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Till

statsrådet och chefen för Civildepartementet

Chefen fir Civildepartementet tillkallade i beslut den maj18 1992 en
kyrkoberedning. Till ledamöter i beredningen förordnades hovråttspresi-
denten Carl Axel Petri, ordförande, f.d. statsrådet Bertil Hansson fp,
riksdagsledamoten Bengt Kindbom c, kontraktsadjunkten Kenneth
Landelius nyd, riksdagsledamöterna Torgny Larsson s och Inger
Lundberg f.d.s, förbundsdirektören Carl-Eric Lundgren s, kontrakts-

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

förordnades biskopen Per-Olov Ahrén, förbundsdirektören Sven Arnström,
generalsekreteraren Sören Ekström och expeditionschefen Ingvar Paulsson.
Till sekreterare förordnades hovrättsassessom Lars Friedner.

I beslut den augusti11 1992 förordnades rådmannen Anders Forsbâck till
beredningen.åtexpert

I beslut den oktober16 1992 entledigades Christina Odenberg från
uppdraget ledamot och godsägaren Carl Gustafersattessom av von
Ehrenheim m.

I beslut den april1 1993 förordnades generalsekreteraren Thord-Ove
Thordson och kanslirådet Keith Wijkander till sakkunniga.

beslutI den 10 juni entledigades1993 Anders Forsbâck från uppdraget

expert.som



I beslut den 24 augusti entledigades Thord-Ove Thordson från1993 upp-
sakkunnig missionstöreståndarendraget och Walterersattessom av

Persson.

beslut den entledigadesI 9 september 1993 Kenneth Landelius från
uppdraget ledamot riksdagsledamotenoch Harrietersattessom av
Colliander nyd.

beslut den november förordnadesI 17 1993 rådmannen Eskil Hinn till

expert.

Vi överlämnar vårt slutbetänkande och trossamfunden. ArbetetStatennu
därmed avslutat.är

Till betänkandet fogade reservationer och särskilda yttranden.är

Stockholm i 1994mars

Carl Axel Petri

Colliander Carl Gustaf EhrenheimHarriet

Bertil KindbomHansson Bengt

LundbergTorgny Larsson Inger

Carl-Eric Lundgren ZetterbergEva

Ågren ÅstrandErikJan Göran

riednerLars F
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SAMMANFATTNING

Vår huvuduppgift är förslag till hur de ekonomiska och rättsligaatt ge
relationerna mellan och Svenska kyrkan skall i framtiden.staten utse

Den kyrkliga verksamheten har under århundradenas lopp haft storen
betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. Samhället har starkt
påverkats kristendomen. Vi det från utgångspunktatt statensav anser
också idag finns skäl positiv till religiös verksamhet bl.a. medatt vara
hänsyn till dess betydelsefulla sociala funktion. Detta bör dock ske med
respekt fir de medborgare för del avstånd från religiöstarsom egen
verksamhet. harStaten i modernt samhälle inte någon anledningett att
särskilt visst trossamfund. Tvärtom bör långt möjligtsåett statengynna
förhålla sig neutral i förhållandet till de olika trossamfunden. Enligt vår
mening bör detta läggas till grund för ställningstagandet beträffande statens
relationer till Svenska kyrkan och övriga trossamfund.

Vi föreslår kyrkanSvenska får ställning rättssubjekt,att ett egetsom som
varken statligt ellerär kommunalt. Församlingar, pastoratssamñlligheter
och andra kyrkliga samñlligheter behåller sin ställning rättssub-som egna
jekt upphör kommuner. Svenska kyrkans ställning liksomattmen vara
församlingarnas och samfälligheternas blir på offentligrättsligtsättett nytt
reglerad och kommer till uttryck i regeringsformen och lag Svenskaen om
kyrkan. Lagen Svenska kyrkan föreslås fä särskilt konstitutionelltettom
skydd. Principen allmänna handlingars offentlighet kvarstår förom
Svenska kyrkan, dess församlingar och samfälligheter.
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Vi alla trossamfund bör behandlas likvärdigt, varvid hänsyn dockattanser
Ävenskall till deras skilda förhållanden. andra trossamfund Svenskaäntas

kyrkan därförmåste möjlighet också formellt just trossamfund.attges vara
Vi föreslår därför särskild juridisk form, registrerat trossamfund,att en
skapas för dessa samfund. Bestämmelserna detta placeras tillsammansom
med andra bestämmelser rör trossamfund i allmänhet i lagsom en om

Äventrossamfimd. regeringsformen bör innehålla bestämmelseen om
andra trossamfund än Svenska kyrkan och konstitutionellt skydd förom
vissa föreskrifter dessa samfund.om

Den nuvarande församlingsskatten kyrkoavgift,ersätts deav en som som
tillhör Svenska kyrkan skall betala. Kyrkoavgiften via skattesyste-tas upp

Även de andra trossamfund önskar kan utnyttjaså denna vägmet. attsom
sina avgifter. De inte tillhör Svenska kyrkan skall inte behövata upp som

betala skatt ellernågon avgift till denna.

Svenska kyrkans ekonomi säkerställs förutom kyrkoavgiftengenom~ -
fården behålla den egendom den disponerar. Vidare föreslårattav som nu

vi skall betala dels ersättning för vården kulturhistorisktatt staten av
värdefulla byggnader, dels visst verksamhetsbidrag.

Det överlämnas till Svenska kyrkan själv inom de lagenatt ramar som
bestämmelserna negativ religionsfrihet i kap.2 2 §t.ex.anger, om

regeringsformen, besluta sina regler kyrkotillhörighet.om

Svenska kyrkans nuvarande huvudmannaskap för begravningsverksamheten

behålls. Vi förordar alla får betala till begravningsverksamhetenatt genom
särskild statlig begravningsavgift, tillsammans med in-tasen som upp

komstskatten. I det fortsatta utredningsarbetet bör dock förut-även
sättningarna för starkare lokal förankring finansieringen prövas.en av
Stiftssamfällighetema befrias från skyldigheten anordna begravnings-att
platser för dem inte tillhör kristetnågot samfund.som

Lagen Svenska kyrkan föreslås innehålla endast bestämmelserom om
Svenska kyrkans identitet, skyldigheten för dem tillhör den betalaattsom
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avgift till den, dess rått besluta i kyrkliga angelägenheteratt samt -
mycket översiktligt dess organisation. I övriga frågor får Svenska-
kyrkan besluta själv, i första hand kyrkomötet.genom

Vi det angeläget långsiktigt hållbar lösning detnär gäller för-attanser en
hållandet mellan och trossamfunden kommer till stånd.staten Våranu
förslag innebär sådan lösning.en

förslagVåra medför gnmdlagsândringar, vilket innebär de kan träda iatt
Ävenkraft tidigast efter det riksdagsval äger efter 1994. ettsom rum om

principbeslut i riksdagen kan bli aktuellt under år 1995 kommer reformen
därför sannolikt kunna genomföras först år 2000.att
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SUMMARY

andfuture economicmake recommendationsmain task has beenOur to on
Church of Sweden.between the and thelegal relations State

inimportantthe centuries have playedChurch activities parta veryover
profoundlyhas beenof Swedish society. Societythe development

viewpoint of the today, inthe Stateinfluenced by Christianity. From our
religiouspositive view offor takingopinion, there still reason a

functions. This,societalpartly in view of their importantactivities,
theirwho, forcombined with for those citizensshould behowever, respect

modernfrom religious activities. Indissociate themselvespart, aown
certainfor showing special favoursociety, the hasState to areasonno

possible remainshould farthe thedenomination. On Statecontrary, as as
opinion, shoulddenominations. This, inthe differentneutral between our

with theconcerning future relations of the Stateform the basis of decisions
denominations.of Sweden and otherChurch

legalthe ofthe Sweden be givenrecommend that Chuch ofWe status a
national localits right, affiliated neitherin government.to norperson own

bewill continuebenefices and parochial associationsParishes, other to
ecclesiastical localbetheir right but willlegal in toceasepersons own

ofpositions theof Sweden like theauthorities. The position of the Church
re-defined by public lawassociations will beparishes and inter-parochial

Church of Swedenand inbe expressed in the Constitutionand will Act a
bybe surroundedof Swedenproposed that the Church ActAct.

will continuedomain principlesafeguards. The publicspecial constitutional
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apply the Churchto of Sweden,to its parishes and inter-parochial
associations.

