyttav
kostnaden metod. alternativ metodkunnat beräknas efter Enen annan

skattemyndighetemas arbetemed utgångspunkt antagandetiär att att
främst detsamma förfastställa skatteunderlaget vilket ärattavser -

lika desamtliga skattekollektiv fördela den totala kostnaden på tre-
kollektiven. kostnaden för uppbördshjälpen tillMed det skullesynsättet

beräkningkyrkan till miljoner kronor år. ni-uppgå 900 Den avca per
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kyrkan sedanskatteadministrationsersättningdenvån på tas utsom av
alternativamellan ovanståendekompromisskan1995 utgörasägas en

synsätt.
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Bilaga 1

WN
Håål

Kommittédirektiv

Ändrade Dir.ochmellanrelationer
19951162Svenska kyrkan m.m.

den december 1995regeringssammanträde 21Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

ochmellanändrade relationerfattatsprincipbeslut har statenEtt om
1995/96:84.rskr.bet. 1995/96: KUl2,1995/96:80,Svenska kyrkan prop.

och för dettautredasantal delfrågorbehöveranledning häravMed ett
uppdragsärskildatillsättas ochande utredningarändamål skall följ ges:

frågor,konstitutionella och andra rättsligautredning om-
statligförutreda fonnernaRiksskatteverkettillsärskilt uppdrag att-

kyrkoavgift,uppbörd av
begravningsverksamheten,utredning om-

kyrkligautreda denKammarkollegiettillsärskilt uppdrag att egen--
relationsändring,viddomen en

egendomkyrkligvärdefullkulturhistorisktvårdenutredning om av-
och kyrkoarkiven, samt

ochrelationernaändringvidutredning personalfrågorna omavenom-
statligt till trossamfund.stöd

och riksdagensprincippropositionUtredningarna skall ha regeringens
särskiltför arbete. Ettutgångspunkt sittrelationsändringenbeslut somom

samordning iochunderlätta insynförskallberedningsorgan inrättas att
Svenskaochmellanskeskall ocksåutredningsarbetet. Samverkan statens

utredningsarbeten.kyrkans
förslagenkostnaderdeskallstatliga utredningsarbetetdetI prövas som

grundläggande förutsätt-skall finansieras. Endessaför med sig och hur
neutral lösning.statsfinansielltdärvidning skall vara en
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Utgångspunkter

Riksdagen har efter förslag prop. 1995/96:80, bet.regeringenav
1995/96:KUl2, rskr. 1995/96:84 fattat principbeslut ändradeett om
relationer mellan och Svenska kyrkan. det följande redovisas någraIstaten

de väsentligaste utgångspunkterna för detta beslut.av

demokratiskaDen processen

reform föremål för omfattande ochIngen har i modem tid varit såannan
ingående frågan ändrade relatio-överväganden under så lång tid som om

ställningstagandemellan och Svenska kyrkan. principiellaDetstatenner
fram under demokratisk besluts-gjorts har successivt mognatsom nu en

både omfattning, djup och längd har få motsvarigheter.i Denprocess som
genomgått under de etthundra-omvandling Sverige senastestora som

femtio sekulariseringen och invand-åren till följd industrialiseringen,av
statskyrkosystemet.ringen har grunden förändrat påi synen

förändrat samhälleEtt

haft betydelse ochkyrkliga verksamheten har traditionelltDen sett stor
decennier harvarit viktig del samhällsutvecklingen. Underi senareen

svenska samhällettakten förändringarna ökat och har fått deti vi attse
led i den interna-blivit alltmer mångkulturellt och mångreligiöst ettsom

bl.a. medfört Svenska kyrkan intetionella integreringen. harDetta att
Svenskaden har haft tidigare.längre har den självklara position som

tid dåde fanns ikyrkan får verka under andra förutsättningar än ensomnu
kyrkans tydlig och framträdande.myndighetsprägel var

stigande värdeplu-ökade internationalisering och denGenom Sveriges
mellan trossamfundenralismen samhälle har också relationernai vårt

romersk-katolskaförändrats. påtagliga tillväxten denDet ärmest av
ökade inslaget icke-kristnakyrkan och de ortodoxa kyrkorna, det av

Särskiltsvenska frikyrkorörelsen.trosbekännare förändringarna i densamt
storstadsområdena därtydliga blir förändringarna delarinom vissa av

befolkningen. finnsinvandrarna betydande andel Detutgör aven
tillhörigheten tillanledning detta förhållande består och attanta att

andra hållSvenska kyrkan håll blir relativt låg medan påpå del ävenen
Svenskafortsättningsvis andel kommer tillhörahög invånarna atten av

frikyrkorna ställerkyrkan. Svenska kyrkan, invandrarsamfunden ochFör
förhållandena.detta krav ökad till de förändrade Sam-på anpassningen

ekumeniskaverkan trossamfunden också breddats och detmellan har
arbetet under årtionden.intensifierats och fördjupats senare
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härDen i drag skisserade utvecklingen ligger bakom behovetgrova av
ändra stat-kyrkarelationema riktning kyrkani Svenska ochatt attmot

övriga trossamfund blir jämställda för närvarande.änmer

Beredningen stat-kyrkafråganav

Sedan 1950-talet har frågan ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan antal statliga utredningar bådeövervägts ettav meraav
politisk och teknisk karaktär. reformer kyrkan delvisVissa inommera av

betydelse har också genomförts, särskilt under 1980-talet, någonstor men
grundläggande ändring relationerna har kommit till stånd. Kyrko-inteav
beredningen redovisade emellertid under våren sitt slut- betänkande1994 i
Staten och trossamfunden förslag till framtida relationerSOU 1994:42
mellan Svenska kyrkan och övriga trossamfund.staten,

Förslagen från mycket bredKyrkoberedningen gick sedan påut en re-
miss och härefter vidtog under våren partiledaröverläggningar i1995

Vid framkom det det fanns betydandeöverläggningamaämnet. att en
parlamentarisk för förändring stat-kyrkarelationema.majoritet en av
Vidare fördes mellan och Centerpar-särskilda överläggningar regeringen
tiet vilka resulterade denna fråga. redovisadei i Regeringenen samsyn

ochhärefter principförslag ändrade relationer mellansitt statenom
grundade deSvenska kyrkan till års kyrkomöte. Förslaget sig på1995

tillolika överläggningama. yttrande kyrkomötet regeringenI sitt gav
kyrkolagsutskottetkänna skrivelsens grundelement, så andraatt som

kan liggadem, tillgodoser Svenska kyrkans behov och därmedpreciserat
myckettill grund för reformarbetet. Kyrkomötets beslut fattades med stor

majoritet.
Ändrade mellan och Svenska1995/96:80 relationerI proposition staten

detkyrkan förelade förslag till riktlinjer förriksdagen sittregeringen
godkände förslagetfortsatta arbetet med relationsändringen. Riksdagen

behövs fortsattden december riktlinjerna framgår det8 1995. Av ettatt
andra rättsligastatligt utredningsarbete fråga konstitutionella ochi om

den kyrkligafrågor, uppbörd kyrkoavgift, begravningsverksamheten,av
kyrkoarki-egendomen, vården kulturhistoriskt värdefull egendom ochav

Särskildapersonalfrågor och stöd till trossamfund.statligtsamtven
samordningåtgärder behöver också vidtas för underlätta i ochinsynatt

mellan utredningarna.
kyrkans utred-Samverkan skall vidare ske mellan och Svenskastatens

framningsarbeten. inomkyrkliga utredningsarbetet syftar tillDet att ta ett
underlag för kyrkomötets beslut framtida kyrkligt regelsystem.ettom

förSvenska det övergripande dettakyrkans centralstyrelse har ansvaret
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underutredningsgruppersärskildaarbete inför kyrkomötet. Fyra en
sidan.den kyrkligapåutredningarnaledningsgrupp skall göra

skall följ ande gälla.utredningsarbetetdet statligaFör

frågorrättsligaoch andrakonstitutionellaUtredning om

regleringenrättsligaDen

Svenska kyrkanochmellanrelationerändradePrincipbeslutet statenom
förhållan-kyrkansSvenskaregleringkonstitutionellförutsätter aven ny

övergripandegenomförabeslutetligger det iden. Dessutom att meraen
frågorangränsandeochtrossamfund. Dessasamtligafrågareglering i om

särskildbör hanteras itrossamfundregleringenrättsligadenrör enavsom
följ ande.detframgårmed inriktningutredning den avsom

särskilda reglerfinns detförhållandenkyrkansSvenskafrågaI omom
övergångsbestämmelserna tillnämligen iskall meddelas,föreskrifterhur

särskildanågrafinns intetrossamfundandrafrågaregeringsformen. I om
fårtrossamfundsådanaFöreskrifternonngivningen.regler omom

bestämmelser. Detallmännaregeringsformensmedmeddelas enligheti
och ekono-personligaenskildasföreskrifterfrågablir då närmast omom

regeringsfonnen.kap. §inbördes 8 2förhållandenmiska
nonngivningsreg-skallrelationsändringenprincipbeslutetEnligt om

och iupphävasregeringsfonnentillövergångsbestämmelsernalema i
normgivningreglerinregeringsformenkap.stället bör det i 8 tas om

sådanTankentrossamfund.andraoch är attkyrkanangående Svenska en
särskildaför dengrundenskallsedangrundlagsbestämmelse utgöra

förhållan-kyrkansSvenskaalltför framförkan behövaslagstiftning som
norrngivning,föreskrifterkategorialltså skapasskallden. Det omen ny

med ledningskall,Utredningentrossamfund.nämligen föreskrifter avom
till hurförslag27, lämna1995:12KLuttalat i frågankyrkomötetvad s.

fråganskallutformas. Dessutomgrundlagsbestämmelse börsådan omen
inriktning påmedutredaskyrkan attSvenskaoffentlighet ihandlingars

dettaIfortsättningen.iskall tillämpasoffentlighetsprincipen även sam-
tystnads-till lagförslagKyrkoberedningensocksåbehövermanhang om
det finnsfrågangällerbedömas.kyrkan DetsammaSvenskaplikt inom om

skall lämnauppbördshjälpvid densekretess statenbehovett somav
kyrkan.

hur ändringensammanställningutredningenSlutligen skall göra aven
särskiltvadregelsystemetstatligapåverkar det utöverrelationerna somav

behovetocksåskallUtredningendirektiv. övervägadessai avtas upp
ochförsamlingarnaicke-territorielladebeträffandeförfattningsändringar

hänseende.dettaföreslå ändringar i
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En lag Svenska kyrkanom

Även vid relationsändring behövs det viss begränsad lagstiftningen en om
Svenska kyrkan. Enligt principbeslutet skall det skapas särskild lagen om
Svenska kyrkan. Utredningens uppgift på detta område utformaär att
bestämmelserna i sådan lag.en

skallLagen endast innehålla det principiellt viktigt ochär ut-som som
trycker Svenska kyrkans grundläggande karaktär. innebärDet det iatt
lagen skall finnas vissa basbestämmelser Svenska kyrkans identitet ochom

kyrkans organisation. börLagen innehålla regel klart säger attom en som
Svenska kyrkan trossamfund rättssubjekt bl.a. kanär ett egetsom som
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Vidare bör det finnas
bestämmelser såväl den lokala den regionala nivån inom kyrkan,om som
dvs. församlingarna och stiften. börDet i lagen slås fast församlingaratt
och kyrkliga samfälligheter, juridiska med vissasom egna personer,
undantag territoriella och omfattar dem tillhörär Svenska kyrkan ochsom

folkbokförda inom respektive församling.är Församlingamas kommun-
skall dock upphöra och de rättsliga konsekvenserna detta skallstatus av

beaktas. Lagreglema bör utformas på sådant de uppgifter ochsättett att
den grundläggande kompetens tillkommer de olika kyrkliga nivåernasom
klarläggs. En utgångspunkt kan därvid vad 1995 års kyrkomöte harvara

uttryck åt i den delen 2KL ff.1995:1 32 Svenskagett Lagens. om
kyrkan skall föreskriva skyldigheten för dem tillhör kyrkan betalaattsom

lokalt och regionalt beslutad kyrkoavgift. kan också finnasDet etten
behov några grundläggande regler den kyrkliga egendomen.av om

Kyrkomötet har i sitt yttrande förslagregeringens till ändradeöver re-
lationer mellan och Svenska kyrkan frågantagit den kyrk-staten upp om
liga uppbörden bör kallas kyrkoavgift eller kyrkoskatt. Efter längreett

för och de båda alternativen kommer kyrkomötet framemotresonemang
till det i statsrättslig fråga obligatoriskmening avgift för dematt är om en

tillhör kyrkan. Kyrkomötet emellertid bör kunnaatt statensom anser
den lagstadgade kyrkoavgiften med kyrkorättsligacceptera motiveringatt

betecknas kyrkoskatt. Med hänsyn till den vikt kyrkomötet tillmätt frågan
uppbördens benämning efter relationsändringen bör utredningenom

denna fråga.överväga även
Bestämmelser de kyrkliga valen kommer framöver hanterasattom

inom för inomkyrklig reglering. Utredningen skall emellertidramen en
lagenöverväga Svenska kyrkan bör innehålla någon grundläg-om om

gande bestämmelse dessa val.om
utredningsarbetetI skall gränsdragningen mellan innehållet lageni om

Svenska kyrkan och inomkyrklig reglering Därvid börnärmare prövas.en
utredningen särskilt beakta behovet kunna utforma inomkyrkligattav en
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statliga regleringendenbindning ilångtgåendealltförreglering utan en
omfattande.alltförblirlagen inteangelägna idet principielltoch att

gällaskallkyrkanoch SvenskamellanrelationernaändradeDe staten
beslutakunnadessmåste innanKyrkomötet2000.fr.0.m. den januaril om

tillfälligakräva vissakommerregelverket. Dettainomkyrkligadet attnya
Enligtbeslutskompetens.avseende kyrkomötetsÖvergångsbestämmelser

inomkyrk-för detcentralstyrelse gjortkyrkansSvenskatidsplanden som
detbeslutfatta sittkyrkomötetbehöverutredningsarbetetliga nyaom

medtillräckligtskall finnasför detunder våren 1999. Dettaregelverket att
dessaförhållandena innandeutbildningochför informationtid nyaom

bakgrunddennaskall bl.a. prövasutredningsarbetetbörjar gälla. motI
Övergångsbestämmel-särskildadeförslag tillframläggasbehovet ochav

genomförande.reformenssamband medkan krävas iser som

trossamfundlagEn om

syftarkyrkanSvenskaochmellanförhållandetförordningEn statenny
andraoch dekyrkanSvenskabehandlinglikvärdigbl.a. till avmeren

allasträvandendessai trossam-viktigt är atttrossamfunden. Ett steg ge
uppträda justhänseenderättsligtformellt ochmöjlighet ifund somatten

rättsligsärskildskapasdetskeskall kunnatrossamfund. Det att engenom
slutbe-Kyrkoberedningensförslag imedenlighettrossamfundför iform

särskild lagbehovetpåutvecklar där sinBeredningentänkande. enavsyn
trossamfundensreglerinnehålla vissaskulletrossamfund bl.a. omsomom

beak-medochförslagetutgångspunkt i detMedförhållanden.rättsliga
skall utredningendelendenuttryck ivad remissinstansematande gavav

godasyfteinnehålla ilag bör attvad sådanbelysaytterligare geen
olikaförmöjligtförhållandenlikvärdigaoch såarbetsförutsättningar som

till lagtext.förslagutarbetatrossamfund ettsamt

statligförutreda formernaRiksskatteverkettill attSärskilt uppdrag
kyrkoavgiftuppbörd av

kyrkoavgiftblirförsamlingsskattNuvarande

har ikyrkanSvenskasamfälligheter inomoch kyrkligaFörsamlingar
påverksamhetför sinskattkommunerkyrkligaegenskap rätt att ta utav

riksplanetpåverksamhetkyrkansSvenskanivå.regionallokal och
främstakyrkofonden,bidraghuvudsakligenfinansieras varsurgenom

skallavgiftkyrkoavgiften. pastoratenDennaden allmännainkomstkälla är
medtill fondenbetala1992:300 varje årkyrkolagenkap. 13 §enligt 42
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16 skattekrona och avgiften beräknas på respektiveöre pastoratsper
skatteunderlag.

Den nuvarande församlingsskatten skall obligatorisk kyr-ersättas av en
koavgift för dem tillhör Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften skall kost-som
nadsfritt för kyrkan tillsammans med och på in-tas ut sättsamma som
komstskatten. tillhörDen inte Svenska kyrkan skall skyldigintesom vara

betala avgiftnågon till kyrkan.att

Uppbörd kyrkoavgiftenav

Riksskatteverket skall efter samråd med Svenska kyrkans centralstyrelse
lägga fram förslag till hur uppbörden kyrkoavgift kan fogas in iav

för uppbörd skatt. I uppdraget ingår vidare utreda frågansystemet attav
utebliven betalning och hur krav inbetalning obetalda belopppåom av

skall hanteras vid vilken tidpunkt och avgifterpå vilket uppburnasättsamt
skall redovisas betalasoch till kyrkan.

Slutligen skall uppmärksammas den kyrkliga indelningen efter rela-att
tionsändringen blir inomkyrklig fråga och hur detta påverkari princip en
uppbördshjälpen.

Andra trossamfunds uppbörd

Även andra trossamfund Svenska kyrkan skall efter beslutän av rege-
kunnaringen få hjälp med avgiftsuppbörd skattemyndighetemasgenom

försorg. Riksskatteverket förutsättningarna förskall utreda de tekniska ett
sådant stöd och lämna principförslag för detta skall kunna utformashurett
och kostnaderna härför. trossamfund Svenska kyrkan erbjudsOm andra än
uppbördshjälp, har viktigt medlemmar önskardet de såansetts att som
skall få betala avgift skattemyndighetemassin på sätt änannat genom
försorg. ifrågasatts trossamfundenDet har bl.a. inte är tvungna attom
inhämta medlems medgivande uppgifter lämnas tillvarje innan
skattemyndighetema skallunderlag för uppbörden. Riksskatteverketsom

denna fråga kanoch dess kostnadsaspekter föreslå huröverväga samt man
tillgodose behovet tillsekretess vid hjälp med uppbörd andra trossam-av
fund Svenska kyrkan.än

Förslagen från Riksskatteverket skall statsfinansiellt neutrala.vara

Lagtext

Riksskatteverket skall lägga fram förslag till de lagändringar som upp-
bördshj älpen kan kräva.
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begravningsverksamhetenUtredning om

och förutsättningarAnsvar

förgrundläggandesamhället harråder allmän enighetDet ettatt ansvarom
medborgarevarjeSamhälletsbegravningsverksamheten. avseransvar

uppfattning.religiösoavsett
dedelenövervägandeden helthandkyrkan har i dagSvenska avom

kyrkogårdar, dvs.Flertalet dessabegravningsplatserna.allmänna ärav
Även mellanändrade relationervidkyrkotomt.belägna pågravplatser en

debefintligaför såväl dekyrkan böroch Svenska ansvaretstaten som
kyrkan. Samti-Svenskaligga påbegravningsplatsernaframtida allmänna

kommunalmed borgerligttill lokala lösningarmöjligheterdigt bör de en
fortsättningsvisLikaså bör detkvar.finns daghuvudman i ävenvarasom

begravningsplatser.enskildamöjligt anordnaattvara
särskildatillgång tilltrosbekännarebereda icke-kristnaförAnsvaret att

framtiden börstiftssamfällighetema. Idag hosbegravningsplatser ligger i
kyrkligtligga pådetta längreinte ett organ.ansvar

Uppdraget

skallbegravningsverksamhetenframtida närmaredenUtredningen om
rättsliga konsekvensernaochekonomiskapraktiska,analysera de enav

harorganisationbegravningsverksamhetensförsådan ordning nusom
följeruppgiftervilkaklargöra ettsärskilt viktigtDet är attangetts. avsom

begreppetinnefattas iskallvadhuvudmannaskap, dvs. närmare ansessom
tillförslagutformaskall ocksåUtredningenbegravningsverksamhet. ett

behövs.den lagstiftning som

inansieringsfrågorF

försam-huvudsakligeni dagBegravningsverksamheten finansieras genom
SvenskaochmellanrelationerPrincipbeslutetlingsskatten. statenom nya

skalldetupphör samtidigtskattskyldigheteninnebärkyrkan att som
tillhöravgift för dembetalaskyldighetobligatoriskinföras att somen

för dembegravningsverksamhetenförutsätterPrincipbeslutetkyrkan. att
kyrko-obligatoriskadenviaskall finansierasSvenska kyrkantillhörsom

ochRiksskatteverketmedsamrådskall efterUtredningenavgiften.
praktiskaekonomiska ochdecentralstyrelsekyrkansSvenska överväga

ordning.med sådanfrågor kan uppstå ensom
skallSvenska kyrkantillhörintehur deDärefter återstår frågan somom

faller påbegravningsverksamhetenkostnaderna förden delbetala somav
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dem. kanHär tänka sig olika modeller inom för lokaltettman ramen
baserat Utgångspunkten skall finna enkel och praktisktsystem. attvara en
hanterbar ordning inte strider den kommunala likställighetsprin-motsom
cipen samtidigt den måste godtagbar från religionsfrihetssyn-som vara
punkt.

lösningEn kan församlingarna efter särkostnadsredovisning förattvara
begravningsverksamheten fastställer avgift, lokal avgiftatten en annan en
fastställs respektive borgerlig kommun, det efter särkost-ävenav
nadsredovisning från församlingarna. Att kostnaden den allmännaitas upp
kommunala budgeten bör däremot uteslutas. Utredningen skall närmare

de modeller kan kommaöverväga i fråga och därvid belysa desom
administrativa och ekonomiska konsekvenserna.

dag finnsI frivilligt clearingsystem huvudsaki innebärett attsom en
folkbokförd i kan begravas iett pastorat ett annat utanperson som var

särskild kostnad för dödsboet, varvid sinsemellan utjämnarpastoraten
kostnadema. finansiellaDet utredningen föreslår för begrav-system som
ningsverksamheten skall också kunna inrymma obligatorisk riksomfat-en
tande begravningsclearing mellan de olika huvudmän. Begrav-typerna av
ningsclearingen bör också omfatta begravningar på judiska och muslimska
begravningsplatser. Utredningen skall analysera behovet lagstiftningav
och utarbeta eventuella lagförslag.
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kyrkligadenutredaKammarkollegiet atttillSärskilt uppdrag egen-
relationsändringviddomen en

egendomolika slagenDe av

idelas inutgångspunkterrättsligafrånbrukaregendomenkyrkligaDen
special-stiftelseegendomochförenings- samtegendom,kyrkokommunal

särskildaunderkastadegendomensistnämnda ärreglerad egendom. Den
föranvändsochbevarastillgångarnaskydd för intressettillrättsregler att

till deställetiavsedda för. Servaritursprungligendeändamålde mansom
egendomen indelastjäna,egendomenkyrkliga attändamål den avsersom

kyrkligadenochsidanåförvaltningsförmögenhetenkyrkligadeni ena
hänförsförvaltningsfönnögenhetenTillandra.denåfmansfönnögenheten

verksamhetenkyrkligadenändamål tjänarsittegendom mengenomsom
hänförs sådanfinansförmögenhetenTillavkastning.direktnågoninte ger

sinfinansieraförinneharkyrkanoch attmedelavkastaregendom somsom
verksamhet.

egendomenspecialregleradeÄganderättsförhållandena beträffande den
förgällergenerellt inteproblemdetta settmedanoklaragångermångaär

delenfinnsegendomenspecialreglerade störredenegendom. För avövrig
kom-vanligagälleregendomenövrigaför denochkyrkolagenreglerna i
medochFrånregler.stiftelserättsligaochförenings-ellermunalrättsliga

förvaltningenpastoratsvisatidigaredenhar1995 mer-januari avden l
sammanförtsutsträckningiegendomenspecialreglerade stordenparten av

effektiviseringarochförenklingarmedförtharReformen menstiftsvis.
inteoch harsketthar inteäganderättsförhållandenaändringnågon av

avsikten.heller varit

stiftelsemodellellerLagstiftnings-

ochmellanrelationsändring statenefterskallegendomenkyrkligaDen en
detrelationsändring ärVidförfogande.till kyrkansståkyrkanSvenska en

denberöras. Förkommeregendomen attspecialregleradedenfrämst som
regelmäs-råderdetochregleringsärskildgäller ingenegendomenövriga

Övergångsvis dockkanäganderätten.tvekanheller någonintesigt om
vissochegendomenförsamlingskommunaladenförbehövasreglervissa

stiftelseegendomen.ochför förenings-permutationslagstiftning
vidmöjlighetegendomen attspecialreglerade ärdenBeträffande en

bådestiftelsernybildadetilltillgångarnaförarelationsändringen somöver
skallmöjlighet, ettegendomen. Enförvaltaroch varasomäger annan

innebärlagstiftningsmodellutredningsarbetet,i ärhuvudalternativ somen
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grundläggande föreskrifter den kyrkligaatt egendomen lagenin itasom
Svenska kyrkan och kyrkomötet på grundval dessa regler fårattom av

utfärda bestämmelser förvaltningen.närmare om

Äldre rättsinstitut

Kammarkollegiet har i framställning till regeringen den 18 septemberen
1989 föreslagit vissa äldre rättsinstitut avvecklas. Förslagen kanatt m.m.
leda till det uppkommer både rättsliga och ekonomiska konsekvenseratt
för Svenska kyrkan. Framställningen har remissbehandlats och därvid i allt
väsentligt bemötts positivt. Frågan avveckling har sedan varit föremålom
för överväganden inom regeringskansliet.närmare framställningenAv och
remissyttrandena framgår underlaget för eventuellt avveck-att ett
lingsbeslut behöver kompletteras skildai hänseenden. Frågan om en av-
veckling de äldre rättsinstituten bör vidare iprövas störreettav sam-
manhang. kan lämpligenDetta ske utredningsarbeteti den kyrkligaom
egendomen vid förändrade relationer mellan och Svenska kyrkan.staten

Uppdraget

Kammarkollegiet skall i möjligaste mån undersöka den kyrkliga egendo-
och omfattning kartlägga hur de olika slagensamtmens ursprung av

egendom berörs relationsändringen. Vidare skall kollegiet föreslå hurav
den kyrkliga egendomen efter ändringen relationerna skall stå tillav
kyrkans förfogande enligt stiftelse- och lagstiftningsmodellema. De
skattemässiga konsekvenserna varje modell bör särskilt redovisas.av

Kollegiet skall också det finns behov skapaöverväga att stat-om av en
lig tillsyn den kyrkliga egendomen inte används för främmandeöver att
ändamål och hur revisionen skall ske. Förslag hur de äldre rättsinstitu-om

skall avvecklas vilkaoch övergångslösningar erfordrasten vidsom en
sådan avveckling bör också läggas fram. Eventuella problem det gällernär
den kyrkliga egendomen vid övergången till de relationerna börnya
uppmärksammas.

Utredning vården kulturhistoriskt värdefull kyrklig egendomom av
och kyrkoarkiven

Kulturarvet allmänheti

Det viktig nationell angelägenhetär skydda och vårda vår svenskaatten
kultunniljö, från tidigare generationer. förAnsvaret kulturarvetett arv
delas alla både enskilda, kommuner och allmänDet ärstaten.av en-
skyldighet hänsynvisa och aktsamhet kulturmiljön. Länsstyrel-att mot

6-17-0376
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medanlänrespektivekulturmiljövården inomtillsynhar överserna
övergripandehar dethistoriskaochRiksantikvarieämbetet statens museer

hela landet.föransvaret
kulturarv.vårtcentralplats iintarkultumiinnenkyrkansSvenska en

samhällshisto-synligtlandsändaralla sättipåKyrkobyggnadema visar ett
varandra.sammanvävda iframväxt ärochkyrkanshurrien statens- särskiltdärför iskydd ettkulturrninnenaskyrkliga tasdeReglerna uppom

föreskrifterfinnsHärkulturminnen1988:950lagenkapitel i m.m.om
kyrkligakyrkotomter,kyrkobyggnader,värden ikulturhistoriskaom

dekorthetinnebär iSkyddet attbegravningsplatser.ochinventarier
kultur-derasunderhållas såochvårdas attskallkultunninnenakyrkliga

minskas.värde intehistoriska
vilarkulturminnenakyrkligadeunderhålletochvårdenförAnsvaret av

förstasamfálligheter. IkyrkligaochförsamlingarkyrkansSvenskapå
kostnads-Tillförsamlingsskatten.meddettaförkostnadernabetalashand

kyrkorvärdefullakulturhistorisktrestaureringochunderhållkrävande av
domkyr-äldrerestaureringtillochbeviljaskyrkofondenkan bidrag avur

utgå.statsbidragkan visstkor

Utgångspunkter

kultur-denutredningsarbetetgälla förskallutgångspunkterFöljande om
egendomen.värdefullahistoriskt

behål-skallkulturminnenakyrkligadeförskyddKultunninneslagens- kyrkan.Svenskaochmellanrelationerändrade statenvidlas även
förutsättningarförsämradetillledaskall intei sigRelationsändringen- framtiden.värden ikulturhistoriskakyrkansunderhållochvårdför av

ochförsamlingarsinaframdelesskallkyrkanSvenska även genom- förvalt-vård ochkyrkobyggnademasförhasamfálligheter ansvaret
kyrkligaövrigadeochinventariemakyrkligaför deliksomning,

kulturminneslagen.skyddaskulturminnen genomsom
helaforangelägenhetkulturminnena ärkyrkligadeBevarandet enav- kostna-totaladenrimligtintefolket. Det attsvenskaoch ärsamhället

Svenskatillhördemendastbärsallmänintressedettaden för somav
underhålletförersättningfå vissdärför kunnaskall avKyrkankyrkan.

kulturvärdena.kyrkligade
ömsesi-led iskall den ettlämnas ettersättningutsträckningdenI vara- kulturhisto-debevarakyrkanSvenskaoch attåtagandedigt statenav

uttrycktillkommabörkyrkan. Detta engenomvärdena inomriska
kyrkan.ochmellanöverenskommelse statenlångsiktig
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Svenska kyrkans sammanlagda kyrkoavgift skall minskas iuttag av-
totalt omfattning den statliga förersättningen de kyrkligasamma som
kulturminnena uppgår till.
Ersättningen skall utformas så den till rationellt ochatt uppmuntrar ett-
effektivt underhåll med beaktande de kulturhistoriska kraven. Närav
omfattningen och utformningen ersättningen bestäms skallav man
beakta det statliga stöd för kulturminnesvård redan finns.som

Uppdraget den kulturhistoriskt värdefulla egendomenom

Utredningen skall från dessa utgångspunkter fram underlag förta ett
prövning vad skälig storlek på den statligaär ersättningen för vårdav som
och underhåll de kyrkliga kulturvärdena. Vidare skall utredningenav
föreslå vilka principer, villkor formeroch bör gälla för statligsom en
ersättning detta slag. Utredningen skall också lägga fram förslag hurav om
den deti föregående skisserade avrälmingen mellan den statliga ersätt-
ningen och kyrkoavgiften bör gå till. Förslaget skallnärmare utformas så

givetvis inte rubbar kyrkansatt självständigt bestämma sitträtt attman
avgiftsuttag.

I sitt arbete skall utredningen del och beakta de förslag kom-ta av som
läggas fram inom detta område den statligaatt Kulturarvsutred-mer av

ningen Ku 1994:09 och 1993 års kyrkobyggnadsutredning, tillsatt av
Svenska kyrkans centralstyrelse.

Förslagen från utredningen skall statsfinansiellt neutrala.vara

K yrkoarkiven

Kyrkoarkiven liksom kyrkobyggnader ochutgör andra kyrkliga kultur-
minnen del vårt nationella slåsDet också fast i arkivlagenen av arv.
1990:782 arkiven del det nationella kulturarvet. Arkivlagensatt är en av
föreskrifter gäller både statliga, kommunala och kyrkokommunala myn-
digheters och beslutande församlingars arkiv. Kyrkolagen hänvisar i sin

till arkivlagen det gällertur församlingars och kyrkliganär samfälligheters
arkiv.