In view, all denominations should be treated equally, but withour due
consideration for their different circumstances. Other denominations
besides the Church of Sweden therefore be given themust opportimity of
acquiring denominational law, and thereforestatus at recommend thatwe
special legal entity, the registered denomination, be created fora these

bodies. Provisions this subject will be contained, together with otheron
provisions related denominations in general, into Religious Denomina-a
tions TheAct. Constitution Act should also contain provisiona on
denominations other than the Church of Sweden, well constitutionalas as
safeguards for certain provisions relating those other denominations.to

The existing parochial will be superseded bytax ecclesiastical chargean
payable by members of the Church of Sweden and levied through the
regular taxation Other denominationssystem. wishing do alsoto so can
employ this of collecting their membership dues. Non—members ofmeans
the Church of Sweden will need chargenot to it.tax topay any or

The of the Church of Sweden will be safeguarded, only byeconomy not
the ecclesiastical charge but also by the Church of Sweden being allowed

retain the whichto controls.property Furthermore, recommendnow we
by the State for the ofpayment buildings of historic interest, wellcare as

certain State towards the of activities.grantas cost

Within the limits indicated by the law, such provisions of Chap. 2as
Section of2 the Constitution Act religious liberty, the Church ofon
Sweden left decide its rules of membership.to own

The Church of Sweden retains its existing mandatorship for burial
activities. We recommend that national burials charge collected togethera
with income be made universallytax, payable towards the of burialcost
activities. Continuing inquiries, hovever, should include ofassessmentan
the feasibility of finance being placed local footing. Diocesanstrongeron a
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associations will be exempted from the duty of providing burial places for
belonging Christian denomination.not topersons a

proposed that the Church of Sweden shouldAct only include
provisions the identity of the Church of Sweden, the duty of itson on
members the ecclesiastical charge, its decision-makingto pay on powers
in ecclesiastical affairs and, in general its organisation.terms,very on
Other will be decided by the Church of Sweden itself, primarilymatters
through the General Synod.

feelWe that long-term solution concerning the relationship between thea
State and the denominations urgently needed. Our proposalsnow

such solution.amount to a

Because proposals entail changes constitutional law, theyto cannotour
into force until, the earliest, after the parilamentaryenter electionsat to

be held after 1994. Consequently, although resolution of principlea may
be before the Riksdag in 1995, the likelihood thatput the reform cannot
be implemented until the 2000.year
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Förslag till

Lag ändring i regeringsformenom

Härigenom föreskrivs i fråga regeringsformenom
dels punkt évergingsbestimmelserna skall upphöra9~l4 gilla,att att
deLs 8 kap. och 16 §§ kap. skall ha följande lydelse,13 ll 6 §att samt
dels det i regeringsformen skall införas kapitel, 14 kap.,att ett nytt av

ñljande lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

kap.8
13

Regeringen får utöver vad följer förordning7-10 §§som av genom
besluta

föreskrifter verkställighet lag,om av
2. föreskrifter riksdagen.enligt grundlag skall meddelassom av
Regeringen får grund Regeringen får grundpå påav av

första stycket besluta föreskrifter besluta föreskrifterförsta stycket
riksdagen eller dess riksdagen eller desssom avser som avser

myndigheter. fårDen heller myndigheter eller Svenska kyr-
pi grund bestämmelsen i kan. får heller grundDen påav

‘ 1991:1501.Senastelydelse
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första stycket besluta före-2 bestämmelsen i första stycketav
skrifter den kommu- besluta2 föreskriftersom avser som avser

beskattningen.nala den kommunala beskattningen.
Regeringen får i förordning fårRegeringen i förordning

i första stycket över- i första stycket över-som avses som avses
låta myndighetåt under låta åt myndighet underrege- rege-
ringen meddela bestämmelser ringen meddela bestämmelseratt att
i Utan hinder andraämnet. i hinderämnet. Utan andraav av
stycket får regeringen också i stycket får regeringen också i
förordning överlåta riksdagensåt förordning överlåta riksdagensåt
myndigheter meddela bestäm- myndigheter meddela be-att att
melser i första styck- stämmelser i förstasom anges som anges
och Förhållanden stycket och tör-et som avser som avser

inom riksdagen eller dess hållanden inom riksdagen ellermyn-
digheter. dess myndigheter eller Svenska

kyrkan.

16

Riksdagsordningen stiftas Riksdagsordningen,på lagen om
det, angivessätt i 15 § Svenska kyrkan grundläg-samtsom
första stycket första och andra gande féreskrifler andraom
meningarna andra stycket. trossamfimd beslutas på det sättsamt
Den kan också stiftas angives i 15 första§ stycketgenom som
endast beslut, minst första och andra meningarnaett treom
fjärdedelar de röstande och andra stycket. kanDesamtav

hälftenän riksdagens också beslutas vid endast ettmer av
ledamöter förenar sig be- tillfälle, minst fjärdedelartreom om
slutet. Tilläggsbestâmmelse i de röstande och hälf-änav mer
riksdagsordningen beslutas dock riksdagens ledamöterten av
i ordning lag i all- förenar sig beslutet. Till-samma som om
mânhet. lâggsbestämmelse i riksdagsord-

ningen beslutas dock i samma
ordning lag i allmänhet.som

z lydelse1979:933Senaste .
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kap.11
6

de centralariksåklagaren,regeringen lyder Justitiekanslern,Under
förvaltningsmyndighetstatligoch länsstyrelserna.âmbetsverken Annan

regeringsformenligt dennaregeringen, myndighetenlyder under om
myndighet under riksdagen.eller lag ärannan

Förvaltningsuppgiñ kan anförtros kommun.åt
Förvaltningsuppgift kan över-Förvaltningsuppgift kan över-

till bolag, förening,lämnasbolag, förening,lämnas till sam-sam-
stiftelse,fällighet, registreratstiftelse eller enskildfällighet,

enskild in-uppgiften trossamfund ellerindivid. Innefattar
uppgiftendivid. Innefattarmyndighetsutövning, skall det myn-

skeskall detdighetsutövningmed stöd lag.ske av
stöd lag.med av

Svenska kyr-trossamfundetOm
bestämmel-särskildakan finns

ser.

14 kap.
Trossamfund
I §

bestämmelserGrundläggande
kyr-trossamfimdet Svenskaom

andrakan föreskriftersamt om
trossamfimd meddelas lag. Ge-i

kyrkanSvenskalagennom om
beslutaöverlämnas till denna att

angelägenheter.dessi

kraft januari 2000.lag träder i den lDenna

’ 1976:871.lydelseSenaste
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tillFörslag

ändring i 1976:871 ändring iLag lagenom om

regeringsformen

föreskrivsHärigenom punkt övergångsbestâmmelsema till lagen3att
ändring skall upphöra gälla1976:871 i regeringsformen vidattom

utgången år 1999.av
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tillFörslag

successionsordningeniändringLag om

gällaupphöraskallsuccessionsordningen attföreskrivs 4 §Härigenom att
1999.årvid utgången av
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Förslag till

Lag ändring i tryckfrihetsförordningenom

Härigenom föreskrivs 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningenatt skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.2
5

Med myndighet likställas i Med myndighet likstâllas i
detta kapitel riksdagen, kyrka- detta kapitel riksdagen, beslu-

och beslutande kommunal tande kommunalmötet församling och
ñrsamling. Svenska kyrkan, dess försam-

lingar och sammanslutningar av
församlingar.

Denna lag träder i kraft den januaril 2000.

Senastelydelse1982:938.