Arkiven skall bevaras, hållas ordnade och vårdas deså tillgodoseratt
delrätten allmänna handlingar,att behovetta information för rätt-av av

skipningen och förvaltningen tillgodoser forskningens behov.samt
Riksarkivet central förvaltningsmyndighet förär arkivfrågor och skall

främja god arkivhantering bevara, vårda, tillhandahålla ochsamten
levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet chefsmyndighet för deär sju
landsarkiven Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand,
Östersund, arkivmyndigheter inomär sina distrikt.som
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upphörverksamhetmyndighetsvidareframgårarkivlagenAv att enom
skallstatligtpåförsverksamhet inteoch dess annatöver ett organ

månaderarkivmyndighet inomtillöverlämnas trearkivmyndighetens en
föreskriverbestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringeninteom

något annat.
materialhistorisktomfattandearkivenkyrkligaDe ettrepresenterar

nämligenolika slag,huvudsak tvåimedeltiden. Demed i ärrötter av
Iikyrkobokfö-kyrkokommunala arkiven.dekyrkoboktöringsarkiven och

fram till denfolkbokföringsregistrenlöpandeockså deingårringsarkiven
folk-förskattemyndighetemalokala ansvaretdeDåjuli 1991.1 övertog

beslu-folkboktöringsreformenInförpastorsämbetena.frånbokföringen
förasskullekyrkobokföringsarkivenapril 199026dentade regeringen att

omkringtillMaterial framlandsarkiven.tillpastorsämbetenafrånöver
församling-hosligger kvarefter 1895Materialetinlevererat.1895 är nu

Mikrofilmninghyllmeter.25 000till 000uppgå 20beräknasDetarna. -
denregeringenbeslutEnligtlandsarkiven.tillför leveranspågår av

färdig inommikrofilmningenochöverföringenbörseptember 19915 vara
2010.omkring åravslutatberäknasArbetethögst år.20 vara

deltilljuli 1991den 1arkivmaterial efter är storkyrkansSvenska
innehåller bl.a.materialDettahar inteOmfattningen mättsADB-fört. upp.

sikt inlevererasockså påskalloch detmedlemsregisterlöpandekyrkans
till landsarkiven.

00030000omfatta 25beräknasarkivenkyrkokommunalaDe -
tillinlevereratår 1900omkringtill ärframMaterialhyllmeter.

Övrigadit.inlevererasbörmaterialetdetlandsarkiven även yngremen
församlingsverksamheten,frivilligadengällerkyrkoarkivenhandlingar i

donationerföreningar, m.m.

arkivenkyrkligadebeträffandeUppdraget

vilkaundersökautredningenbörarkivenkyrkligagäller de pro-detNär
föreslåochrelationsändringenmedsambanduppstå ikanblem som

därvidövervägandena bör attförUtgångspunktenpå dessa.lösningar vara
fördy-ellerskall försämrasarkivmaterialet intedelmöjligheterna taatt av

forskningen.ellerförvaltningenochrättskipningenallmänheten,förras
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personalfrågornaUtredning vid ändring relationerna ochom en av
statligt stöd till trossamfundom

Biskopar och präster

Svenska kyrkan har cirka 25 000 anställda, omkring 3 200 påvarav
prästtjänster med statligt reglerade anställningsvillkor.

Prästtjänstema inrättade eller stifts samfällig-antingen i iär pastoraten
heterna. stiftI varje skall det finnas tjänst biskop; Uppsala stift haren som
vid sidan ärkebiskopen biträdande biskop. skall haVarje pastoratav en en
tjänst kyrkoherde. domkyrkopastoraten det domprostarnaI är ärsom som
kyrkoherdar. kan det också finnas komministertjänsterI ochpastoraten
stiftssamfälligheterna har tjänster stiftsadjunkt, kontraktsadjunkt ochsom
pastorsadjunkt.

Biskoparna förvaltningsmyndigheterstatliga underutgör egna rege-
ringen och har statliga anställningar. har statligt regleradePrästema
tjänster kyrkliga kommuner. Anställningsvillkoren framgåri bl.a. av
kyrkolagen och förordningen och1993:997 biskops- prästtjänsterom

Avtal för kyrkliga tjänster AKT och det gäller biskopama-samt närav -
förAvtal regeringsbeslut avlöningsförinåner vissa högreäven av om om

tjänster m.fl. Arbetsgivarverket företräder och stiftssamfállig-pastoraten
heterna det fastställande avlöningsfönnånergällernär prästernasav m.m.
Verket arbetsgivarföreträdareockså i vissa avseenden för biskopama.är

Samtliga biskopar har fullmaktstjänster ochoch cirka 900 i dagpräster
kan från anställningar. del innebär detinte sina Försägas prästernasupp

drygt fjärdedel har sådant skydd.att etten
Biskoparna det statligaoch har pensionsrätt enligtprästerna pen-

sionsavtalet Pensionsplan för arbetstagare hos m.fl.PA-91, Pen-staten
sionsförmånema betalas kyrkofonden. Administrationen skötsur av
Statens löne- och pensionsverk.

Övriga anställda

ojämförligtDen delen Svenska kyrkans anställda har kyrko-största av
kommunalt reglerade tjänster i församlingar och samfälligheter. Till denna

hör kyrkomusiker, församlingssekreterare, diakoner,stora grupp
förskollärare, kanslichefer, kyrkokarnrerer, kyrkvaktmästare, kyrkogårds-
föreståndare, kyrkogårdsarbetare, stiftsjurister, stiftsjägmästare, stifts-
skogvaktare, stiftskonsulenter, kontorspersonal m.fl. Svenska kyrkans för-
samlings- och pastoratsförbund företräder arbetsgivaren i fråga fast-om
ställan de avlöningsfönnåner för dessa anställda. harDeav m.m. pen-
sionsrätt enligt det kommunala pensionsavtalet AdministrationenPA-KL.
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förKostnaderna pensions-pensionsanstalt KPA.sköts kommunernasav
stiftssamfällighet. vissaIellerrespektivefönnånema betalas pastoratav

regeringsbeslut.särskildaenligtfrånkostnadsbidragfall utgår staten
Svenskaverksamheten ikyrkomusikaliskadenBestämmelserna om
domkyr-kyrkomusikerkyrkolagen. Tjänster ärkap.kyrkan finns i 37 som

och kantor.organistkoorganist,
kyrkokommunaltillstatligfrånfördesKyrkomusikertjänstema över

denförhuvudmänblevSamtidigtden juli 1990.reglering 1 pastoraten
övergångenvidkyrkomusikerverksamheten. Dekyrkomusikaliska som

därför inteochkonstitutorialellerfullmaktmedtillsattahade tjänster som
1989:8till lagenÖvergångsbestämmelsemaenligtblevkunde sägas upp

sin tjänstskyldigakyrkan attSvenskakyrkomusiken i utövaatt genomom
arbetefortsätta sitt pastoratet.

Härtillfullmaktstjänst.harorganisterbarafinns detdagI tre som
kyrkomusiker-lärar- ochkombineradharskolkantorerkommer 110 som

dendetkombinerad tjänstsådan ärkonstitutorial. Förmedtillsatttjänst en
hela lönen. Pasto-betalarocharbetsgivareborgerliga kommunen ärsom

löne-delenkyrkomusikaliskadenförsedan kommunenersätter avratet
kostnaden.

personalfrågornabeträffandeUppdraget

beträffande denvidtasbehöveråtgärderföreslå vilkaUtredningen bör som
mellanändrasrelationernamed statensambandpersonalenkyrkliga i att

föreskrifternabeaktadärvid bl.a.börUtredningenSvenska kyrkan.och om
lagenverksamhet iövergångvidrättigheterarbetstagaresskydd för av

medbestäm-1976:580och i lagenanställningsskydd1982:80 omom
arbetslivet.mande i

ställningspeciellafullmaktshavamasmedhängerFrågor sammansom
Likasåutarbetas.till lösningförslagochanalyserassärskiltbehöver

fråganochuppmärksammasärskilt övervägautredningenbehöver om
Utgångspunk-pensionsutfästelser.gjordainverkan pårelationsändringens

ellerförsvagasfårinteutfästelsernagjordadedärvidskall attten vara
minskas.

trossamfundStöd till andra

Svenskatrossamfundtill andra änstatsbidrag utgåttharSedan år 1971
till andrastatsbidrag1989:271 trossam-förordningenkyrkan. Enligt om

verksamhetreligiösförlämnasstatsbidragkanSvenska kyrkanfund än
ochlokalbidragverksamhettill religiöslokalerverksamhetsbidrag,

defår beviljasStatsbidragutbildningsbidrag.teologiska seminarier m.m.
bedömningenVidförordningen.iregeringentrossamfund angett avsom



SOU 1997:45 Bilaga 1 167

trossamfund skall kunna fåett statsbidrag har hänsyn tagits bådeom till
verksamhetens omfattning och till dess karaktär, dvs. verksamhetenom
uppfyller de villkor förordningeni och det allmäntärsom ettanges om
intresse stödja verksamheten.att

likställighetsskälAv bör andra trossamfundäven Svenska kyrkanän
kunna få uppbördshjälp eller statligt stöd på Statligt stöd börsätt.annat

utgå efter prövning regeringen i varje enskilt fall. Utredningensom nu av
skall vilkaöverväga motiv finns för statligt stöd till andra trossam-som
fund Svenska kyrkan.än Med utgångspunkt dessai motiv skall utred-
ningen föreslå vilka krav bör ställas för statligt stöd till trossamfundsom
och vilkai former det statliga stödet skall kunna utgå.

Skattefrågor

I princippropositionen frågor Svenskanämns kyrkans skattemässigaatt om
förhållanden får i det fortsatta utredningsarbetet.tas Detta har ävenupp
uppmärksammats i Stiftelse- och föreningsskattekommitténs slutbetän-

Översynkande skattereglema för stiftelser och ideella föreningar SOUav
1995:63. Vid utformningen förslagsina har kommittén inte kunnat taav
någon hänsyn till eventuella förändringar relationernai mellan ochstaten
Svenska kyrkan. Utredningen bör därför relationsändringenöverväga om
motiverar någon ändring i Svenska kyrkans eller något trossamfundsannat
skattestatus.

En statsjinansiellt neutral lösning

detI statliga utredningsarbetet skall de kostnader förslagen förprövas som
med sig och hur dessa skall finansieras. Därvid skall beaktas denäven
skatteadministrationsersättning från kyrkliga kommuner riksdagensom
beslutat prop. 1994/95:100, 1994/952150, bet. 1994/95:FiUl9,om prop.
rskr. 1994/952417. En grundläggande förutsättning skall statsfi-vara en
nansiellt neutral lösning. Utredningen skall efter samråd med övriga
utredningar lägga fram förslag till hur den sammanlagda finansieringen
skall ske.
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bedrivandeUtredningsarbetets

insynsbehovochSamordnings-

utredningsarbete iomfattandebehövsföregåendedet ettframgåttSom av
mellanrelationsändringenföreslagnadenslutföraförolika delfrågor att

samtidigtbehöverkyrkanSvenskakyrkan. InomSvenskaoch manstaten
deförslagmotsvarande attarbeteomfattandelikaminstgöra ett av

och denstatligadenBåde pågenomföras.skall kunnaändrade relationerna
samordnaochhållastarkt intressefinns attsidankyrkliga ett sammanav

baragäller intesamordningsbehovutredningsarbetet. Dettafortsattadet
utred-samladedetocksåkyrkanrespektive utanutredandet inom staten
starktvidarefinnssidorbåda ettFrånhuvudman.ningsarbetet oavsett

utrednings-förslagdeförankramöjligabredast sättpåintresse somattav
skapasmöjlighetergodamåsteuppnå dettatill. Förframlederarbetet att

påverkakunnasuccessivtocharbetetifå insyn attkontinuerligtatt
fortsattförförutsättningargodaocksåmöjligheterSådanaförslagen. enger

förslagen iförankringdärmedochstat-kyrkafrâganlivlig debatt avenom
beslutsprocess.demokratiskbreden

arbetetfortsattadetförriktlinjernagodkändariksdagendeEnligt av
särskildabörkyrkanSvenskaochmellanrelationerändrademed staten

härdemellansamordningochiunderlätta insynföråtgärder vidtas att
ochmellanockså ske statensbörSamverkanutredningarna.aktuella

utredningsarbeten.kyrkans

beredningsorgansärskiltEtt

beredningsorgansärskiltskallgodkänts ettriktlinjerUtifrån de som
utrednings-följasamlatuppgiftmed attCivildepartementetinominrättas

omfattasmyndigheterochutredningarstat-kyrkafrågan. Dearbetet i som
till dettauppdragsinafortlöpandeskall rapporteradirektivdessa omav

organ.
för-deinformerathålla sigkontinuerligtskallBeredningsorganet om

skallVidaremyndigheterna.ochutredningarnaframarbetasslag avsom
Tillsammansutredningsarbetet.inomkyrkligadetsiginformeraorganet om

dentillbidraskallcentralstyrelse organetkyrkansSvenskamed
utrednings-kyrkligadetochstatligadetsamordningennödvändiga av

utred-fortsattadetinformationspridaskallSlutligenarbetet. organet om
kyrkan.Svenskaochmellanrelationerändrade statenmedningsarbetet

bredliksomföreträddariksdagspartiersamtligaskall enI organet vara
Även Svenskatrossamfundandra änkyrkan.Svenskafrånrepresentation

skall finnas represente-organisationernafackligaberördaoch dekyrkan
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rade i skall avslutaDetta sitt arbete den juni30 1998.organet. senast
Ordförande i skall statsrådet chefen föroch Civildeparte-organet vara
mentet.

Generella direktiv

Utredningar och myndigheter enligt dessa direktiv skall beakta direktiven
till samtliga utredare och kommittéer offentliga åtagandenprövaattom
dir.1994:23, redovisning regionalpolitiska konsekvenserom av
dir.l992:50 och jämställdheten mellan könen dir. 124.1994:om

Redovisning uppdragenav

Utredningarna förslagoch myndigheterna skall redovisa sina slutliga
den 31 1997.senast mars

Civildepartementet
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man:E STATSKONTORET
DiarienrDatum
427/96-51997-02-06Uppdragsenhetl
ErbeteckningErtdatum

1996-10-24

personalkyrkans ochUtredningen omom
samfundsstöd
Kulturdepartementet

STOCKHOLM33103

stat-kyrkareformenBesparingar genom

samfundsstödC 14personaloch 1995:Utredningen kyrkans omom
identifiera och beräknadeStatskontoretden oktober 1996uppdrog 24 att

statligamedföra i hos destat-kyrkareformenkanbesparingarsom
bifogas i bilagauppdraget.Uppdragetförtecknas imyndighetersom

inom Statskontoretsprojektgrupphar utförtsUppdraget av en
uppdragsenhet

stat-kyrkareformen,i promemorianBesparingarredovisasResultatet genom
betydelsehosgång besparingararbetets harbifogas. Under avsom

påträñats.Sverigeskommunermyndigheterliksom hosytterligare andra
Även redovisas,dessabesparingar

beslutat i dettaHögås, chef for uppragsenhet harCarl-GöranDirektör
föredragande,ochEmanuelsson,Avdelningsdirektör Berntärende.

vid slutliganärvarande denavdelningsdirektörElisabethWallman var
handläggningen.

StatskontoretsbeslutEnligt

EmanuelssonBernt

Telefaxregistrator PostgiroTelefonväxelPostadress Besöksadress
2015-808 7918972 182280 08 45446OOBox NorraRiddarholmshamnen1 --STOCKHOLM10317 Stockholm

5IL;C SEInternet:registrator@statskontoret.se statskuntoretzARegistratonsStatskontoretXAOO:G
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§STATSKONTORET
PM 2

Uppdragsenhet 1997-02-06l

1 Sammanfattning

personaloch samfundsstödUtredningen kyrkans har uppdragitom om
identifiera och beräknade besparingarStatskontoret stat-kyrkare-att som

formen statsförvaltningen.kan medföra for vissadelar av

våra beräkningarDet sammanlagdaresultatet 31,5är att statenav spararca.
miljoner kronor årligen.

besparingarnaStörre delen de beräknade statliga myndighetersochav avser
de borgerliga uppgifter rörande kyrkliga läns-kommunernas de valen. Inom
styrelserna,Riksskatteverket,skattemyndighetemaoch Statistiskacentralby-
rån inbesparas miljoner kronor och inom kommunerna miljoner13,4 12,5ca.
kronor.

ocksårelativt besparing inom regeringskansliet någotEn därgörsstor mer
dåmiljoner flertalet uppgifter inomkronor kan Kulturdeparte-2,5än sparas

kyrkoenhet upphör statligaangelägenheter.mentets som

for laglighetsprövninghos allmännaforvaltningsdomstolar-Kostnaderna de
regeringsrâtten,dvs, länsrätterna,kammarrätternaoch tillsyn hosJKsamtna,

någotoch JO beräknar till 0,6 miljoner kronor.änmer

Riksrevisionsverketutför antalKostnadernafor den revision hosettsom
uppgårkyrkliga till miljoner kronor. Genom regeringsbeslut0,5 ettorgan

bemyndigats betalt de kyrkligaden november 1996har RRV28 att ta av
effektfor sin revision. Vi betraktar detta bemyndigandeorganen som en av

stat-kyrkareformen redovisarbeloppet besparing.och som en

försam-Kostnader miljoner statliga myndighetersarbetemed1,7ca. avser
lingsindelningoch till mindre del kyrklig indelning. Kostnadernaannan- -frågorgäller huvudsakligen ändring församlingsgräns innebärav somom -
uppgifter för Kammarkollegiet, lantmäterietoch länsstyrelserna och an--
vändning forsamlingsbegreppetsåvälinom Lantmäteriverketskartpro-av

centralbyrån,duktion inom Statistiskasom

centralbyrån två pågåendeStatistiska i skrivelsetill stat-kyrkautredningarhar
för administrativa behövsfortsatt borgerligdet skälargumenterat att av

frågalagreglering forsamlingsindelning. behöverenligtnuvarande Dennaav
vår meningutredas.