25

tillFörslag
Svenska kyrkanLag om

Härigenom föreskrivs följande.

organisationVerksamhet och

1 § evangelisk-lutherskt trossamfund.Svenska kyrkan âr ett

demokra-2 § församlingar upprätthåller Svenska kyrkan påGenom sina en
rikstäckande verksamhet.tisk gnmd uppbyggd

och regionalt3 § församlingar och stift lokaltSvenska kyrkans ansvarar
för dess verksamhet.

helhet.företräder Svenska kyrkanKyrkomötet som

ikläda sig skyldigheter4 § kan förvärva rättigheter ochSvenska kyrkan
domstolar och andra myndigheter.föra talan införsamt

§ dem tillhör Svenska kyrkan och är5 församling bestårEn somsomav
också finnas icke-geografiskt område. kanbosatta inom visst Detett

församlingar.territoriella

ikläda sig6 § självständigt förvärva rättigheter ochFörsamlingen kan
andra myndigheter.talan inför domstolar ochskyldigheter förasamt

sammanslutning församlingar.tillkommerSamma rätt aven

omfattar försam-§ tjänstgöringsområdet biskop. Det7 Stiftet förâr en
inom stiftets område.lingarna

Avgift

för dem8 § Svenska kyrkanFörsamlingen beslutar avgift till somom
församlingar kan dessamed andratillhör den. församlingen samverkarOm

besluta avgift.gemensamt om
skall betalaför denAvgiften skall i förhållande till inkomstenuttas som

avgiften.

Kyrkomötet

§ Svenska kyrkan.9 väljs dem tillhörKyrkomötet av som
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10 § Kyrkomötet beslutar om
Svenska kyrkans och lära,tro
kyrkotillhörighet,.
ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan,.
val till kyrkomötet samt.
övriga kyrkliga frågor..

Kyrkomötet fär överlämna till andra kyrkliga besluta i frågorattorgan
i 2-3 ochsom avses

Särskilda bestämmelser

11 § förOm rätt Svenska kyrkan få skattemyndighetemas hjälp vidatt
uppbörd avgifter från dem tillhör den ñnns det särskilda be-av som
stämmelser i lagen 1999:000 trossamñmd.om

12 § tystnadspliktOm finns det särskilda bestämmelser i lagen 1999:000
tystnadsplikt inom Svenska kyrkan.om

§13 Om vigsel inom Svenska kyrkan finns det särskilda bestämmelser i
äktenskapsbalken.

14 § SvenskaOm kyrkans uppgifter inom begravningsverksamheten ñnns
det särskilda bestämmelser i begravningslagen 1990:1144.

lagDenna träder i kraft den januaril 2000.
2. Genom lagen upphävs religionsfrihetslagen 1951:680, lagen

1951:691 viss lindring i skattskyldigheten för den icke tillhörom som
svenska kyrkan, lagen 1972:704 kyrkofullmäktigval, lagenom m.m.,
1992:288 medlemskap i icke-territoriella församlingar, kyrkolagenom
1992:300 och lagen 1992:301 införande kyrkolagen.om av

församlingar3. De och kyrkliga samfälligheter finns vid utgångensom
år 1999 består församlingar och sammanslutningar församlingarav som av

enligt den lagen tills beslutas med stöd denna.annatnya av
4. Den före utgången harår 1999 till uppdrag inomutsettssom av

Svenska kyrkan, dess församlingar eller samfälligheter kvarstår i detta
uppdrag under den tid uppdraget såvida inte beslutas medannatsom avser,
stöd denna lag.av

Vid 1999 års sammanträde har kyrkomötet med avseende tidenpå
efter den januaril 2000 de befogenheter följer denna lag. Försom av
sammanträdet gäller inte de begränsningar i 29 kap. 15 §som avses
kyrkolagen.
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Förslag till

Lag trossamfundom

Härigenom föreskrivs ñljande.

Inledande bestämmelser

1 § Med trossamfund i denna lag gemenskap för religiösavses en
verksamhet, i vilken ingår anordna gudstjänst.att

2 § Ingen skyldigär tillhöra något trossamfund.att

3 § Om trossamfundet Svenska kyrkan finns det särskilda bestämmelser i
lagen 1999:000 Svenska kyrkan.om

Registrering

4 § Myndighet regeringen bestämmer kan begäranpå ett trossam-som av
fund registrera detta. Ett trossamfund är registrerat får förvärvasom
rättigheter och ikläda sig skyldigheter föra talan vid domstol ochsamt
andra myndigheter.
Registrering kan såväl trossamfund i dess helhet organisato-ettavse som

riska delar detta.av

5 § För registrering krävs trossamfundet nått inte obetydligatt en
anslutning medlemmar eller detta är del internationelltatt ettav en av
verksamt trossamfund. Vidare krävs trossamfundet har stabilatt en
organisatorisk uppbyggnad.
Ett trossamfund skall avregistreras de krav i första stycketom som anges

inte längre uppfyllda.är

6 § Registreringen trossamfundets och de äravser namn personer som
behöriga företräda detta.att
Ett trossamfund får registreras bara dess är ägnat särskiljaattom namn

trossamfundets verksamhet från andras. dess sådantOm ärnamn som
i ñrmalagen10 § 1974:156 får det inte registreras.anges

För registrerat trossamfunds gäller och15 18-20 ñrmalagen.ett §§namn
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Vigselrätt m.m.

1993:305bestämmelser i lagensärskilda§ vigselriitt finns det7 Om om
trossamfund Svenska kyrkan.andra änvigsel inomförrâttarått att

särskildainför domstol finns detvittna8 5 frihet från skyldighetOm att
rättegångsbalken.bestämmelser i

Uppbördshiälp

avgifter från demvid uppbörden9 § har till hjälpSvenska kyrkan rätt av
sådanregistrerat hartrossamfund ården.tillhör Aven ett annat somsom

rätt.
1953:272.uppbördslagenvid uppbörden framgårFörfarandet av

Överklagande

ifår överklagas hos Länsrätten10 § registrering enligt §beslut 4Ett om
Stockholms län.

januari 2000.träder i kraft denlag 1Denna
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tillFörslag

kyrkantystnadsplikt inom SvenskaLag om

följande.föreskrivsHärigenom

ellerdiakonvigts till präst,ordning harSvenska kyrkansiDen som
harhan eller honuppgifterfråga detystnadspliktidiakonissa har somom

själavårdande samtal.ellererfarit under bikt

kraft den januari 2000.träder i llagDenna
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1 INLEDNING

1.1 Direktiven

Regeringen bemyndigade i beslut den april chefen9 1992 för Civildeparte-

tillkalla beredning med uppgift denöver statligamentet att atten se
regleringen Svenska kyrkans ställning, organisation och ekonomi. Enligtav
direktiven Dir. 1992:45 fick beredningen uppgift bl.a.närmare attsom
utvärdera det nuvarande med tjänstebostäder för präster,systemet att
överväga och i vilken regleringenmån beträffande de kyrkligaom som
kommunerna bör ansluta till kommunallagens regler för de borgerliga

kommunerna, det kyrkliga utjämningssystemet,över övervägaatt attse
frågor den kyrkliga ñnansförmögenheten, utforma förslag till reglerattom

medlemskap i Svenska kyrkan överväga och lägga framsamt attom
förslag till den fortsatta hanteringen frågorna de ekonomiska ochav om
rättsliga relationerna i framtiden mellan och Svenska kyrkan.staten

Direktiven återñnns bilagai

1.2 Arbetets uppläggning

Den maj tillkallades18 1992 Kyrkoberedningen. I arbete har ivårt en
första behandlats frågorna firtjänstebostäder präster, anpassningetapp om
till 1991 kommunallag,års det kyrkliga utjämningssystemet, den kyrkliga

ñnansiörmögenheten vissa ytterligare frågor i särskildasamt som
regeringsbeslut ålagts behandla.attoss
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kyrkliga ñnansförmögenhetenställningstagande i fråga denVårt om
kyrkofrå-Ibeünkandet Vissaredovisades i skrivelse den 1993.1 marsen

anpassningenförslag det gäller bl.a.lade vi fram närSOU 1993:46gor
utjämnings-det kyrkligatill kommunallagkyrkolagen 1991 års samtav