StatistiskacentralbyrånfinnsInom andrakostnader statsanslag, 0,3ca.
miljoner åtminstonekronor, berör kyrkan och upphör eller reduce-som som

vid kommandestat-kyrkareform.ras
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§STATSKONTORET
PM 3

Uppdragsenhetl 1997-02-06

Vid sidan besparingarredovisar vissa någraintäkter statligaom som myn-
digheter har uppdragfrån olika kyrkliga tillfaller sålundaIntäkterav organ.
Arbetsgivarverket för förhandlingsarbete kollektivavtal för präster,om
Kammarkollegiet för kanslifunktion kyrkofonden, kyrkoenheteninom
Kulturdepartementetför förvaltningsarbeterörandekyrkan, Statenslöne-
och pensionsverkför administration pensioner Statistiskaprästemas samtav
centralbyrånfor ekonomisk statistik kyrkokommunema, kyrkokommunalom
personalstatistikoch beräkningarför det inomkyrkliga utjänmingssystemet.
Uppdragsintälctemauppgår totalt till miljoner7,1 kronor och finansierasav

långsiktigtkyrkofonden. statsbudgetenpåverkasinte dessauppdragom
skulle falla bort.

följandeI tabell redovisasför varje berörd statlig myndighet och för de bor-
gerliga kommunernavilken eller vilka uppgifter upphör eller kan kommasom

upphöra kostnadernahärför.att samt

De kostnader redovisar baserade uppgifter enkätärsom som genom
inhämtat från berörda statliga frånmyndigheteroch urval landetsett av
kommuner.
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1997-02-06Uppdragsenhetl

Sammanställning kostnader upphör eller kan kommaTabell. attsomav
myndigheter och hos kommunernaupphöra hos statliga genom

stat-kyrkareformen

på påUppgift upphör eller kan komma Kostnad KostnadMyndighet attsom
kyrkofondenupphöra statsanslag

förvaltn. domstolarAllm.
beslutLaglighetsprövning kyrkokommunala 370 000Länsrättema av-

149 000Kammarrättema- ,,-
Regeringsrätten 67 000- ,,-

Frågor avgångsskyldighet for biskopför bis- 28 000Ansvarsnämnden m.m.om
kopar

avlöningsformånerförArbetsgivarverket Förhandlingar 000 0001prästerom
Justitiekanslern Tillsyn 5 000mm.

Tillsyn 000Riksdagensombudsmän 22-
JO

Kyrklig indelning 171000Kammarkollegiet
Kansli Kyrkofondens styrelse 000 0003

lagstiñningsärendenFörvaltnings- och 2 655 000 545 000Kulturdepartementet, m.m.
kyrkoenheten

överskådlig inga uppgifter tillLandsarkiven Riks- tid upphöroch Inom
följd reformenarkivet av
ÄndringLantmäterimyndigheterna forsamlingsgräns 070 0001av
Registrering församling i kartregister 150OOOLantmäteriverket av
Administration kyrkoval 900 000Länsstyrelserna lav
Kyrklig indelning 100000

domkapit-Riksrevisionsverket Granskning medeltidadomkyrkor, S20000av
fondförvaltning, Kyrkofondens styrelse,Sv.lens

Ärkebiskopenskanslikyrkans centr.styrelseoch
Administration kyrkliga val 66 000Riksskatteverket av

valanslagetKostnader l l OOO000
Administration kyrkliga val 312 000Skattemyndigheterna av

pensioner 725 OOOlöne- och AdministrationStatens prästernaspen- av
sionsverk

centralbyrån statistik för 000 000Statistiska Ekonomisk kyrkokommunerna 95 000 l
Kyrkofondens styrelse 350 OOOStatistiskaberäkningarför

personalstatistik 97 OOO 480 000Kyrkokommunal
befolkningsstatistikenFörsamlingsredovisning 50 000av

kyrkofullmäktigeval 99 000Statistik ang,
Regional indelningavseendeförsamlingar 120000m.m.

forsamlingsindelningLantbruksstatistikens 25 000

Sverigesborg. Kostnader for kyrkoval 12 500 OOOkommuner

571 000 7 100 00031Totalt
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Uppdragsenhet 1997-02-06l

2 Uppdraget

Utredningen samfundsstödkyrkanspersonaloch C 141995:om om upp-
drog den oktober till Statskontoret identifiera24 1996 och beräknade be-att
sparingar stat-kyrkareformen medförakan i statsförvaltningen.som

uppdragsavtaletmellanutredningenoch Statskontoret framgår1 bilaga 1
uppdraget i sin Uppdraget preciseras följandehelhet. sätt:

försvinner vidkostnader relationsändringenskall identifieras,som-

kostnadernainte särskiljaskan skall de beräknasefter andelsmetoden,om-

såvällönekostnader andraförvaltningskostnaderskall beräknas;cent-som-
rala kostnaderskall med,tas

utgårersättning från någotkyrkofonden eller kyrklig skallannatom organ-
detta anges.

vilka statliga utgångspunkterI uppdraget berörsoch vilkaanges organ som
ocksåskall beaktas.Här för respektive de uppgiñersom anges organ som

försvinner och i förekommandefall de uppgifter blir kvar eñer stat-kyr-som
kareformen.Statskontoret skall beräknade besparingar uppkommersom

följd förändringarnai arbetsuppgiñer.som av
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1997-02-06Uppdragsenhetl

Genomförande3

bestående avdelningsdirek-projektgruppgenomförtsUppdraget har avav en
Wallman inomprojektledare,och ElisabethEmanuelsson,Bernttörerna

Genomförandet omfattat:harStatskontoretsuppdragsenhet

till berördamyndigheter.Enkät
uppgiñsinsamling.Kompletterande

resultat.undersökningensoch beskrivningBearbetning av

berörda myndigheterEnkät till

till de ibilaga 2utforma och sända enkätVårt medarbeteinleddes att en
uppgiftermedSyftet enkätenangivnamyndigheterna.uppdraget attvar

följdrespektivemyndighetmöjligabesparingar blir hosde som avsomom
stat-kyrkareformen.

för länsrättema,kammar-uppgiñerombadsi enkätenlämnaDomstolsverket
för helaskatte-ombadsRiksskatteverketregeringsrätten.ochrätterna svara

förvaltningen.

länsstyrelser,berörde myndigheter, 24Enkäten 39 varav

bearbetning enkätsva-uppföljning ochmedrelativt del arbetetEn stor avav
ärenden försam-för vilkagällajust länsstyrelserna,kommithar att omren

stat-kyrkareformen. Arbetetupphörlingsindelningoch kyrkliga val genom
med kyr-länsstyrelsernasarbeteuppgiftergått jämförbarahar ut att om
kostnaderdå inte Devalår, under kyrkovalunder delskoval dels ägermm.

stått dedärvid i fokus. Förramanslagharlänsstyrelsernasbelastar extrasom
såvälvalår särskilt valanslag,uppstår finnsvalkostnader under ett somsom

kanutnyttja.Riksskatteverketlänsstyrelsernasom

från Riksskattever-föruppgiñer valanslag 1997Vi inhämtat dettahar om
hittillsvalen harkyrkligahuvudansvaretför anslaget.De ägtket, harsom
inneburitharvalen.Dettaår, månadenefter de borgerligatredje attvartrum

förkostnadernabåda vilket minskatfrågor för valenvissa lösts gemensamt
förhållandefristående till deikyrkliga val förrättaskyrkovalet.främst Nästa

avise-i 1996/97:70Regeringenhari septemberborgerliga valen, 1997. prop.
fyraårsintervall, dvs.medkyrkliga skallde valen nästaägaävenrat att rum

val eñer genomförs 2001.1997

uppgiftsinsamlingKompletterande

också lantmäterimyndig-uppmärksammadeslänsstyrelseGenom atten
därförpåverkas stat-kyrkareformen.Lantmäteriverket hari länenheterna av
för-hantering ärendenför dels lantmäterimyndigheternasredogjort omav
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samlingsgränseroch kostnadernahärför, delsverkets hanteringegen av
uppgifter forsamlingsgränser åtföljandemed kostnader.om

Uppföljningen från tillfrågade enheterinom Statistiskacentralbyrånav svaren
aktualiserade frågorkompletterande tvåtill andraenheterinom centralbyrån,
nämligenenhetenfor regional indelning denoch lantbruksstatistiskaenheten.

visadesig tvåDet dessa enheteranvändersig forsamlingsnivånäven iatt av
sitt arbete.Kostnadsuppskattningarfor arbetetmedförsamlingsnivånhar se-
danerhållits.

Vi uppmärksammadesocksåunder arbetet de borgerliga kommunernaatt
har uppgifter och därmedkostnaderför kyrkliga val. Uppgifterna attavser
tillhandahållavallokaler och valförrättare ordna valskjutsarsamtatt m.m.

krävs forDetta genomförande nivå.val lokal Vi har beräknatden kost-av
nadsminskning uppstår kommunernainte längrekommer ha dettanär attsom

Detta har skett inhämtatuppgifter budgeteradeattansvar. genom om
kostnaderfor kyrkovalet från1997 urval kommuneroch därefter räknatett

kostnadernatill belopp for helariket.ettupp

Vi den kommunala tillämpaskan i dettaattanser
fall. Den innebär kommuneroch landstinginte åläggasbör uppgifteratt nya

samtidigt möjlighet finansieradessamed höjda skat-utan att att änannat
ñnansieringsprincipenMen innebärockså statsmakternafattarter. be-att om

slut denkommunalaverksamhetenkan bedrivasbilligaregör bör detattsom
statligabidragentill kommunernakunnaminskas denmed beräknadebespa-
ringen.
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4 Resultat

ivarje berörd myndighetredogörs detta avsnitt förFör de uppgifternärmare
följandeförsvinner och de därav kostnadsminskningamavid kommandesom

Svenskarelationsändringmellan och kyrkan. Kostnadsminskningamastaten
frånuppgiñer inhämtat myndigheter kommuner.baseras ochsom

förvaltningsdomstolarAllmänna

tidigareDomstolsverket har lämnat avseendede allmännanämntssom svar
förvaltningsdomstolama,dvs. länsrättema,kammarrättemaoch regeringsrät-

laglighetsprövningVid dessaupphör kyrkokommunala beslut.ten. av

målantaletinkomna de första kvartalenSvarenbygger under 1996tre
för for laglighetsprövningenhela 1996.Kostnaderna beräk-samt prognosen

enligt följande:nas

krLänsrätter 370 000-
krKammarrätter 149000-

Regeringsrätten kr67 000-

Totalt 586 000 kr

Domstolsverket kostnaderna uppdelade flera domstolar ochärattuppger
någrainte torde möjligt realisera besparingar.detatt attvara

redovisadekostnadsminskningarVi dock sammanlagt586 000attanser
realiseras besparing tillkronor kan anslaget domstolsväsendetsomen
tidigare uppgifterdet skett upphört hos domstolarsätt närsom

för biskoparAnsvarsnämnden

Ansvarsnämndenfor biskopar enligt sin instruktion frågorl989z7prövar
avgångsskyldighet,disciplinansvar, åtalsanmälan,avskedande, avstäng-om

ning läkarundersökning biskop. uppgifter upphör statligoch Dessaav som en
i och stat-kyrkareformen. förangelägenhet med Arvoden dennanämndm.m.

uppgick under till kronor.1996 28 000

Arbetsgiva rverket

1994:272Arbetsgivarverket skall enligt sin instruktion arbetsgivaror-som
förhandlingsarbeteförganisationutföra statligamyndigheter företrädasamt

sådani arbetstvister.Verket skall vidare för information, rådgiv-dem svara
ning och utbildning arbetsgivare det statliga området behöver. Upp-som
dragenskall utföras avgiñ, bestäms verket. Arbetsgivarverketmot somen av

därförfinansieras helt medlemsorganisationerna, huvudsakligenärav som
statliga myndigheter.
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företräder ArbetsgivarverketEnligt kap. § kyrkolagen 1992:30032 1l
frågor. Medlemsavgiftenstiftssamfállighetemai ovannämndaochpastoraten

uppgår till miljon betalas Kyrko-till Arbetsgivarverket kronor. Denl avca.
miljonerkostnadernatill knapptfonden. Arbetsgivarverketuppskattar 1,2
fråninte finansierasEftersom Arbetsgivarverketsverksamhetkronor. stats-

någon sådantuppstår inte heller besparing anslaganslag pastoratenom
kvarstå Arbetsgivar-medlemmarioch stiftssamfallighetemainte skulle som

stat-kyrkarefonnen.verket efter

Justitiekanslern

i medstat-kyrkare-arbetsuppgifter upphör Justitiekanslern ochhosDe som
formen är:

frånärendeforteckningar domkapitlen,granskningav- angåendevissakyrkligatillsynsärenden organ,- ersättningsanspråkriktas kyrkligaskadestândsärendendär mot organ,- rättegångar fall.i vissa-

itimmarärendeforteckningaruppskattasGranskningen 4ta per an-ca.av
rättegångarskadeståndsärenden varie-språk. och harAntalet tillsynsärenden,

beräkningår, Justitiekanslernsoch fyra under Enligtmellanettrat senare
år.stat-kyrkareformen besparing högst kronorinnebär 5 000 peren

JORiksdagens ombudsmän -

står statliga och1986:765instruktionen for RiksdagensombudsmänEnligt
tillsyn.derastjänstemanunder JO:s Dennakommunalamyndigheteroch

klagomål inspektioner ochtillsyn bedrivs prövning samtgenomgenom av
andraundersökningar.

verk-fåtal under dede kyrkliga ärendenaJO endast senasteatt ett avuppger
några berednings-och utrednings-samhetsåren föranlett omfattandehar mer

ärendenåtgärder. fram november, inkom totalt 25Under 1996, den26t.o.m.
avgjorts vid dennatidpunkt. Motrörde Svenskakyrkan, hade17varavsom

beredningstidenvanligtvisden ringa omfattningenochbakgrund rörattav
förväntar sigbesparing JOsig högst timme ärende denär somom en per

på-administrativtMedmarginell. JO beräknardentill kronor.14000 ettca.
till kronor.beräknar därför besparingen 000slag 60 22procentom
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Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har redovisat följandeuppgifter upphör vid stat-kyrka-att
reformen:

Kyrkliga indelningsärenden.-
Kansliñmktion Kyrkofondens styrelse.-

För kyrkliga indelningsärendenredovisas resursåtgång årsarbets-0,25en om
krafter åak motsvarande kronor, inklusive17l 000 administrativt pålägg.
När det gäller kanslifunktionen Kyrkofondens styrelseuppgår kostnaderna
till totalt miljoner kronor.3 Med stöd förordning finansierasdetta heltav ur
Kyrkofonden.

Kulturdepartementet, kyrkofrågorenheten för

ochI med stat-kyrkareformenkommer delen kyrkoenhetensarbets-större av
uppgifter upphöra.Detta gäller forvaltnings- och lagstiñningsärendenatt av-
seendeSvenskakyrkan och dessmyndigheteroch nämnder.Kyrkoenheten
beräknar uppgifter åakmotsvarande kvarstående6 upphör. För iatt ärenden
regeringskanslieti framtidenrörandebegravningsverksamhet,stöd till tros-
samfundoch det kyrkliga kulturarvet uppskattasi framtiden behov lett av
åak.

Av nuvarandekostnader totalt kronor kan3 624 000 besparingen ca.
3 200 000 kronor detta beloppfallerAv 655 kronor2 000göras. stats-
budgetenoch resterande kronor545 O00 kyrkofonden.

Landsarkiven och Riksarkivet

frånI landsarkiven, avgivits i samrådmedRiksarkivet,svaret som attanges
derasuppgifter kan indelasi

rådgivning,tillsyn och-
bevarande vård,och-
tillhandahållandeoch levandegörande.-

I konstateras kyrkoarkivensmaterial tillhör det efterfrågassvaret att som
hos landsarkiven,vilket ställer kravmest stora resurser.

Tillsynsansvaret kommer fortsätta gälla längekyrkoarkiven inteatt att
levereratstill arkivmyndighetema.Rådgivningen kommer finnas kvar.att
Omfattningenhärav beroende hur kyrkans framtida arkivvård kommerär av

organiseras.att
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framtiden kan arbetsuppgifternaI vad gäller tillsyn och rådgivning komma att
minska.Arbetsuppgifterna det gäller bevara vårdaoch materialetnär att
kommer dock landsarkivenenligt öka krañigt.att

dag finns inte arkivlokalerI i tillräcklig omfattning för kyrkoarki-att ta emot
Förstärkta krav utrustning ställs liksom personal,vilket ökar kost-ven.

naderna.

Slutsatsen från landsarkiven arkivmyndighetemainte kom-är attav svaren
någrakostnadsminskningari sambandmed stat-kyrkarefonnen.attmer

Lantmäteriverket och lantmäterimyndigheterna

Under förutsättning lantmäterietshantering uppgifter församlings-att av om
följdupphör, stat-kyrkareformen,uppstår besparingargränser delssom av

vid lantmäterimyndigheterna,dels vidcentralt Lantmäteriverket,

påHanteringen lantmäterimyndigheterna

vissaförrättningarI sambandmed skall lantmäterimyndighetemafatta beslut
avseendeförsamlingsgränser. blir aktuelltDetta fastighetsbildningskernär

fastighetblir belägeni fler församling. Församlingsindelningenänatt en en
skall normalt så den med den fastighetsin-stämmeröverensattanpassas nya
delningen. frångåsDennahuvudregelkan endast särskildaskäl ñnns.om
Regler detta finns i § lagen3 ändring i kommunal och ecklesiastik in-om om
delning i sambandmed fastighetsbildning1970:991.

Änd-sambandmedbeslut församlingsgränsI avseende sker registrering.en
ringar församlingsindelningenförs registerkartan. skerrör Dettasöm

huvudsakligen data läggs och lagrasi databank.Iattnumera genom en
framtiden kommer registreringenenbart ske detta sätt.att

Med skattningberäknasnuvarandehandläggningstidtill dag1,5en grov per
ärende.Antalet årenärendenhar under de uppgått till 245, Kost-senaste ca.
nadenvid lantmäterimyndigheternahar Lantmäteriverket uppskattatstillav

070 kronor,1 OOO

Hanteringen vid Lantmäteriverket

Vid Lantmäteriverket ocksåhanteras uppgifter församlingsgränservidom
framställning allmänt kartmaterial.av

Om redovisningen församlingsgränsemainte skulle läggas i de grund-av
läggandegeografiska uppstårdatabaserna besparingcentralt. kanDenen
uppskattastill årsarbetskraftkvarts eller 150000 kronor.ca, en ca.
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Länsstyrelserna

två områden bortfaller vid stat-kyr-uppgifter inomLänsstyrelsernahar som
kyrkliga medförsamlingsindel-arbetetmed val ochkareformen,nämligen

ning,

Kyrkliga val

Regeringen igång hari september1997.till kyrkofullmäktige skerVal nästa
ocksåfyraårigavalperioder förändringtillaviserat1996/97:70 omprop

året efter borgerliga valen.sker de Nästakyrkliga val och dessavalatt
således har2001. Dettaefter kommerkyrkliga val 1997 ägaatt rum

fyraårigförgjort bygger kostnadernainneburit de beräkningaratt en
årår. för fyra harSumman dessavalår mellanliggandevalperiod, och treett

årskostnad,genomsnittligdividerats med fyra för att en

valåretvåren medbl.a. beställ-underför kyrkliga val skerFörberedelser
arbetsinsat-septembervalbarhetskontroller.Undervalsedlarochning ärav

röstsammanräkningenefter valet.undermed absolutadenstörst toppenserna

huvud-Riksskatteverketharvalanslaget,belastasdet särskildaprincipI som
kungörelser,föranleds valet:kostnaderför, medallaansvaret extra avsom

personal.kopieringlokalförhyrningar,valsedlar, extrasamtmm.

for eñer-uppstårockså bl.a. valvissakostnader,årenmellanvalenUnder av
sitt uppdrag eller andrasigfullmäktigeledamötertillträdare avsagt avsom

fortsätta,inte kanorsaker

ramanslag.länsstyrelsernasredovisar de belastarkostnaderDe är somsom
länsstyrelsemasvalenheter,personalenför denordinariekostnaderDet är

in-Kostnadsuppgiñernaharadministration.påläggför ochinklusive lokaler
januarifrom. denFrån Kristianstadslän,från 1länsstyrelserna.hämtats som

någrakostnadsuppgiñer, Vi harerhållitingår Skåne intei län, har1997
rela-från Malmöhus länkostnadsuppgiñernaemellertid bedömt äratt som-

redovisningenSkåne fullständigaheladet län. Dentivt höga kan nyaavse-
framgår bilagaav

rela-från har konstateratlänsstyrelsernajämförelse uppgifternaVid en av
falldärför i antalVi harolika länsstyrelser.skillnadermellantivt ettstora

rättvisandekostnads-förvalkostnadernamodifierat de uppgivna att mer
för modifieringar harFöljandemetoduppskattningar. använts.

årskostnad läns-förstredovisadevalkostnadernaharDe angetts persom en
respektivemedförsamlingarantaletoch därefter divideratsmedstyrelse an-

genomsnittligerhållitlänsstyrelsernaPå så förval län, hartalet sätt enper
för-sker valrespektive val. Normaltförsamlingkostnad ett perperper

ingår i totalfall församlingtill kyrkofullmäktige, desamling, I pasto-enen
två tillflerpastoratssamfallighetsker val,totalratssamfalligheteller i etten
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kyrkoråddirektvalt ochförsamlingenskyrkofullmäktige eller eventuellt ett
kyrkofullmäktige.pastoratssamfallighetens/flerpastoratssamfällighetenstill

for Kristianstadslän, dengenomsnittligaval-riket, medundantagFör hela är
de läns-församling kronor och val 365 kronor. Förkostnaden 444 perper

genømsnittskøslnaderlägre kostnader dessastyrelser redovisar änsøm
årligaberäkningen de valkostnaderna.har riksgenonzsnitten ranvänts av

for länsstyrelser redovisat högre kostnaderKostnadsuppgiñerna de persom
församling riksgenomsnittenhar inte ändrats.och val änper

uppgår,redovisarför de kyrkliga valenkostnader länsstyrelsernaDe som
administrativatill miljoner kronor.inklusive administrativt tillägg, 1,6 Det

kostnadernapålägget till dehar beräknats 50 procent trots att gemensamma
årsredovisningar budgetåretföruppgår till enligt länsstyrelsernas75 procent

låg vissa1994/95,Anledningentill valt 50 är attprocentsatsatt somen
kvarstå efter reformen. gällerkostnaderkommer Dettaävenattgemensamma

särskildalednings-vissautbildningskostnaderoch kostnadert.ex. avsersom
funktioner.

länsstyrelsernaskostna-modifieringar beskrivit beräknarMed de ovan
frånmodifteringarnablirmiljoner Genomdernatill kronor.1,9 svarenca.

merjämförbara och rimliga.länsstyrelserna

årsfrån undantagbaseradeEnkätsvaren länsstyrelsen med 1994är ett
kommandekyrkoval, i septemberHade kostnadernaberäknatsförkyrkoval.

frånframgårredovisats.hadesannolikt högre belopp Detta1997, svaretav
skriver följande:Länsstyrelseni Malmöhus län bl.a.som

frånårs draghjälp de borgerligahandläggasval kommer" 1997 att utan
Enligtvilket medför kostnadernaför kyrkovalen ökar.valen, sannolikt att

års val kostnadsökningLänsstyrelsensbedömning redanvid 1997är en
mellan inte orealistisk"30-40 %

ochlänsstyrelserna, miljoner kronor,besparing beräknatför 1,9Den som
tillta-års valkostnader,kan därförhuvudsakligenbygger 1994 varasom

i underkant.gen

Församlingsindelning

Få för ändradförsamlingsindel-länsstyrelser kostnader ärendenuppger om
framgår ändringning, vilket sammanställningeni bilaga Det beror attav

fastighetsbildning,sällanförsamlingsgräns, medinte har sambandav som
Ärenden församlingsgränsförekommer. fastighetsbildning berörsomom
lantmäterimyndigheterna. länsstyrelse derashandläggs En noterar attav

frånförsamlingsindelningoña remitterats Kammarkollegiet,ärenden harom

Om ärendenbeträffandeförsamlingsindelningfaller bort minskar länsstyrel-
pålägg,administrativt medkostnader, inklusive 100000 kronor.sernas
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Riksrevisionsverket

granskning revisionsobjekt inom SvenskaRiksrevisionsverketsRRVFör av
till kostnad kronor,åtgår arbetsdagar 520 000totalt 120kyrkan en avca.

bemyndigatregeringenden november1996 RRVpåpekar 28RRV att taatt
så besparingar statsanslagVi det deför granskning. tolkarbetalt denna att

inträffar tidi-vissamyndigheterfrom.inträffa for 2000kommer attsom
för del.RRV:sgare

påSvenskakyrkan uppkommer nedan-for granskningkostnaderRRV:s av
områden.stående

medeltida domkyrkorGranskning av

i Linköping,medeltidadomkyrkoma, Uppsala,de sjugranskningRRV:s av
år.Västerås, arbetsdagarVäxjö och Lund, 30Skara,Strängnäs, tar ca, per

uppgår kr.till 000Kostnaderna 135

fondforvaltningdomkapitlensGranskning av

hittills huvudsakligenomfattatdomkapitlenhardegranskning 13RRV:s av
anspråkitagit arbetsdagardonerademedeloch 45Förvaltningderas ca.av

till kronor. Dennaåret. KostnadernaFördetta beräknas 205 000det senaste
mindrestiftelselagenblii och med dengranskningkan enligt RRV avnya

omfattning.

revisionsobjekt inom kyrkanövrigaGranskning av

inklusive Kyrkofonden,Kyrkofondens styrelsegranskningHärmed avses av
Ärkebiskopenskanslicentralstyrelse,Svenskakyrkans samtgemensamma

På arbetsda-revisionsobjekten. detta har lagtsned 45frågor kyrkligaför de
kronor.till kostnad 180000avgar en

skattemyndigheternaochRiksskatteverket

valmyndighet för planeringcentralRSV harRiksskatteverket ansvaretsom
Under valårfolkomröstningar.val ochgenomförandet allmännaoch pro-av

utbild-blanketter m.m.,valmaterialblanka valsedlar,kuvert,ducerarRSV
informationsmaterial för all-valnämnder,ningsmaterialför länsstyrelseroch

utbildningar.och partiernamänheten samtarrangerar

framställning röstlängderansvarigaförSkattemyndigheternaSKM är av
inklusive duplettröstkort.och röstkort,

Över för fastautrustning valenhetensbekostaslöner ochramanslagRSV:s
åak år, vilketfjärdeResursâtgången till 0,6personal. beräknas mot-vartca.
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åak år. utgår0,15 Härvid från kyrkovalet fortsättningeniattsvarar per
hålls år.fjärde årskostnad,RSV:s inklusive påläggadministrativt med 50vart

uppskattastill kr.66 000procent,

På motsvarande finansierasvia SKM:s ramanslagkostnadernaför fastsätt
anställdpersonalför genomförandet valet. Resursåtgångenberäknasav upp-

åaktill valår åak år.eller årliga1 0,25 kostnadenDen uppgår tillper per
Ävenkronor, inklusive112 000 administrativt påläggmed 60ettca. procent.

datortjänster för kyrkovalet 1997, kronor, finansieras800 000 SKM:sgenom
ramanslag.Datorkostnadema blir 200 000 kronor. Den totala bespa-per
ringen uppgåranslagettill SKM därmedtill 312 000 kronor.

De administrativapålägg vid beräkningarna någotanvänt ärsom ossav
pålägglägre de RSV redovisat i promemoriaän 1996-09-10,som en

"Skatteförvaltningenskostnaderför administration kyrkoavgift; beskriv-av
ning beräkningsmetod".Anledningentill valt påläggför50att procentsav
RSV:s valenhet verketsuppgift enhetenhar färre ledningsnivåerär att änom
skatteavdelningarna.

Alla extrakostnaderför val belastaranslagetC3 Allmänna inomval utgiñs-
område På detta anslagfaller inte baraRSV:s och SKM:s kostnaderextra

länsstyrelsernas kostnaderi sambandmedval.även För kyrkovaletutan extra
budgetenför1997 valanslaget miljoner48 kronor, miljonerär 4varav ca.

kronor lagerkostnader,huvudsakligenför de borgerliga Utifrånvalen.avser
fyraårigakommande valperiod kan därmed årliga kostnad miljonerl 1en om

kronor beräknas.

Statens löne- och pensionsverk

Svenskakyrkans omfattas det statligatjänstepensionsavtalet.präster av
innebärDetta SPV handharadministrationen pensioner.att prästernasav

SåvälSPV:s utbetalning pensionsförmåner verkets administrationav som av
dessabekostas kyrkofonden. intäkter frånSPV:s kyrkofonden uppgår tillav

kr.725 000

centralbyrånStatistiska

Enligt förordningen 1992: 1668 officielladen statistikenframställer Sta-om
tistiska centralbyrånSCB och andramyndigheterofficiell statistik med
uppdelning samhällsområden.antal Följandestatistik berör Sven-ett stort
ska kyrkan. framgårSom beskrivningenframställer SCB sådanofta statis-av
tik uppdrag kyrkligaav organ. -

Ekonomisk statistik för kyrkokommuner

SCB utför uppdrag Kyrkofondens styrelse ioch samarbetemed Sven-av
skakyrkans centralstyrelseoch Pastoratsförbundetårliga undersökningarav
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ekonomin. Kyrkofonden finansierarmed miljon kro-kyrkokommunaladen 1
nationalräkenskaperna,delhuvuddelen detta arbete.Den somavsernor av

statistiken, kronor, belastarSCB:s anslag.därmeddenofficiella 95 000och
besparingi sammanfattandetabellen.förs den DetbeloppDetta somenupp

kommeremellertid för tidigt vilken reell besparing SCBär attatt ange som
område.inom dettakunna göra

kyrkliga utjämningssystemetStatistiska beräkningar för det

ersättningkyrkofonden skall SCBEnligt förordningen 1996: 1230 motom
uppgifter de beräkningarKyrkofondens statistiska ochlämna styrelse göra

ekonomiskutjämning inom Svenskakyrkanbehövsför beslut m.m.omsom
kronor för detta arbete.Kyrkofonden betalar 000350ca.

personalstatistikKyrkokommunal

församlings-i samarbetemed SvenskakyrkansSCB utför uppdrag ochav
årliga undersökningar den kyrkokommunalapastoratsförbund rörandeoch