överlämnade viskrivelse september 1993 vården 14I ut-systemet. en
förmed tjänstebostäder präster.värdering systemetav

mellantill framtida relationerbetänkande redovisar vi förslagdetta våraI
trossamfund.kyrkan såväl övrigaoch trossamfunden, Svenskastaten som

ekonomi ochdiskussioner har legat UtredningensTill grund för våra om
betänkande och remissytt-SOU 1992:9i kyrkan ERK-utredningensrätt

olikasärskilt beaktat deVi har ocksåmed anledning det.randena av
rådslagetdet inomkyrkliga ERK-kommit till uttryck imeningar omsom

utredningens betänkande.

in antal fram-kommitberedningen har under arbetets gångTill ett
anknytningfrågor med till vårtoch meningsyttringar i olikaställningar

ocksåtill Civildepartementet harSådana framställningararbete. m.m.
till för behandling.lämnats över oss

haft särskildbegravningsverksamheten har videt gällerNär samman-en
kommunförbundet ochföreträdare för Svenskakomst med representanter

trossamfimd.olika icke-kristnaför

för räkningbegravningsavgift har vårinföra allmänFrågan att enom
bilaga tillfrågan fogad 2Statskontoret. i ärDess rapportutretts somav

betänkande.detta

studeratTyskland och därgjort besök iinom beredningen harEn ettgrupp
ekonomiska ställning.olika kyrkornas rättsliga ochde
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BAKGRUND2

stat-kyrka-utredningar2.1 Tidigare

trossamfundenförhållande till Svenska kyrkan och tillFrågan statensom
religionsfrihetsreform harövrigt har flera Efter 1951i gånger. årsutretts
dock hittills endast harflera offentliga utredningar förekommit, vilka

medfört begränsade förändringar.

regeringen 1958Med anledning riksdagsbeslut 1956 tillsatte årårettav
presenterade tio delbe-utredning kyrka-stat,utredning 1958 års somen

Utredningens slutbetänkandei olika frågor inom ämnesområdet.tånkanden
lades fram 1968. I sinaSvenska kyrkan och SOU 1968:11 årstaten

1958 utredning från fyra hypotetiska lägen, B-, C-analyser utgick års A-,
innebar i det väsentliga oförändrad relationoch D-lägena. A-Iäget en

mellan Svenska kyrkan, medan D-läget innebar frånoch statenstaten en
och tillgång till denhelt fristående kyrka beskattningsrättutan utan

och C-lägena alternativa modeller mellan ochkyrkliga jorden. B- A-avsåg
Slutbetänkandet för yttrande till hundratalD-lâgena. remitterades ett

organisationer.myndigheter och

parlamentarisktremissbehandlingen tillkallades 1968Parallellt med år en
och kyrka. Bered-beredning beredning1968 årssammansatt statom

i första hand det presenteradeningens huvuduppgift grundvalpåattvar av
framtida förhållandetutredningsmaterialet ställning till frågan detta om
framlade 1972 sittmellan Svenska kyrkan. Beredningen årochstaten

betonadesSamhälle trossamfund 1972:36. Därslutbetänkande och SOU
och religions-i samhälletden kulturella mångsidigheten det svenska att
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trossamfunden behandlades likvärdigt. be-friheten krävde de olika Iatt
skulle föras tillbl.a. begravningsverksamheten övertänkandet föreslogs att

kyrkan inte längre skulle haborgerliga kommunerna, Svenskade att
övergångstid skulle erbjuda hjälp medbeskattningsrätt, underatt staten en

ekonomisktoch skulle erbjuda visstuppbörd medlemsavgifter att statenav
Svenska kyrkan.stöd till

Även Sammanlagt inkombetänkande remissbehandlades. 8701972 års

centrala myndigheter sig haremissyttranden. Flera de ansågsomav
positiv attityd till dem.anledning ställning till förslagen hadeatt ta en

splittrade, flertalet demLänsstyrelser och kommuner men avvar mera
emellertid också de positiva.ställning till förslagen En över-tog varsom

fråninställning förslagen kom fram i yttrandenvägande negativ till

flesta dessa förordademed anknytning till Svenska kyrkan. Deinstanser av
sig positivadåvarande relationer förklaradei bibehållandestort sett av men

hade lagts framdet inomkyrkliga reformprogram 1968 årstill avsom
inställning kom däremot till uttryck ikyrkomöte. övervägande positivEn

till andra trossamfund.yttranden från instanser med anknytning Samma

andra ideellaredovisades de flesta politiska ochgrundinställning av
organisationer.

de framtidalivlig allmän debattUnder rernisstiden förekom omen
fördjupades deSvenska kyrkan. Därunderrelationerna mellan ochstaten

beredningredanmotsättningar hade kommit till uttryck när 1968 årssom
År den interegeringen till kännalade fram sina förslag. 1973 attgav

beredningensproposition med anledninglägga framavsåg någonatt av
bred samlingförutsättningarna förförslag, detta bakgrundmot att enav

inte förelåg.i frågan

Svenska kyrkan arbets-regeringsbeslut tillsattes inomEfter 1973 års en
till reformerhand arbeta fram förslagmed uppgift i förstaattgrupp

organisation och arbetsformer. Arbetsgruppenbeträffande Svenska kyrkans

dåvarandeöverläggningar med den1975 vittsyftandeårupptog mera
utsedd arbetsgrupp kyrkoministernskyrkoministern och denne stat-en av

samlandeAvsikten med överläggningama nåkyrka-grupp. attvar
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lösningar kunde deltagarna och dem ñreträdde.deaccepterassom av som
lösningarna skulle inte sökas principdiskussioner utangenom nya genom
utarbetande konkreta förslag.av

De båda arbetsgruppema lade fram betänkandetår 1978 kyrkaStat - -
ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan SOU 1978: I be-1.staten

föreslogstänkandet bl.a. begravningsverksamheten skulle föras över tillatt
de borgerliga kommunerna församlingar och kyrkliga samfällig-attmen
heter skulle lagfäst rätt ersättning förvalta sina nuvarandeatt mot
begravningsplatser, Svenska kyrkans beskattningsrätt skulle upphöra,att

skulle erbjuda uppbördshjälp visst ekonomiskt stödatt staten samt att
skulle frånutgå staten.

1978 års betänkande under remissbehandlingen kraftigt stöd frånettgavs
håll.många Samtidigt inställningen från Svenska kyrkans församlingarvar

och samfälligheter övervägande negativ. Regeringen förelade år 1979
kyrkomötet förslag principbeslut,till i huvudsak enligt betänkandet, vilket
dock avvisades kyrkomötet.av

Efter kyrkomötets beslut tillsattes flera utredningar med sikte på mera
begränsade förändringar. Kyrkomöteskommitténs förslag ledde tillLex. att
kyrkomötet ombildades och kyrkostyrelse, Svenska kyrkans central-en
styrelse, skapades. stiften tillkomI obligatoriska stiftssamñllig-senare
heter. ekonomiska förvaltningenDen på lokalplanet flyttades i stor

frånutsträckning församlingar till kyrkolag,Enpastorat. ersatteny som
den dittills gällande 1686 års kyrkolag, tillkom.