Uppdraget iUppdragssumman 480 kronor.personalen. 000 görs näraär
kostnadenförofñciella lönestatistiken, kalkyleradesamarbetemed den Den

kronor. innebärkyrkokommunala lönestatistiken 000 Dettaden 577är att
forfinansieras SCB:s ramanslag.Vikronor,mellanskillnaden,97 000 uppav

dockbesparing densammanfattandetabellen.Detbeloppet i osä-ärsomen
besparing.SCB kan realiserahelabeloppetkert somenom

befolkningsstatistikenFörsamlingsredovisning av

församlingsredovisning.befolkningsstatistikomfattandebl.a.SCB framställer
årligen Officiella Statistiki serienSverigesFörsamlingsstatistikenredovisas

befolkningenfortsätta redovisaBefolkningsstatistik del SCB att attavser
har andraanvändareförsamling eftersomförsamlingsstatistiken änävenper

uppgår Vi förkyrkliga Kostnadenhärför till 50 000 kronor. uppca.organ.
sammanfattandetabellen,Beloppet kan betraktasbeloppet i den som en

eventuellbesparing,

Statistik kyrkofullmäktigevalom

årliga kostnadenkyrkliga valen.framställer statistik de DenSCB även om
uppgår för valstatistik undertill och belastar anslag99 000 kronor ett

uppgiftkyrkofullmäktigevalOfficiell statistikFinansdepartementet. är enom
därmed.uppkommerbesparingmed kronorbedömsupphöra. 99 000Ensom

indelningkyrkligindelning församlingar och övrigRegional avseende

regionalaändamål registerolika administrativa i samhälletför SCBFör över
regionala indel-i olika publikationer.indelningaroch dessapubliceras De

for-i län, kommuner,koder SCB, sig indelningarningarna Det rörges av om
arbetsmarknadsområden, H-regioner, riks-samlingar,stiñ, ochkontrakt, A-
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områden,stödområden målområdenoch för EU-stöd SCB beräknarattmm.
kostnaderna statsanslagfor arbetetmedförsamlingaroch övrig kyrklig in-
delning uppgår till kronor år,120000 Bortfaller forsamlingsbegrep-ca. per

uppstår besparingmed detta belopp. SCB kan dock i såpet fall behövaen
lägga indelningsbegrepp omfattning.ett annat av samma

Lantbruksstatistikens församlingsindelning

lantbruksstatistikensFör områdesindelning församling dengrundläggandeär
enheten. forKostnaderna ajourhållaforsamlingsindelningenberäknasatt
uppgå till kronor.25 000 Om indelningskulle behöva fram förtas atten ny

den församlingsindelningenanvända skulleersätta detta i fall ini-nu vart-tialt medföra högre kostnader,-

Sveriges borgerliga kommuner

Kommunernasskyldighet medverkaoch for delar kyrkovalskost-att svara av
nademaupphör i och medde förändradestat-kyrkarelationema.Kommuner-

nuvarandekostnader arvodentill valnämnd,valförrättarenas samtavser
socialaavgifter. Till detta kommer kostnaderfor telefon och ADB-porto,
tjänster och lokaler. vissakommunerupplåtesI lokalernafritt medanandra
kommuner betalt, vissEn lagringskostnadför valmaterial förekommertar
också.Kostnader för såsomköpta tjänster hanteringpostens poströster,av
inhyrning vaktmästareoch valsekretariattillkommer.av

För beräknastorleken de kostnader kommunernahar foratt kyr-ettsom
koval har efter kontakt med SCB gjort urvalsundersökning.Urvaleten
omfattar de kommunerna kommuner i stickprovstörstatre samt ett taget ur
SCB:skommungrupper, sorteradeefter folkmängd. deFör kommuner som
ingått i frågaturvalet har vilka kostnader budgeteratsför kyrko-om som
valet 1997och vilka kostnader förknippademed Valnämnden,obero-ärsom
ende val. totala kostnadernaDe för kyrkovalet har däreñer reduceratsav
med de kostnader kan hänförastill valnämndensverksamhetochsom som
inte har sambandmedkyrkovalen sådana. framräknadeDen kostnadensom
har sedandelats fyramed för fram årlig kostnad för kyrkoval.att en

Samtligakommuner i urvalet har kommunEn involvera kyrkanämnarsvarat.
i det kommandevalet varför kostnadernaredan kommermerparten attav nu
belastakyrkan. En kommun hade inte budgeteratkyrkovalet,ännu Förannan

fåjämförbarhet medövriga kommunerhar i dessafallatt valt kost-att ta
nadernaför motsvarandeval ståttdär kommunen för helakostnadenett för
arbetet,nämligenEU-valet 19954

Resultatet vår undersökningvisar Sverigeskommuner totalt kommerattav
miljoner54 kronor för det kommandeatt avsätta kyrkovalet. Detaljernaca.

redovisasi bilaga Valnämndskostnadernavarierar mellan kommu-stort
från till0 55 totalkostnadenför val. Det sistnämndaprocentnerna, ettav

talet inkluderar lokalkostnader. Vanligen understigervalnämnds-extrema
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Valnämndskostnademakantotalkostnadema.kostnaderna procent avsex
forexklusiva kostnaderna valetkronor.miljoner Deberäknastill 4,6totalt

fyraårig mandatpe-Utslagetmiljoner kronor.uppgår därför till 50 enca.
miljoner.för kyrkovalårlig kostnad 12,5innebärdettariod en

kronakyrkovalet varierar mellan och 15forkostnaderKommunernas en
redovisar kostnadhälften kommunernainvånare.Merkronor än enavper

invånare. naturligtvisharKommunenkronor störremellan ochtre persex
samtidigt kan de kommunernakommunen Men störstakostnader är.större

kostnad in-vilket innebärlägrestordriñsfordelarockså vissaräknamed per
flera avvi-förekommersådantsambandfinns detvånare.Vi ettatt menser

kostnader istorleksklassenharminstai denkelser. Kommunerna stor-
kostnaderhar lägreinvånaremedankronorleksordningen15 nästagruppper

förefal-spekulerabara Detberor kangenomsnittet.Vad detta över.än
och kravfortfarande sker frivilligtarbetetmycketler utan er-att avsom

mellanvalsår.kostnaderunderinga fastaValnämndenharsättning. t.ex.
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5 Församlingsbegreppet

Lantmäteriverket, Statistiskacentralbyrånoch länsstyrelsehar i tillen svar
eller i ifrågasattkontakter med det lämpliga i slopaförsamlingsin-oss attoss

delningen officiell angelägenhet.som en

SCB har också frågantagit i skrivelsetill Utredningen kyrkoavgiñupp en om
vid Riksskatteverketoch till Utredningen trossamfundensrättsliga regle-om
ring. SCB pekar olika borgerliga användningsområdenför församlingsin-
delning och det bör inte nuvarandeförsamlingsindelningprövasattanser om
skall ha officiell efter år 2000.ävenstatusen

SCB bl.a. för de allmäntanvändakodernaför län, kommunerattansvarar
församlingar hållsoch aktuella.Församlingsindelningen for angi-används

vande geografiskt läge.Det gäller uppgifter befolkning, inkomsttax-av om
ering, fastighetstaxering Församlingsindelningen också betydelseärm.m. av
för Lantmäteriverketskartproduktion och de indelningar riketär en av av

Äveningår i verkets databaser. andramyndigheterliksom organisationersom
och företag med regionaloch rikstäckandeverksamhethar oftast sinaverk-
samhetsområdenuppbyggdamedförsamling eller kommun minstabygg-som
sten.

Inom befolkningsstatistikenfinns statistiskatidsserier församlingsnivå
sedan1749.

stödområdenNär det gäller statliga regionalstödoch EU-stöd följer dessa
oña kommungränser i vissafall behövs finare Dåindelning. användsmen en
församlingsgränser. kan exemplifierasDet medGotland endastharsom en
kommun församlingar.92 Här församlingsindelningenanvänds för EUsmen
arealstödtill jordbrukarna.

För uppdelningen landeti mångaoch glesbygd gångerdettätorter ärav
enligt SCB nödvändigt utgå från församlingsindelning.att en

Statskontoret föreslår frågorde församlingsbegreppet mfl.SCBatt om som
myndigheteraktualiseratblir föremål för särskildutredning.
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Bilaga till uppdragsavtal mellan utredningen kyrkansom
personal åoch samfundsstöd sidan ochom ena
Statskontoret å andra sidan

A. Uppdrag

Statskontoret identifierar och beräknar de besparingar
stat-kyrkareformen kan medföra i nedan angivnasom

delar statsförvaltningen.av

Allmänna utgångspunkterB.

1. Kostnader försvinner vid relationsändringensom
skall identifieras.

2. kostnadernaOm inte kan särskiljas skall de beräknas
efter andelsmetoden.

Såväl3. lönekostnader andra förvaltningskostnadersom
skall beräknas. Centrala kostnader skall med.tas

4. utgår frånOm ersättning någotkyrkofonden eller
kyrkligt skall dettaannat organ anges.

C. Uppdraget följande varvid följandeavser organ,
utgångspunktersärskilda skall beaktas

1. JO och JK
Tillsynen efterkommer relationsändringen endast att
omfatta myndighetsutövning avseende
begravningsverksamhet, vigslar utlämnandesamt av
allmänna handlingar dels rörande dessa-
verksamhetsområden dels i de fall äldre handlingar inte
hunnit ifrånlämnas kyrkokommunerna.

2. Regeringskansliet
Frågor samfundsstöd, begravningsverksamhet ochom
kyrkliga kulturminnen kommer kvarstå. Valfrågoratt
kommer försvinna. detatt När gäller
Finansdepartementet kan utgå från oförändrat läge.man
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Kammarkollegiet3.
kyrkofonden och ärenden rörandeIndelningsärenden,

försvinner.kyrklig egendom

Skatteförvaltningen4.
kyrkliga valen försvinner. Kostnadenför deAnsvaret

inom förmetodenligt RSVberäknasbör samma som ramen
för beräknautredningsuppdrag användersitt att

församlingsskatten.uppbördenförkostnaden av

Arbetsgivarverket5.
försvinner.kollektivavtalFrågor rörande prästernas

6. SPV
pensioneradministration prästernasförAnsvaret av

upphör.

landsarkivenochRiksarkivet7.
kvarstår.kyrkliga arkiväldreTillsynsansvaret över

tillbegränsasrelationsändringen attansvaretEfter
vigselverksamhet.begravnings- ochrörandearkivavse

8. SCB
gällerkyrklig statistik upphör. DetförDagens ansvar

rörandestatistik
ekonomi, befolkning finanserochkyrkokommunernas-

medelskattekraften-
lönestatistik-
valstatistik-

Länsstyrelserna9.
församlingsindelning kyrkliga valÄrenden ochrörande

Ärenden begravningsverksamhet ochrörandeförsvinner.
kvarstår.kulturminnenkyrkliga

och kammarrätterna10. Länsratterna
få kyrkokommunala beslutMöjligheten att

försvinner. det gällerlaglighetsprövade När
utgå från oförändrat läge.skattemålen kan man

Riksrevisionsverketll.
befattningverkets med deUtgångspunkten är att

upphör.domkyrkornamedeltida

7-17-0376
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Uppdragsenhet1 1-15
BerntEmanuelsson Endatum Erbeteckning

Myndighetensnamn

Enkät besparingar stat-kyrkareformenom av

På uppdrag Utredningen kyrkans personaloch samñmdsstödCav om om
14 skall1995: Statskontoret identifiera och beräknade besparingari statliga

myndigheter kommanderelationsändringmellan och Svenskastatensom
kyrkan kommer medföra.Uppdraget till Statskontoret bifogas.att

Utredningen kyrkanspersonaloch samfundsstöd deärom om en av nu
pågåendestat-kyrkautredningamadir. 1995:162.

utföraFör uppdragetbehöverStatskontoret frånuppgifter vilkaatt er om
arbetsuppgifter upphör i anslutningtill stat-kyrkareformen och vilkasom
kostnader förknippade meddessaarbetsuppgifter.Viär bifogarsom
svarsblanketteroch anvisningarfor ifyllande. För varje uppgift upphör isom
anslutningtill stat-kyrkareformenönskas svarsblankett.Svar ifylldameden
blanketter den december4 1996.emotsessenast

Undertecknad,projektledare,telefon 08-454 Elisabeth46 88 och Wallman,
telefon kommer08-454 46 67, kontakta telefon fore den4att er per
december.Avsikten frågoreventuella och följaär huratt svara upp
enkätenbesvaras.Med anledningdäravombeds lämnauppgift om er

någonkontaktpersontill alternativEtt till ringa faxaäratt attav oss.
uppgiften 08-454 46 84.

Med vänlig hälsning

Postadress Besöksadress växelTelefon Telefaxregistrator PostgiroBox2280 NorraRiddarholmshamnen1 08 4544600 08 7918972 182015-8- -10317 STOCKHOLMStockholm
Internetzragistrator@statskomoret.seX.400:G RegistratorzsStatskontoret SEStatskonloreuASlL:C
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SVARSBLANKETT°r°gSTATsKONTORET stat-kyrkareformenBesparingar av
Datum

Telefonnr3.KontaktpersonMyndighet

åakPersonalför uppgiften,Uppgift upphör4. som

Årskostnader,tkr
6.Direkta lönekostnader arbetsgivaravgifterexklusive
7.Pålägg med 43,36 % för arbgivaravgift, avtals-lkp och kåpan
8.lönekostnaderSumma direkta fält 6+fält 7

direkta kostnaderAndra
Be
Konsulter/ dra ta areu
Blanketter/ c
Sammanträde skostnader

Summa direkta kostnaderandra
adcr,tkr

ISumma direkta kostnader fält 8+fält 17
Årskostnader.tkr

Pålägg Ikostnaderför administrativa
Årskostnader,tkr

Summa Ikostnader fält 18+fält 19
Årsbelopp,tkr

Realiserbar besparing

Motivera realiserbar be arin eller å särskilthär å baksidan

täkter, tkr
Intäkter |för uppgiften

BetalandeorganKällan |till intäkterna
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Uppdragsenhet 1996-11-15l
BerntEmanuelsson

Besparingar stat-kyrkareformenav

fält ifylls myndighetensrespektive kontaktpersonensI 2 3 ochnamn, namn
kontaktpersonenstelefonnummer.

fält uppgift upphör hosmyndighetenvidI stat-kyrkareformen.4 anges som
flera uppgifter användsOm upphör svarsblankett uppgift.en per

årsarbetskrañer,fält hur mycket personal,uttryckt iI 5 noteras som nu
ifråga.meduppgiftenarbetar

forfalt beräknadelönekostnader 1996exklusive arbetsgivaravgifterI 6 anges
för den i falt angivnapersonalresursen.5

påläggfält med beloppet i fält forI 43,36 67 görs ett procent
arbetsgivaravgiñ,avtals-lkp och kompletterandepensionsavgiñ,

direkta lönekostnader,fält dvs. faltI 8 6 ochangessummanav summanav
fält

följer fält för direkta kostnaderDärefter andra hör medsom samman
foruppgiñen. kan kostnader konsulter och uppdragstagarefalt 9,Det vara

blanketter och tryckning fält 10 sammanträdeskostnaderfalt 1 Detsamt
också dådirekta kostnader,kan gälla andraslag i fältennoterasav som

exklusivedärunder.Beloppen mervärdesskatt.närmast anges

direktafält andra kostnader.I 17angessummanav

fält för direkta kostnader,dvs. faltI 18 8 ochnoterassumman summanav
fält 17,

påläggfält för administrativakostnader, påläggI 19 Detta skallgörs ett
uppgiñensandel myndighetensadministrativakostnader.motsvara av

ingårObservera för beräkningen i fält arbetsgivaravgifter.18att

tält de sammanlagdakostnadernaför uppgiñen, dvs.I 20 anges summanav
falt fält18 och 19.

fält den realiserbarabesparingeni och med uppgiften bortfallerI 21 attanges
realiserbarabesparingen mindreden Summakostnader i falt 20.är änom

viktigt for StatskontoretsbedömningDet tydliga skälär att anges
blanketteneller särskilt for denberäknaderealiserbarabesparingen,papper

fråndennaavviker beräknadekostnaderför uppgiften.om
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1996-1l-l5Uppdragsenhetl
EmanuelssonBernt

för utförafalt har särskildaintäkter ramanslagetI 22 utöver attnoterasom
uppgiften.

förekommandefall vilken myndighet/organisationfält iI 23 somanges
intäkterna.betalar
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Kommunernas kostnader för kyrkovalet 1997