2.2 ERK-utredningen

År begärde1988 kyrkomötet hos regeringen expertutredning meden
inriktning närmare klargörapå Svenska kyrkans ekonomiska ochatt
rättsliga förhållanden. Med anledning härav tillsattes år 1989 utredningen
Utredningen ekonomi och kyrkan ERK-utredningen.i Utöverrättom -
de ämnen kyrkomötet begärt skulle utredas i direktiven attsom angavs
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ekonomiska modellerskulle vilka alternativautredningen överväga som
regelsystemetoch vilka ändringar ierbjuda sig för Svenska kyrkankan

frågaavvägningar de nuvarande ibehövs vill andra ängöramansom om
kyrkliga Utredningenansvarsfördelningen mellan statliga och organ.om

utgångspunkt i skilda bedömningarredovisa olika alternativ medskulle av
framstå angelägetfrån statligt respektive kyrkligt håll kanvad attsomsom

förväntades dock inte självnuvarande relationer. Utredningenförändra i
de olika tänkbara modellerna.ställning tillta

Ekonomi ochfram sitt slutbetänkande rättERK-utredningen lade år 1992
hand detaljerad kart-Betänkandet i förstai kyrkan SOU 1992:9. utgör en

rättsliga för-nuvarande ekonomiska ochläggning Svenska kyrkansav
möjligaockså beskrivningBetänkandet innehållerhållanden. aven

och Svenska kyrkan, båderelationerna mellanförändringar staten somav
bibehållna relationer ochreformer för ipartiella inom stort somramen

medBetänkandet avslutas någragrundläggande förändringar.mera
relationerna mellan ochsammanfattande modeller för de framtida staten

självständig ställningmodell Svenska kyrkan såSvenska kyrkan. I l enges
konstitutionellt samband medför bevaratmöjligt inom ettramensom
ñr Svenska kyrkan, medModell mycket frihet2 storstaten. menger en

avvecklasinnebär all lagstiftningbibehållen lagstiftning. Modell 3viss att
rättsligaskulle inta i huvudsakSvenska kyrkan såledesoch att samma

övriga trossamfunden har idag.ställning desom

centralstyrelse,Svenska kyrkansremitterades till i första handBetänkandet
kyrkansi samråd med Svenskayttrande enligt remissen skulle avgesvars

hörande församlingar,och pastoratsförbund och efterförsamlings- av
organisa-övri myndigheter ochoch kyrkliga samfälligheter samtpastorat ga

Remissen föranleddestifts- och riksplanet.inom Svenska kyrkantioner på
omfattande rådslagoch Pastoratsñrbundet anordnaCentralstyrelsen att ett

samfällig-församlingar, och kyrkligaSvenska kyrkan, därinom pastorat
Även kyrkliga stifts- ochlokalplanet deltog. från påheter på organ

inhämtades synpunkter.riksplanen
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I övrigt inkom begärda yttranden från Justitiekanslern, Svea hovrätt, Kam-
Överstyrelseni Stockholm, Datainspelaionen,marrätten för civil bered-

skap, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket, Riks-
skatteverket, Statens arbetsgivarverk, Statens löne- och pensionsverk,
Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och historiska muséer, Kammar-statens
kollegiet, Länsstyrelserna i Kronobergs och Värmlands län, Kyrkofondens
styrelse, Ansvarsnämnden för biskopar, Samarbetsnamndenför statsbidrag
till trossamjund, Svenska kommunförbundet, Sveriges Akademikers Cen-
tralorganisation isom överlämnade medlemsförbundeteget ettnamn av
Svenska Kyrkans Personalförbund upprättat yttrande, Sveriges Frikyrko-
råd, Katolska biskopsämbetet Stockholm,i Judiska församlingen i
Stockholm som yttrade sig Judiska församlingarnas i Sverigegenom
Centralråd, Sveriges kyrkogârds- och lcrematoriefärbund Sverigessamt
Hembygdsförbund.

Även från andra organisationer m.fl. inkom yttranden.

BRK-utredningens förslag och remissynpunktema med anledning dessaav
behandlar vi i det ñljande i anslutning till olika förslag.våra

Beträffande Svenska kyrkans historiska och nuvarande förhållanden
hänvisar vi till ERK-utredningens slutbetänkande.
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3 BEHOVET AV REFORMER

Den kyrkliga verksamheten har under århundradenas lopp haft be-storen
tydelse fir den svenska samhällsutvecklingen. Samhället har starkt
påverkats kristendomen. Från utgångspunkt finns det också idagstatensav
skäl positiv till religiös verksamhet med hänsyn till den haratt attvara en
betydelsefull social funktion. Detta bör dock ske med respekt för de
medborgare för del avstånd från religiös verksamhet. Statentarsom egen
har i modernt samhälle inte någon anledning särskilt visstett att ettgynna
trossamfund. börTvärtom långtså möjligt hålla sig neutral istaten
förhållandet till de olika trossamfunden. Enligt mening börvår detta läggas
till gnmd för ställningstagandet beträffande relationer till Svenskastatens
kyrkan och övriga trossamfund.

Det svenska samhället präglas i dag större kulturell, ideologisk ochav en
religiös pluralism någonsinän förr. Sverige har särskilt efter andra-
världskriget intemationaliserats. Förbindelsema med främmande länder-

ökathar fåttmånga möjlighet besöka andra länder. Också påatt attgenom
har impulser frånsätt andra ochländer kulturer i allt störreannat ut-

sträckning inte minst den ökade invandringen kommit attgenom— -
influera vårt samhälle. Den Romersk-katolska och de ortodoxa kyrkorna
har sedan 1970-talet fördubblat sitt medlemstal. Antalet icke kristna trosbe-
kännare, tidigare förhållandevis få, har invandringen ocksåsom var genom
ökat mycket.

Även Svenska kyrkans stälhiingi samhället har förändrats. Medan tidigare
svenska medborgares utträde Svenska kyrkan omöjlighet enhetur var en —
i religiöst avseende föransågs grundläggande samhällets stabilitetattsom
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bevaras och med viss utvidgning denskulle år 1860 år 1873gavs som—-
inträdde i trossamfund utträda Svenska kyrkan.något rätt attannat ur

redan tidigare erkändaVissa invandrarförsamlingar staten. Förstvar av
religionsfrihetslag blev utträdet dock fritt för alla1951 års utangenom

avskaffades konfessions-angivande motiv. anslutning härtill 1953l årav
för samtliga statsråd den evangeliska läran.kravet varaatt av rena

föredragande i kyrkofrågor behöverEndast det statsråd ärsom numera
kyrkan. teologiska fakultetema förlorade sintillhöra Svenska De år 1971

insätta ledamöter i kyrkomötet och i domkapitlen i Uppsalabefogenhet att
Domkapitlens skolfrågor upphörde slutligtoch Lund. befattning med år

förändrats från1958. Kristendomsundervisningen i skolan har successivt

bli undervisning iha varit kyrkligt konfessionell till religions-attatt
fortsatt framträdande plats för kristen-kunskap, varvid än medom en-

Årreligioner i omfattning.domen undervisningen andra ökat 1981om——
fakultetema tillflyttades den praktiska prästutbildningen från de teologiska

Svenska kyrkan inrättade pastoralinstitut.av

skett Svenskadet organisatoriska området har förändringarPå gettsom
kyrkan faktisk, inte från principiella och teoretiska synpunkter,änen om

uppdelningen i borgerliga ochökad självständighet Redangentemot staten.
särskilt kyrkomötekyrkliga liksom tillkomstenkommuner år 1862 ettav

första härvidlag.för kyrkliga ärenden 1868 innebar Avår storett steg
1980-talet riksplanetbetydelse också det reformarbete påär på som gav

kyrkan demokratiskt kyrkomöte med centralsty-Svenska sammansattett en
beredande och verkställande stiftsplanetrelse påsamt ettsom organ

och stiftsstyrelse med betydande befogenheter medstiftsfullmäktige en
bl.a. stiftets ekonomi. Till kyrkomötet delegerade riksdagenavseende på

böcker, sakrament,beslutsrätten ifråga Svenska kyrkans lära, ämbete,om
verksamhet förgudstjänst och övriga handlingar, kollekter, central

diakoni och slutligenevangelisation, mission övrigt utlandsarbeteoch samt
myndigheter underkyrkomötets arbetssätt verksamheten hoseget samt

Till stiftsstyrelsema delegerades uppgifter tidigarekyrkomötet. som
handlagts i bl.a. Civildepartementet.
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Principiellt innebar emellertid reformema på 1980-talet inte någon
förändring i Svenska kyrkans förhållande till Genom detstaten. att
ombildade kyrkomötet inte i likhet med det kyrkomöte inrättades årsom
1868 medstiftare ifrågaär kyrkolag förstärktes statskyrkosyste-snarastom

Med undantag frågor rörande medlemskapet i Svenska kyrkanmet. av -
där kyrkomötets samtycke erfordras stiftar riksdagennumera ensam-

Åkyrkolag. andra sidan har tillkomsten Svenska kyrkans stiftelse förav
verksamhet,rikskyrklig inte âr statligt medfört vissettsom organ, en

frihet i förhållandet till Svenska kyrkans faktiska självständighet harstaten.
sålunda ökat samtidigt statskyrkosystemet principiellt kvarstår.som

När det gäller antalet medlemmar i Svenska kyrkan har den ökade
religionsfriheten inte inneburit betydandenågra förändringar. Fort-mer
farande tillhör den helt övervägande majoriteten svenska medborgare -
år 1992 hela 92 Svenska kyrkan. denAtt andel medborgarnaprocent av-

tillhör Svenska kyrkan har minskat beror invandringen till Sverige.påsom
Någon nämnvärd ökning i antalet utträden har däremot inte ñrmärkts.
Antalet utträden uppgick sålunda tillår 1992 Samtidigt inträdde11 000.ca

6 700 i Svenska kyrkan. En jämförelse bakåt visar siffrornaattca personer
under 1980-talet varit ganska konstanta.

Även alltså Svenska kyrkans medlemstal inte förändrats i nämnvärdom
grad har emellertid medlemmarnas förhållanden till den, tillgängliga ut-av
redningar döma, i åtminstone viss utsträckning ändrats under årensatt
lopp. den religionssociologiskaI genomfördes ERK-studie som av
utredningen, Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan SOU
1991:102, svarade inte är de tillfrågade personer itre procentmer av
åldern tillhörde18-60 år kyrkan de hadeSvenska mycket starkattsom en
samhörighet med Svenska kyrkan. svarade de hade20 procent att en
ganska stark samhörighet. andelEn så sade de44stor procent attsom
hade ganska liten samhörighet. liten eller ingen samhörighetEn mycket
med Svenska kyrkan sade sig 29 de tillfrågade ha. Samtidigtprocent av
svarade 71 de tillfrågade tyckte Svenska kyrkande utförprocent att attav

värdefullt arbete för hela det svenska samhället. instämde89ett procent
i påståendet det viktigtiir Svenska kyrkan för ceremonier vidatt att svarar
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det viktigtoch ärhändelser i människors liv 74 ansågviktiga procent att
folketsymbol fir svenska ärkyrkanvi har Svenska ettattatt som en

Svenska kyrkani det viktigtinstämde ärkristet folk. 95 attattprocent
gemenskap för troende.erbjuder en

guds-visar det totala antaletkyrkostatistikenårligen framtagnaDen att
inslag iSamtidigt finnsmed låg takt.tjânstbesökare minskar, änom

framför allthelt sätt,gudstjânstfirandet utvecklas på annatettsom
inslag och ökaralltmer markantnattvardsñrandet, blir ett somsom
musikgudstjänster ochexempelvisantalet deltagare ikraftigt. Också

Kollektema ökarhar starkt ökat på år.familjegudstjänster senare
ochantalet födda 90kontinuerligt. Drygt 77 procentprocent avcaav ——-

ordning, drygt 55döps i dennastillhör Svenska kyrkanbarnde som -
knapptkonñrmeras, 60aktuella åldersgruppemade procentprocent avav

och drygtkyrklig vigsel 90sig i formgifter gör detdem av ensom
kyrkans ordning. Storai Svenskaalla begravningar skerprocent av

dock.geografiska skillnader förekommer

andel den svenskarelativt litenkan sägaSammantaget att avenman
verksamhet.Svenska kyrkansregelbundet del ibefolkningen aktivt och tar

ökadedetaktiva tidigare,deltar blir dock änDe t.ex. genommersom
be-del den svenskaFortfarande har ocksånattvardsñrandet. storen av

tillfällen underkyrkan vid enstaka år.folkningen kontakt med Svenska ett
konñn-nation, vigselhandlingarna, dop,gäller det de kyrkligaFramför allt

besökare.samlar miljonerbegravning, under 6och årett casom

föándratsoch tillställning i samhälletalltså Svenska kyrkansOm staten
övrigaockså i fråga deförändringar skettdecennierna, harde omsenare

obetydlighar i inteinbördes storleksordningentrossamfunden i landet. Den
låg tidigare vid demedlemsmâssiga tyngdpunktenförskjutits.grad Den

Missionsförbundet ochSvenskasvenska frikyrkorna medtraditionella
följdtrossamfund. TillkyrkanPingströrelsen Svenska störstanäst avsom
ortodoxakyrkan och deRomersk-katolskainvandringen denär numera

trossamfunden i landet. Bådade Svenska kyrkan störstakyrkorna näst
dockde ortodoxa kyrkornamedlemmar, då det gällerräknar 100 000över



43

uppdelade antal från varandra självständiga kyrkor. de ickeAvett
kristna trossamfunden muslimerna medär det största 60 000 trosbe-ca
kännare.

Trots utträde Svenska kyrkan sedan 1952 helt fritt tillhörår äratt ur
medlemmar i de äldre svenska frikyrkoma fortfarande många gånger också

Svenska kyrkan. Medlemmarna i den Romersk-katolska kyrkan, i de
ortodoxa kyrkorna liksom i utomkristna samfund alla utanför Svenskastår
kyrkan.

Också i förhållande till har det gäller andra trossamfundnär änstaten
Svenska kyrkan förändringar efter hand trossamfund harskett. Flertalet

sålunda anförtrotts vigselrâtt. Några trossamfundens seminarier,av som
utbildar bl.a. har fått fåeller kommer ställningenpastorer, att som av

godkända högskolor. statsbidrag till samfundens verksamhet.utgårstaten
Bidraget, fördelas särskilt regeringen Sam-utsettettsom av av organ,
arbetsnâmnden för statsbidrag till trossamfund för bud-SST, uppgår

199394 till sammanlagt 70 miljoner kronor.getåret

skett i förhållandetDe förändringar successivt mellan åstatensom ena
sidan och övriga den andra har inteSvenska kyrkan trossamfund åsamt
inneburit debatten och trossamfunden framgårSomatt staten avstarmat.om

bl.a. remissyttrandena med anledning ERK-utredningen finnsav av
såvälbetydande opinioner inom Svenska kyrkan andra hålltvärtom påsom

i samhället önskar Uppfattningama skiftarytterligare reformer.som
reformema. Särskiltemellertid det gäller inriktning omfattningnär och av

gäller detta det historiskt framvuxna förhållandet mellan Svenska kyrkan
och staten.

Å sidan finns de nuvarande förhållandena i sinadeattena som anser
grunddrag skall bestå omfattande förändringoch någonatt mera av
relationerna mindremellan och Svenska kyrkan inte skall ske. Vissastaten
reformer föreslås dock från utnâmningsrättenäven denna Lex. attgrupp,
fråga Kyrkofon-i biskopar och domprostar beslutanderätten översamtom

den skall till kyrkligaövergå organ.



önskan begränsaDenna den fortsatta reformverksamheten tillatt en
komplettering och fullföljande 1980-talets reformer torde i förstaett av
hand förestavas Svenska kyrkans ekonomi. befararManav omsorger om

Svenska kyrkans ekonomiska blir mindre relationerna tillatt ramar om
ändras på avgörande skulle kunna ledasätt. Detta tillstaten ett mera

försämrade möjligheter till evangelisation och även till problem att
underhålla kyrkobyggnader och kyrkogårdar. Man uttrycker också en
rädsla för Svenska kyrkan skulle kunna förlora sin karaktär öppenatt av
folkkyrka.