Kommun- Folk- Valan- Kostnad Medelkost- Samtliga Val- Valnämnds Samtligaurval mängd slag tkr invá- nad för kommu-per nämnds- kostnad i % Valnämn-
kr kost-nare, kostnadergrupp av ners total- dersav

kommuner nader, tkr tkr kostnad kostnader
tkr tkrStockholm 703627 2400 3,41 2400 65 3% 65vGöteborg 444553 1779 4,00 1779 65 4% 65Malmö 242706 956 3,94 956 526 55% 526Umeå 99249 470,4 4,74 676,08 26367,12 47,2 10% 2652,78Västerås 122998 400 3,25 100 25%Gävle 90270 800 8,86 90 11%Halmstad 83080 500 6,02 2,9 1%Lund 95895 1210 12,62 460 38%Borlänge 48171 200 4,15 159,5 12600,5 0 0% 790Katrineholm 33410 200 5,99 5 3%Landskrona 37715 113 3,00 46 41%Laholm 23074 78 3,38 5 6%Mora 21067 236 11,20 4 2%Värmdö 25949 130 5,01 0 0%Alvesta 20012 100 5,00 78,21 8056,1 0 0% 456,29Hagfors 15554 65 4,18 6 9%Staffanstorp 18872 40 2,12 10 25%Askersund 12358 100 8,09 2 2%Krokom 14882 105 7,06 5 5%Nora" 10832 77,5 7,15 4,4 6%Svenljunga 11207 60 5,35 3,6 6%Essunga 6101 16 2,62 35,4 2265,6 0 0% 72,96Ljusnarsberg 6383 7 1,10 0 0%Norsjö 5250 25 4,76 5 20%Åsele 4009 57 14,22 0 0%Överkalix 4671 72 15,41 0,7 1%Totalt 2201895 10197 4,63 5442453 1452,8 14% 4628,03Årlig kostnad 12449,1

AvserEU-valet
"Valnämndskostnadnedjusteradi totalkolumnen

I kolumnernaFolkmängd,Valanslag,Valanslag invånare Valnämndskostnadersamtper angesuppgifterför kommuneri urvalet.

l kolumnerna"Samtligakommunerskostnaderoch"Samtligavalnämnderskostnaderangestotalkostnadenför respektivekommungrupp,dvs medelkostnadenför kommunernai respektiveurvalsgrupomultipliceratmedantaletsvenskakommuneri respektivegrupp.
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trossamfundbidragsberättigadeDagens

SSTstatsbidrag viafårtrossamfund representerarolika33De ensom
redovisadetrossamfundSverige. Dessalivet idel det religiösastor av

Församling-betjänade.000och 865församlingardrygt 6001995 3 ca
kyrkor/moskéer/synagogor.totalt drygt 4 300disponerararna

trossamfund.respektivepresentationkortfattadföljerHär aven
kansli.SST:sutformats inomharPresentationen

december 1995.den 31änadeAntalet betj avser

kyrkanAnglikanska

000betjänade: 3Antal ca
"engelskadentillstånd förFredrik IKungaugusti 174127Den gav

depågudstjänstoffentlighållai Sverigekyrkan"reformertaoch att
kyrkor.byggaochspråken attegna

vidTullpackhusetGöteborggudstjänstlokalen iförstaDen var
Andrewssnuvarande StSmedjegatan. DenochNorra Hamngatan

engelskfunnitsalltiddetharSedan 1747Church byggdes 1857. en
brittiskafrånländer främstfrån 15kommerkyrkanMedlemmar ipräst.

samväldet.
brittiskstadigvarande präst.först 1849tillsattesStockholmI en

kyrkan,flyttadesSigfrids kyrka. 1913och Stinvigdes St1866 Peter
samlingspunktKyrkanstår.denplats där ärtill denför sten,sten ennu

medbor-amerikanskaför mångaochsamväldesländerför åttaminst
verksamhetsfaltviktigtfunnitkyrkanharårUnder ettsenaregare.

Sverige.invandrare iafrikanskabland
Europe","Gibraltar instiftetanglikanskadetKyrkan tillhör vars

Sverige.regelbundetbesökerLondon. Hanhar ibiskop sitt säte

VännerBibeltrognaMissionssällskapet

betj änade: 4 51 lAntal
Fosterlandsstiftelsen,EvangeliskauteslutningefterBildades 1909 ur

EFS.
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uppgift verka för rikes tillväxt och bekämpaBVs Kristi allär att
slags och förnekelse, förbli vid den kyrka tidernaKristi ige-otro att av

orubbligt fasthållna sanningen hela Bibeln alltigenom Gudsärattnom
ofelbara 0rd med oinskränkt auktoritet. fulltAnsluter sig till denut
evangelisk-lutherska bekännelsen.

har lokala Samarbetar med LutherskaBV 100 organisationer. kyr-
kor i Eritrea, Etiopien och Kenya.

Estniska Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige

Antal betjänade: 12 912
utanförBildades Kyrkans uppgift samla estländare1943. är att

hemlandet för förkunnaestniska evangelisk-lutherska församlingari att
Guds ord modersmål, förrätta dop, konfirmation, vigsel och jord-på
fästning, hembe-dela Heliga Nattvard, själavård,Herrens utöva göraut

församlingarsök och bedriva församlingsarbete. har lO i Sve-EELK
och omfattar hela Sverige.rige. regionala heter kontraktDess organ

utomlands har förKonsistoriet och ärkebiskop för EELK närva-
med Kyrkor-rande Canada. Ingår i och samarbetarsitt i Toronto,säte

kringVärldsråd och Lutherska Världsförbundet. Sonderingar sam-nas
arbete med Estland har inletts.EELK i

Lettiska Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige

Antal betjänade: 2 086
gemenskapenuppgift upprätthålla den religiösaLELKA-SVs är att

trosgrunderbland letter enligt evangelisk-lutherskai Sverige genom
kyrkligaförkunnandet lettiska själavård och för-Guds ord på samtav

från hemlandet hävdvunna traditioner.rättningar enligt
medhar lokala församlingar och samarbetarLELKA-SV ll Lett-

med den lettiskalands Evangelisk-Lutherska Kyrka utlandet ochi
Lettland.Evangelisk-Lutherska kyrkan i

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS

Antal betjänade: 42 609
bildades nybildning missionsorganisation.EFS 1856 genom av en

evangelisk-lutherska bekännelsens grundDess uppgift på denär att
främja arbetetrikes tillväxt. Enskilda och föreningar stöderKristi ge-

u-ländema.och arbetar såvälinsatser gåvor. EFS i Sverige inom som
har lokala föreningar regionalaEFS 650 ävensamt organ.
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1902 bildade EFS speciell ungdomsorganisation, De Ungas För-en
bund, DUF, 1961 EFS Ungdomsförbund.antog namnet 1971som
skedde integration med EFS med b1.a. årsmöte ochen gemensamt

styrelse.gemensam

Frälsningsarmén

Antal betjänade: 25 618
Bildades 1882. The Salvation bildadesArmy 1865 i England av

William Booth.
FAs främsta mål evangelisera,är vinna människor föratt Guds rike.

Detta mål i blickpunkten inom allaär Frälsningsarméns arbetsgrenar.
harFA lokala194 kårer regionalaävensamt organ.

Samarbetar med The Salvation Army, arbetar i 98 länder.som

De islamiska församlingarna

Antal betjänade: 68 000
På uppdrag SST har Centrum för studier Kulturkontakt ochav av

Internationell Migration KIM vid Göteborgs universitet gjort en un-
dersökning antalet betjänade muslimer i Sverige. Utifrån undersök-av
ningen har SST fastställt antalet betjänade muslimer.

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige FIFS

bildadesFIFS 1974 takorganisation för lokala islamiska för-som en
samlingar i Sverige och har i dag cirka medlemsföreningar30 från
Malmö i söder till Umeå i norr.

FIFS uppgift förena medlemsorganisationernaär införatt gemen-
mål främja, bevara och förstärka deras islamiskaattsamma genom

identitet, arbeta för den muslimska gemenskapensatt andliga och mate-
riella välfärd, muslimska barn och ungdomarsamt att islamiskge en
utbildning.

FIFS arbetar för muslimernas integration i samhället med bibehållen
islamisk identitet.

FIFS sina medlemmar inför statligarepresenterar och kommunala
institutioner och arbetar för tolerant samhälle tillgodoseratt ett som

muslimers behov.även
FIFS samarbetar tillsammans med Sveriges Muslimska Förbund,

Sveriges Muslimska Ungdomsförbund och Islamic Releif i Sveriges
Muslimska Råd.
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IKUSSverigeKulturcenterunionen iIslamiska

företrädauppgifter i Sverigefrämstabildades 1984.IKUS Dess är att
de fyrawa-l-DjemaahAhl-i-SunnahSunni-islam utgörssom av

förutbilda ochfostra,islamisk lag,lagskolorna i tasamt att ansvar
och dialogIntcgrationsarbetei Sverige.muslimska barn, växersom upp
finns fulltförsamlingardessprioriteras. Påmed andra samhällsgrupper

dessSpeciellt för IKUSverksamheten.lederutbildade ärimamer som
islamiskakompletterakan fäungdomarKoranskolor där barn och exa-

olika grader.mina av
syskonorganisationer iförsamlingar,cirkahar 20IKUS samt

och Australien.Canada, AsienEuropa, USA,

SMuFFörbundSveriges Muslimska

beståendetrossamfundislamiskt sunniochbildades 1982SMuF är ett
har vunnit in-ochkulturföreningarcirka islamiska25 centra somav

träde i SMuF.
och koor-organisationdemokratiskochideell, religiösSMuF är en

myndighe-infördemarbete ochdinerar medlemmarnas representerar
utomlands. SMuFsochi Sverigeoch institutionerorganisationerter,

islamisktillSverigesunnimuslimer iförena allamålsättning är att en
kunskapspridaochislamiska identitetderasgemenskap, bevara attatt

och ungdomarbarnmuslimskaallaislam i Sverige, samt att engeom
och kultur. SMuFhistorialära,islamisk sunnigrundlig utbildning i tro,

Muslimska Råd.bildade 1990 Sverigesoch FIFS

Centralrådet SverigeiJudiska

Antal betjänade: 10 463
församlingarna ide judiskabeslutBildades omkring 1951 avgenom

Sverige.
samordnasökaocherfarenheterutbytaändamålRådets är att ge-

ochförsamlingslivjudisktfrämjandetillangelägenheter avmensamma
hosmyndigheteryttrande tillföreningsliv i Sverige, samtatt myn-avge

Centralrå-betydelse förärendenellerfrågordigheter bevaka judiska av
medlemmar.dets

Centralrådet.tillanslutnaförsamlingarFyra är
ochServicesof CommunityCouncilSamarbetar med European

World Jewish Congress.



SOU Bilaga1997:45 3 205

Metodistkyrkan Sverigei

Antal betjänade: 9 445
The Methodist Church England,Bildades 1876. iUrsprunget var

grundades mitten l700-talet.isom av
uppgift spridaMetodistkyrkan kyrkosamfund medär attett evange-

och för Gud.lium vinna människor
Metodistkyrkan lokala församlingar.har 75

MetodistkyrkansSamarbetar med Nordiska Ekumeniska Institutet,
Conference ofWorld Methodist Council ochEuroparåd, European

del United Methodist Church, UMC, iChurches, CEC, ärsamt en av
USA.

Nybygget kristen samverkan-

Antal betjänade: 45 205
verksamhet den januarisamverkan startade lNybygget kristen sin-

Helgelseförbun-samgående mellanoch resultatet1997 är ettav
Örebromissionen. församlingar350det/Fribaptistsamfundet och Ca är

samverkan.anslutna till Nybygget kristen-

Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet, HF/FB-

Närke.fram väckelserörelse ibildades FörbundetHF 1887. växte ur en
teologiskagrund menings-Fribaptistsamfundet uppstod 1872 på av

de bådaBaptistsamfundet. gickskiljaktigheter Svenska 1994inom
samfunden HF/FB.tillsamman

verksamhet ievangeliskHF/FB missionsrörelse medkristenär en
missionärer.20-tal länder med 80och andra länderSverige ett can.

ÖMÖrebromissionen,-

ÖM ÖM samarbetevill ibildades missionsorganisation.1892 som en
missionsrörelser förverkliga mis-med andra församlingar och Jesu

hans lär-och alla folk tillsionsbefallning hela världengå i göraatt ut
ÖM människorbåde förjungar. innebär uppdragetFör ett engagemang

social nöd.i andlig okunnighet och för människor i
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Armeniska apostoliska kyrkan

Antal betjänade: 2 500
Armeniska apostoliska kyrkan förstavärldens statligaanses vara

kyrka. Armeniens konung Tirdad kristendomenIII år 301.antog
Kyrkan har församlingar Stockholm och och verksamheti Uppsala

på ytterligare antal Kyrkan har med i Uppsalapräst säteett orter. en
Ös-och lyder ärkebiskopenunder för har sitt Wien,Europa isätesom

terrike.

Bulgarisk-ortodoxa församlingen

Antal betjänade: 700
Bildades uppgift förena alla ortodoxtroende bul-1980. BOFs är att

på basis nationella och religiösa traditioner.garer av
lokala finns Stockholm ochBOF har två organisationer, isom

Malmö.
del den Bulgariska ortodoxa kyrkan och deltar i allaBOF är en av

former ekumeniskt samarbete.internationellt ochav

Estniska Ortodoxa kyrkans synod

Antal betjänade: l 065
Metropoliten Aleksander, kyr-Bildades utnämning1948 genom av

Estlandkans överhuvud. estniska ortodoxa kyrkans synod iDen grun-
dades 1923.

Kyrkans uppgift kyrklig ledning ochEstniska Ortdoxa utgöraär att
sammanhållning estniska ortodoxa kyrkans församlingar i Sverige,av
England, Canada, och Australien.Tyskland, USA

Stock-fyra församlingar Sverige. finns iKyrkan har lokala i De
holm, och Halmstad.Göteborg, Norrköping

Etiopisk-ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 2 000
församling Stockholm och filialverksamhet i Göte-Kyrkan har ien

borg, Umeå och Lund/Malmö.
tillmycket gammal kultur med 3 000-Kyrkan representerar uppen

åriga rötter.
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Finska ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 2 500
Bildades 1958. Kyrkans uppgift förkunna och förvaltaär denatt

ortodoxa kyrkans budskap för de finnar flyttat till Sverige frånsom
Finlands ortodoxa församlingar och dem det heliga dopetsom genom
och Mirrhasmörjelsen församlingensupptagits i gemenskap.

Huvudorganisationen Finska Ortodoxa församlingenär i Sverige
med Stockholm centralort och ingår i Grekisk-ortodoxa Metropo-som
litdömet Sverige och Skandinavien. Västsveriges Finsk-ortodoxaav
församling del den Finskaär Ortodoxa församlingen i Sverige.en av

Med välsignelse Metropoliten Sverige och Skandinavienav av upp-
rätthåller församlingen goda förbindelser med ortodoxa församlingarna
och klostren i Finland Finlands Ortodoxa Kyrkas ärkebiskop.genom

Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet Sverige och Skandinavien,av
Grekisk-Ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 17 500
Metropolitdömet bildades 1969 beslut det Ekumeniskagenom av

Patriarkatet i Konstantinopel.
Kyrkans uppgift bedriva religiös verksamhet blandär grekisk-att

ortodoxa i Sverige och Skandinavien.
Grekisk-Ortodoxa Kyrkan har fyra lokala församlingar i Sverige.

Koptisk-ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 1 038
Kyrkan har församlingar med lokaler Stockholmi och Göte-egna

borg. Gudstjänster firas i Södertälje, Uppsala, Kalmar,även Kristian-
stad och Malmö.