Å andra sidan ñnns det de vill längre och betydandegå på sättettsom mer
förändra relation till Svenska kyrkan och övriga trossamfund istatens
landet. Ett avgörande därvidlag den faktiskaär religiösaargument
pluralism råder. Staten bör, inte längre ensidigt ettsom menar man, gynna
trossamfund. Likstållighet bör eftersträvas. detta skall fordrasFör skeatt

de särskilda banden mellan och Svenska kyrkan upplöses elleratt staten
förändras.

Ett framfört särskilt inom Svenska kyrkan ärannat argument att- -
fördenna hävda sin identitet frigöra sigmåste från Svenskaatt staten.

kyrkans ställning i vissa avseenden integrerad del statsför-som en av
valtningen tydliggör, sedan folkbokföringenäven övertagits skattemyn-av
dighetema, inte tillräckligt dess karaktär kyrka. Skall Svenska kyrkanav
kunna kyrka måste banden med förändras, enligt dennastatenvara
mening.

sedan längeDen pågående debatten förhållanden till Svenskastatensom
kyrkan har också enligt mångas mening i sig skapat irritation. En

långsiktigt hållbar lösning därför också detta skäl angelägen.är av

de övriga trossamfundensFrån sida har i förhållandet till Svenska kyrkan

framför allt efterfrågats likabehandling. flera yttrandenI över ERK-ut-

redningen har denna bakgrund förslag framförts för allamot om en
trossamfund inklusive Svenska kyrkan ramlag. Exempelgemensam ges

innehållet iäven på sådan lag.en
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Också gäller föñndringar diskuterats.när det speciella frågor har Enmer
sådan fråga gäller skyldigheten inte tillhör Svenska kyrkanför dem som

betala skatt till denna, s.k. dissenterskatt. skattDennaatt som numera-
med 25 den församlingsskatt de tillhörutgår procent personer somav som

kyrkan har betala de allmänt samhälleligaSvenska motiverasatt av-
begravningsverksamheten, åvilar Svenska kyrkan.uppgifter inom som

inte tillhör SvenskaEftersom det har rimligt deävenansetts att som
för verksamhet, har det bibehållitskyrkan bidrar till kostnaderna denna en

kyrkan. denna punktskyldighet för dem betala viss skatt till Svenska Påatt
tillhör kyrkan detta tvingashar anförts de inte Svenska på sätt attatt som

inte tillhöra. harbetala till de olika skål valt Detett attorgan som av
eftersom de inte tillhör Svenska kyrkan inte hellervidare påpekats att, som

möjligheti de kyrkliga valen, det för dem i saknashar rösträtt stort sett
besluten. ytterligare synpunkt framförts ärpåverka En attatt som

innebär skatten därdissenterskattens konstruktion även på orteratt tas ut
inte för begravningsverksamheten ochSvenska kyrkan ävenansvarar av

begravningsplatser. Dis-tillhör trossamfund medpersoner som egna
tillhörsenterskatten medför således i dessa båda fall de inteatt som

denna begravnings-Svenska kyrkan får betala till få del någonutan att av
verksamhet för dessa pengar.

speciell fråga beträffande nuvarande förhållanden mellanEn statenannan
vilka Svenska kyrkan.och Svenska kyrkan gäller tillhörpersoner som

barn födseln ochEnligt nuvarande regler blir nyfött från någrautanett -
från föräldrarna automatiskt medlem i Svenskasärskilda åtgärder —-

Även bara för-kyrkan, båda föräldrarna tillhör närdenna. en avom
giftaSvenska kyrkan föräldrarna äräldrarna tillhör kommer barnet, om

Också barnmed varandra, i regel automatiskt tillhöra denna.att vars
medlem Svenskagifta automatiskt iföräldrar inte är med varandra blir

intekyrkotillhörighet blir alltsåkyrkan modern tillhör denna. Barnetsom
ispelar dettaföremål fir ställningstagande vårdnadshavama. Dopetav

tillfällen understrukitroll. Riksdagen vid upprepadesammanhang ingen har
överensstämmelse medbestämmelserna kyrkotillhörighet inte iståratt om

det allmännaregeringsformens regler varje medborgare gentemotattom
skyddad tillhöra trossamfund.är tvångmot att



Vi ansluter till uppfattningen långsiktig lösning det gällernärattoss en
förhållandet mellan och trossamfunden inklusive Svenska kyrkanstaten nu

eftersträvas.bör En sådan lösning frånär synpunkt angelägen. Denstatens
skall enligt meningvår leda till lagstiftningen detpå kyrkliga områdetatt

till den situation kulturellt,råder ideologiskt och religiöst ianpassas som
det svenska samhället i dag. Från sida likställighet efter-måstestatensav

i förhållande tillsträvas samtliga trossamfund i landet.

Samtidigt måste förändringar ske under hänsynstagande till Svenskastort
historisktkyrkans framvuxna förhållanden, uppbyggnad och karaktär

liksom till överväldigande del svenska folket fortfarande tillhöratt en av
Svenska kyrkan. Stor respekt visas demmåste är oroliga för Svenskasom
kyrkans ekonomi och för Svenska kyrkans karaktär kan kommaatt att
förändras. Förändringen genomförasmåste sådantpå sätt Svenskaatt
kyrkan rimliga garantier för dess verksamhet även fortsättningsvisattges
kan bedrivas under i förutsättningar idag.stort samma som

inriktningenDen närmare Svenska kyrkans verksamhet liksomav upp-
byggnaden dess organisation däremot i huvudsakmåste bli fråga förav en
de kyrkliga Någon ñrândring i Svenska kyrkans identitet, dessorganen.
demokratiska uppbyggnad och dess rikstäckning skall relationsändringen

inte innebära.

den angivna bakgrundenMot framlägger ivi det följande förslag till
förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och de övrigastaten,
trossamfunden.
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PÅVÅR STAT-SYNSAMLADE4

KYRKA-OMRÃDET

stat-kyrka-reform inomviframgårföregående avsnitt attAv att anser en
gnmdsynpositiv påfrånskall utgågenomföras. Reformenområdet bör en
medföraskalltrossamfund. Denövriga attkyrkanSvenskasåväl som
till friförhållandeiutsträckning fåri statenkyrkan störstaSvenska en
till Svenskasärskild hänsynviktigtemellertidställning. Det är taratt man

ekonomistabil ävendess behovtraditionhistoria ochkyrkans samt av en
tillhördem intekyrkan förtill SvenskaSkattskyldighetenframdeles. som
och depastoratssamfällighetemaFörsamlingama,upphävas.den skall

kommuner.upphöraövrigt bör vidareisamñllighetemakyrkliga att vara

betraktasSvenska kyrkan bör ett egetFundamentalt i reformen är att som
rättssubjekt kommerrättssubjeld. Genomenhetligtoch att ett egetvara

självständigtoch ägaavtalingåikunnaSvenska kyrkan egetatt namn
kyrkligaoch övripastoratssamfälligheterförsamlingar,Idag äregendom. ga

rättssubjekt, medanegenskap kyrkokommuneri sinsamfälligheter egnaav
kyrkomö-domkapitlenhandförstaSvenska kyrkan, i samtövriga delar av

rättssubjektetdelmyndigheter, närmast är staten.och desstet aven
föreningarstiftelser ochkyrkanSvenskagivetvis inomfinnsDärutöver
ställninghelhet har intekyrkanrättssubjekt. Svenskautgör somegnasom

rättssubjekt.egetettsom

rättssubjekt innebär ingenhelhet blirkyrkanSvenska egetAtt ettsom
rättssubjekt.ställningm.fl.församlingamasförändring egnasomav

fårsåledes. DebestårsjälvständighetbestämdaFörsamlingarnas i lag -—
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liksom möjlighet självständigt äga egendom och ingå avtal.att Denu ——
inskränkningar i försarnlingamas självbestämmande idag finns påsom
grund deras ställning kommuner försvinner. Bestämmelserav motsva-som
rande dem finns församlingens kompetens, organisation ochsom nu om
arbetsformer, vilka beslutas riksdagen lag, blir inomkyrkligaav genom
regler beslutade kyrkomötet. Försarnlingama kan enligt förslaget inteav
utträda Svenska kyrkan.ur