Kristi Förklarings ortodoxa kyrka Ryska ortodoxa kyrkan

Antal betjänade: 2 500
Bildades 1617 freden Stolbovai år. Den Sverigesärgenom samma

första icke-lutherska församling och den äldsta ryska kyrkan inrättad
utomlands efter Venedigs grekiska kyrkanästsamt Västeuropas- -
äldsta ortodoxa kyrka.
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tillboendeSverigeförena iändamåltillhar or-Kyrkan personeratt
ochsakramentenheligadeutdelandetrosbekännelsetodox avgenom

frälsning.personligaderasemåendeforgudstjänsten avgenom
Örebro, Bo-iförsamlingarlokalaStockholmiförutomharKyrkan

Lund.ochGöteborgrås,
Ärkestiftet äri Västeuropa,OrtodoxaRyskai det somingårKyrkan

ÄrkestiftetsÄrkebiskopen ochKonstantinopel.iPatriarkatetunderställt
Paris.finns istyrelse

kyrkanMakedonsk-ortodoxa

betjänade: 6 000Antal
boendeSverigeiförenaändamål är att per-MOKs1973.Bildades

sakra-heligadeutdelandetrosbekännelseortodoxtill avgenomsoner
fräls-personligaderasemåendeförgudstjänstoch avmenten genom

ning.
iochGöteborgiSverige,iförsamlingar entvåharKyrkan en

Malmö.
utlandetoch iSverigekyrkor iortodoxa grun-allamedSamarbetar

regler.kanoniskaenligtdade

kyrkanRumänsk-ortodoxa

betjänade: 5005Antal
ortodoxerumänske pat-dengodkännandeefter1971Bildades av

Rumänien.Justinianriarken. av
ochMalmöGöteborg,iSverige;iförsamlingarharKyrkan tre

kom-andraflerafilialverksamhet iharförsamlingarStockholm. Dessa

muner.

kyrkanSerbisk-ortodoxa

000betjänade: 23Antal
denbevaraoch orto-betjänauppgiftKyrkans är att1973.Bildades

kulturen.ochdoxa tron
regionalaförsamlingar ävenlokala samt organ.fyraharKyrkan

OrtodoxaSerbiskaChurchesofÄr CouncilWorldmedlem i genom
Stiftet för Västeuropa.
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ProsterietOrtodoxaSvenska

betjänade: 984Antal l
då exis-de tvåsammangåendegrundades 1976Prosteriet avgenom

erkändesProsterietförsamlingarna.Ortodoxasvenskspråkigaterande
Patriarkat.Väst-Europa/BeogradsLavrentijeBiskopår avavsamma
möjlighettroende i Sverige attortodoxaberedaMålsättningen är att

för dem.naturligtspråk,detpåSverige ärisinutöva tro som
Tillsam-Göteborg.ochKristianstadiförsamlingarharProsteriet

församlingar 15dessa två utposter.harmans
för Skan-StiftetunderställtsynpunktkyrkorättsligProsteriet är ur

iharBiskopenPatriarkat. säteStorbritannien/Beogradsochdinaven
Stockholm.

kyrkanSyrisk-ortodoxa

000betjänade: 26Antal ca
Sverige.1967 igrundadesförsamlingensyrisk-ortodoxaförstaDen

Mellanösternfrånmedlemmarvårainvandringensamband medI av
Ärkestiftet Skandina-Sverige,iSyrisk-ortodoxadet1969bildade man

denÅr fåtillärkestiftetbytte attEngland. 1987och nuva-vien namn
Ärkestiftet Skandi-ochSverigeiSyrisk-Ortodoxabenämningen,rande

imed biskoparbådastift Sverige,två ikyrkanharSedan 1994navien.
Södertälje.

kyrkornaäldsta kristnabland dekyrkanSyrisk-ortodoxa är somDen
gamladebevaratharAntiokia. Deniaposteln Petrusgrundades av

detspråkbörjan. Dess ärkristendomenssedantraditionernakyrkliga
talades Jesus.syriska språk avsom

Öst-Österns Sverige,ikyrkaassyriskakatolskaapostoliska
assyriska kyrkan

betjänade: 2 870Antal
stöd,andligtförverkauppgift1970. Dess ärSverige attGrundades i

språk.ochtro
Stockholm-Eskils-finns iförsamlingar. DelokalaharKyrkan sju

Linköping-NorrköpingGöteborg-Trollhättan,Skövde,Jönköping,tuna,
harKyrkandiakoner.och 13biskop, 3har prästerTibro. Kyrkanoch en

Jönköping.ochSkövdeTibro,kyrkbyggnader:tre egna
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Pingströrelsen

Antal betjänade: 150 972
1907 räknas "födelseåret" för Pingströrelsen då de förstasom

pingstförsamlingama bildades i delsSverige, nyomvända, delsav av
sådana själva lämnade samfunden.som

Baptistförsamlingen Filadelfia Stockholmi uteslöts från Svenska
Baptistsamfundet 1913, varigenom Pingströrelsen kom utbreda sigatt
snabbt. berodde delvisDet på Lewi Pethrus, Filadel-att pastor som var
fiaförsamlingens i Stockholm föreståndare, blev något ledare förav en
Pingströrelsen.

Pingströrelsens uppgift förkunna omvändelsens budskap tillär att
människor i Sverige. Den "yttre missionen" prioriteras. Pingstrnissio-

u-landshjälp förmedlar bl statliga anslag och pingstförsamling-nens a
bidrag för den sociala verksamheten i Tredje världen.amas

filantropiskaDen insatsen mycket framträdande och Lewi Pethrusär
stiftelse för filantropisk verksamhet, L.P.-stiftelsen har antal rehabi-ett
literingshem.

Pingstförsamlingamas skol- och kursverksamhet bedrivs framför
allt folkhögskolor. Ibra radio sänder till 60-talettgenom egna program
länder och TV-Inter sänder förutom till Sverige till ett stortprogram
antal u-Iänder. 1945 startades dagstidningen Dagen.

Pingströrelsen har lokala församlingar.506 pingstförsamlingVarje
självständig med stadgar ochär styrelse.egna egen

Romersk-katolska kyrkan

Antal betjänade: 164 332
Bildades sedan1783 Gustav toleransediktIIIs romersk-1781 givit

katolska kyrkan tillstånd verka enligti Sverige vissa bestämmelser.att
Romersk-katolska kyrkan grundades påAnsgars mission 800-genom
talet och mission från England på IOOO-talet.genom

Kyrkans uppgift samla människor till bön, gudstjänst och för-är att
samlingsgemenskap arbeta för människovärdigt liv för alla.samt ett
Kyrkan har lokala37 församlingar regionala Romersk-ävensamt organ.
katolska kyrkan i Sverige knuten till Vatikanen i stift,är Rom sittgenom
Stockholms katolska stift, omfattar hela Sverige. Genom densom
romersk-katolska kyrkans internationella karaktär bedrivs samarbete med

antal internationella organisationer,ett ordnarstort m m.
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AdventistsamfundetSjundedags

Antal betjänade: 6 090
grundadesAdventistsamfundetinternationellaBildades 1880. Det

1863.
förkunna Jesuoch andra länderi SverigeändamålSamfundets är att
och nödlindra lidandebarmhärtighet, samtevangelium,Kristi övaatt

lo-Samfundet har 47anda.livsstil kristenhälsosam ibefrämjaatt en
församlingar.kala

med i USA.ChurchAdventistSeventh-daymed säteSamarbetar

AlliansmissionenSvenska

betjänade: 24 383Antal
Traktatsällskap. NamnetJönköpingsunderBildades 1853 namnet

NuvarandeMissionsförening.till Jönköpingsändrades 1860 an-namn
1919.togs

evangelium Je-förkunnaoch gärningi orduppgiftSAMs är att om
isåväl i Sverigetillväxtrikesför Gudsoch verkasåKristus somsus

andra länder.
regionalaorganisationerlokala ävenhar 250SAM samt organ.

Churches,EvangelicalofFederation FreeInternationalmedSamarbetar
Lausannerörelsen.IFFEC och

BaptistsamfundetSvenska

Antal betjänade: 38 291
baptistförsamlingar,mellansamverkanförGrundades 1857 som

bildats sedan 1848.
medförsamlingarlokalabestårsamfund,kristetSB är ett avsom

trosåskådningbaptistiskmedenlighetgrund och iBibelnsuppgift påatt
Sverige.ochutbredande inomrikesverka för Kristi utom

distrikt.17församlingarlokalahar 312SB samt
och BaptisternasBaptistfederationenEuropeiskamedSamarbetar

Världsallians.
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Svenska Missionsförbundet

Antal betjänade: 157 056
Bildades 1878 utbrytning Evangeliska Fosterlandsstiftel-genom ur
och nybildning församlingar.sen av

Svenska Missionsförbundet kristet trossamfund,är ett en samman-
slutning församlingar med uppgift Kristi evangelium käntgöraattav
och i Sverige och i andra länder.trott

Förbundet har lokala församlingar elva distrikt.957 samt
Samarbetar med självständiga systerkyrkor i Ecuador, Japan,

Kongo, Zaire, Indien och Pakistan. Samarbetar också med Europeiska
Kyrkokonferensen, Kyrkomas Världsråd, Reformerta Kyrkomas
Världsallians och Internationella Federationen EvangeliskaFriaav
Kyrkor.

Svenska redovisas sedan distriktFrälsningsarmén 1988 ettsom
inom Svenska Missionsförbundet. bildades utbryt-SFA 1905 genom
ning Frälsningsarmén då önskemål demokratiskt självstyre förur om
kårema beviljades från London. grund för bildandetinte En annan av

införandeSFA sakramenten.var av
evangelisk grund förkunna Guds Ord,SFAs målsättning påär att

förvalta sakramenten bedriva uppsökande och social verksam-och en
het.

harSFA lokala regionala23 organisationer ävensamt organ.

Ungerska Protestantiska Församlingen i Sverige

Antal betjänade: 5 374
Redan 1940-talet hölls gudstjänster på ungerska Efterpå i Sverige.

reformertaUngem-revolten bildade evangelisk-lutherska och1956
trosbekännare bland de nyinflyttade ekumenisk församling. Kyrkansen
uppgift bedriva ungerskspråkiga gudstjänster, församlingsarbeteär att
och själavård. Kyrkan Ungerska Protestantersärvars namn numera
Kyrkosamfund har regionala församlingar.i Sverige 8

Kyrkan har kontakter med olika ungerska protestantiska kyrkor och
i och länder där finns ungerskaUngern i de det minoriteter.organ
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Bilaga 4

från SST-sam-enkätsvarSammanställning av

funden

enligt SSTbetjänade 1995-12-31Antal
samfundethosmedlemmarnaänade ellerde betjregisterFinns2. över

registretsköts3. Hur
statsbi-nuvarandeelleruppbördshjälpstatligsamfundetFöredrar4.

drag
Sverigesammanlagt ianställdaAntal5.
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Anglikanska kyrkan
3 OOOca

Inte alla, bara medlemmar
Dataregister, familjevis, första handi för utskick, förnyas manuellt
Nuvarande statsbidrag
3

Bibeltrogna vänner
4 511
Nej

-
Nuvarande statsbidrag
Cirka 45

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
12 912

Inget svar

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
2 086
Ja

tillData under uppbyggnad, varje församling ârsvisrapporterar
central nivå

4. Nuvarande statsbidrag
Inga

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
42 609

2. Ja
före-3. Sköts på förenings- och distriktsnivå, data möjligen i stora

ningar, förnyas årligen
4. Nuvarande statsbidrag

Cirka 500

Frälsningsarmén
25 618
Ja
Sköts lokalt, uppbyggnad, data före-3. centralt register underärett
kommer
Nuvarande statsbidrag, hellre förhållande till verksamheti änmen

betjänadper
980
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NybyggetHelgelseförbundet/Fribaptistförbundet numera
Örebromissionen 20545medTillsammans

Ja
lö-förekommer,datasamfundet,tillårligalokalt,Sköts3. rapporter

pande uppdatering
statsbidragNuvarande4.

Cirka 1505.

FIFSi SverigeförsamlingarislamiskaFörenade
nedan SMuFInget sesvar,

IKUSSverigeikulturcenterunionenIslamiska
nedan SMuFInget sesvar,

SMuFFörbundMuslimskaSveriges
000och IKUS 68med FIFSTillsammans

2. Ja
registrenStorstädning idata, vart-ingenpå sittföreningVarje sätt,3.

årannat
statsbidragnuvarandeochuppbördshj älpstatligbådeGärna4.

245.

församlingarnaJudiska
10 463

2. Ja
uppda-kontinuerligsekretess,striktförsamling,varjeiDataregister3.

tering
statsbidragnuvarandeSannolikt4.

Cirka 505.

Metodistkyrkan
9 445

betjänadeallaregistreras,Medlemmar2. men
datacentral nivå,tillochförsamlingKyrkböcker i varje rapporter3.

uppdateringkontinuerligförekommer,
varandrauteslutainteförslagen börVill ställning,4. ta

lokaltantal övrigaokäntcentralt, 526 pastorer,
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Armeniska apostoliska kyrkan
2 500

2. Ja
3. Prästen förtecknar armenier i Sverige
4. Nuvarande statsbidrag

2

Bulgariska ortodoxa kyrkan
700.
Ja.

förda listor, familj ändras vid flyttningarManuellt evis,.
statsbidragNuvarande.

1

Estniska ortodoxa kyrkan
1 065

fullständigt registerJa, ingetmen
efter anmälningarIngen data, ändras

Nuvarande statsbidrag
på frivillig bas

Etiopiska ortodoxa kyrkan
2 000

Inget svar

Finska ortodoxa kyrkan
2 500

Inget svar

Grekisk ortodoxa kyrkan
17 500

föräldrar vigdaomfattar döpta, dopbamsJa, registret samt
uppdate-data,3. med ingenKortregister personnummer m.m.,namn,

efter anmälanras
Nuvarande statsbidrag4.
2 och lediga platser2

Koptiska ortodoxa kyrkan
1 038

Inget svar
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kyrkanortodoxaMakedoniska
6 000
Ja

efter anmä-uppdaterasGöteborg,manuellt iMalmö,iDataregister3.
lan

statsbidragNuvarande4.
4

kyrkanortodoxaRumänska
5005

medlemmaravseendeJa,
kontinuerligtuppdaterasförsamling,i ma-dataFörsamlingsvis,3. en

häf-vållardataregisterdataregistret,år igångnågonochnuellt per
diskussionertiga

statsbidragNuvarande4.
35.

kyrkanortodoxaRyska
5002

Inget svar

kyrkanortodoxaSerbiska
23 000

med registretifinns inteallaJa, men
uppföljningefteruppdateras prästensmed data,delsmanuellt,Dels

statsbidragNuvarande
l 2

prosterietortodoxaSvenska
1 984
Ja2.

uppdaterasutskicksadresser,fördatakortregister,Församlingsvis,3.
anmälanefter

statsbidragNuvarande4.
15.

ärkestiftetkyrkanortodoxaSyrisk
00026

Ja
årsvisochanmälanefteruppdaterasdata,harvissaFörsamlingsvis,

statsbidragNuvarande
Cirka 30
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Österns apostoliska katolska assyriska kyrka
2 870

2. Ja
3. Namn och adress på särskild blankett, ingen data, uppdateras konti-

nuerligt
4. Statlig uppbördshjälp

Cirka5. 2 200

Romersk-katolska kyrkan
164 332
Ja

3. Sköts i varje församling och etnisk/språklig ofta med da-grupp,
tastöd, redovisas till stiften sedan redovisar till Vatikanen, kon-som
trolleras vid årliga biskopsvisitationer, uppdateras kontinuerligt

4. Statlig uppbördshjälp
133 diakoner,15 munkar,8 150 ordensfolk,präster, nunnor mun-
kar och oavlönade, minst dessutom50 övriga, oredo-är ettnunnor
visat antal anställda i institutioner skolor, förskolor och sjuk-som
hem

Sjundedags Adventistsamfundet
6 090

Inget svar

Svenska Alliansmissionen
24 383
Ja
Centralt finns endast antal, församlingarnai finns medlemsmatrik-
lar, ingen data

4. Nuvarande statsbidrag, för undvikande central byråkratiav
församlingarna5. 99 i och på samfundsexpeditionen22

Svenska Baptistsamfundet
38 291
Ja, både betjänade och medlemmar registreras lokalt

3. Enligt stadgarna skall förasregister lokalt, centralt regist-noggranna
endast de vill ha central infonnation, ofta matriklar bok-ireras som

form ibland data, församlingsstyrelsema uppdaterar kontinuerligt
och anmäler till central nivå

4. Nuvarande statsbidrag, ideologiska skälav
385
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MissionsförbundetSvenska
157 056
Ja

och statistik antal betjä-Församlingama har medlemsregister3. över
förbundets föreskrifter, inade, centralt sköts enligtinget register,

antecknas sällan,bunden bok, data förekommer, personnummer
uppdateras kontinuerligt

ideologiska skälNuvarande statsbidrag, av
centralt, 80 missionärer, 735Sammanlagt 150, 601 pastorer,varav

distriktenungdomsledare församlingarna, 50 idiakoner och i samt
personaladministrativungdomsgårdar och köks- eller225 vid

Ungerska Protestantiska kyrkan
5 374
Ja

kontinuerligtuppdaterasDels skriftligt, dels med data,3.
bidrag för iformuppbördshjälp och komplettering iStatlig4. resorav

själavårdsamband med
Svenska kyrkananställningmed inomEn präst

Örebromissionen Nybyggetnumera
Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet 45 205Tillsammans med

Ja
och deltagare iomfattar medlemmarSköts lokalt, registren3. ung-

domsverksamhet, data förekommer
statsbidragNuvarande

Cirka 300
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