Stiftet har så länge kyrkan funnits i Sverige varit ämbetsomrâdet för en
biskop. Till stiftet hör församlingarna inom dess geografiska område. I
förhållande till församlingarna har biskopen visitationsplikt. Når det gäller
prästerna biskopenär deras själasörjare pastor pastorum och har
uppgiften vaka över de efterlever sina vid prästvigningenatt givnaatt
löften förpliktelse till kyrkans lära och ordning liksom i frågaom om
livsföringen. episkopalAtt kyrka i denna bemärkelse tillhör Svenskavara
kyrkans identitet. Sedan år finns1989 i varje stift också fir för-en
samlingarna obligatorisk samfällighet. Vårt förslag innebär denatt
episkopala strukturen även fortsättningsvis blir lagfäst. I övrigt beslutar
Svenska kyrkan själv stiftens organisation.om

Karaktären hos det enligt förslagvårt nyskapade rättssubjektet Svenska
kyrkan kan givetvis diskuteras. Vi dock särskilt vidatt statenanser ——

tillövergången relation till Svenska kyrkan historiska skäl ochen ny av-
med hänsyn till Svenska kyrkans faktiska omfattning bland medborgarna
skall medverka till den behåller både sin nuvarande identitetatt som
evangelisk-luthersk kyrka med episkopal struktur och sin karaktär av

folkkyrka.Öppen Staten bör också Svenska kyrkan eftertrygga att en
relationsändring förblir demokratiskt uppbyggd och rikstäckande. Behov
föreligger också kyrkomötet i vissa frågor skall kunna bindandeattav ge
föreskrifter, detnär gäller och lära, kyrkotillhörigheten för-t.ex. tro samt
samlingamas bidrag till den kyrkliga ekonomin. Detta leder till Svenskaatt
kyrkan fortsättningsvisäven i viss utsträckning skall ojfentligriittsligtvara
reglerad.
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blir offent-innebär således Svenska kyrkanförslagVårt ett nyttatt
inte delrättssubjekt. rättssubjekt blirligrättsligt reglerat Detta statenen av

självsñndigt.kommunal blir Försam-och får inte heller någon utanstatus
blirupphävs. ställetm.fl. nuvarande ställning kommuner Ilingarnas som

varkenoffentligrättsligt reglerade rättssubjektde också typ somav en ny
talar de förslageller kommunala. sådan förändring ävenstatliga Förär en

betalaför inte tillhör Svenska kyrkanbeträffande skyldigheten dem attsom
innebärframförs eftersom förslagentill denna i det följande,skatt attsom

därmed bortfaller.ställning tvångssammanslutningarförsamlingamas som

olika trossamfunden,religionsfrihetssynpunkt det viktigt deârFrån att
religions-likvärdig behandling. Medkyrkan och övriga,Svenska ges en
religion ienskilde sinvi såväl frihet för den utövafrihet attenavser

sigdet trossamfundets påsin och utifrånenlighet med tro synegnaegen
religiöstvingas delta ifrihet för den enskilde inte någonsjälvt attsom en

före-långt möjligt sökadärför utjämnaverksamhet. Man måste så
Total likställighettill samfimden.kommande skillnader relationeri statens

skildaskilda samfund verkar utifrån heltdock inte eftersomkan uppnås,

anfört med hänsynvi tidigare viförutsättningar. Som statenattanser -
tradition följd de ekono-kyrkans historia ochtill Svenska samt som en av

skall föreskrivahistoriskt denmiska grundvalar attstaten gettsom -
rikstäckande.demokratiskt uppbyggd ochSvenska kyrkan skallt.ex. vara

till densärbehandling Svenska kyrkan leder måstebehovDetta attavav
reglering. motsvarande lagstiftning be-ha viss offentligrättslig Någonen

komma i fråga. Vissaträffande övriga trossamfund givetvis intekan

trossamfund utanför Svenskaskillnader i behandling olikastatens av
vissafir åtnjuter endastkyrkan förekommer övrigt också. T.ex. trossam-

religions-och principiellt brottfund statsbidrag har vigselrâtt. Något mot
kyrkan devi Svenska påfrihetens princip det därför inte attvaraanser -

tillförhållandeanförda skälen i utsträckning fårnågon annat statenett-
denna särbehandlingtrossamfund. Vi samtidigtandra är månaän attom

gynnande denna.Svenska kyrkan inte skall innebära ensidigtett avav

reform rimligaanförts kyrkan eftertidigare måste SvenskaSom en ges
verksamhet. Vi Svenskaekonomiska möjligheter fortsätta sin attatt anser
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kyrkans ekonomi i ñrsta hand skall säkerställas de tillhörattgenom som
den skall ha lagfäst skyldighet betala avgift till den. Svenska kyrkanatten

vidare behållafår den egendom den disponerar, varvid statensom nu
ersätter Svenska kyrkan för vården kulturhistoriskt värdefulla byggna-av

tillder. Också Svenska kyrkans verksamhet i övrigt är det under de nya
förutsättningarna naturligt bidrag. Förslaget avgiftatt staten ger om
innebär således de inte tillhör Svenska kyrkan och betalaratt som som nu
s.k. dissenterskatt befrias från denna skyldighet. Vi återkommer i det
följande till de förändringar inom begravningsverksamheten dettasom
förslag medför.

avgift deDen tillhör Svenska kyrkan skall betala till den föreslårsom som
vi skall inom skattesystemets i likhet med den nuvarandetas upp ram
församlingsskatten. De övriga trossamfund så önskar skall möjlig-som ges
het på sätt utnyttja denna uppbördshjälp.att samma

nuvarande övergångsbestämmelsernaDe till regeringsforrnen, vilka gör det
möjligt för Svenska kyrkan hinder regeringsformens be-att utan av
stämmelser negativ religionsfrihet behålla det nuvarande s.k. auto-om
matiska medlemskapet för barn föräldrar tillhör Svenska kyrkan,vars
upphävs. Svenska kyrkan kan förväntas för sin del och föreslåantanu
regeringen förändrade bestämmelser kyrkotillhörighet dessaså attom
bringas i överensstämmelse med regeringsformens regler negativom

Ändringamareligionsfrihet. innebär i korthet dop, meddelande frånatt
vårdnadshavaren eller anmälan förutsätts för skallatt en person anses
tillhöra Svenska kyrkan. dem vid de bestämmelsernasFör som nya
ikraftträdande redan tillhör Svenska kyrkan fordras dock ingen särskild
åtgärd för de fortsättningsvisäven skall tillhöra denna.att anses

Begravningsverksamheten är allmän samhällelig uppgift. Med hänsynen
till Svenska kyrkan förtjänstfullt handharpå sätt denna verksamhetatt ett
och till begravningsplatsema ofta särskilt landsbygdenpå äratt -- -
belägna eller invidpå kyrkotomten vi Svenska kyrkan iattanser nuvaran-
de utsträckning skall behålla för anordna allmänna be-ansvaret att
gravningsplatser. Liksom idag bör dock möjligheter finnas för borgerligen
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kommun när det befinns lämpligt, stadsplaneskäl, efteratt, t.ex. av
regeringens tillstånd sådan begravningsplats. Stiftssamfállighetema

bör befrias från sin nuvarande skyldighet anordna begravningsplats föratt
dem inte tillhör kristet samfimd.något Vi förordar begravnings-attsom
verksamheten finansieras avgift,statlig allatas utgenom en som av
skattskyldiga på sätt kommunalskatten. Avgiftsmedlen tillñrssamma som

Ävendå dem anordnat allmänna begravningsplatser. de trossamfundsom
anordnat enskilda begravningsplatser erhåller enligt förslag medelvårtsom

från begravningsavgiften. Genom den statliga avgiften kan kostnaderna för
begravning på hemorten utjämnasän till den del dessa täcksortannan av
avgiften. Ytterligare utredning behövs dock i denna fråga. Därvid bör även
förutsättningarna för starkare lokal förankring finansieringen prövas.en av

Svenska kyrkan behåller den kyrkliga egendom den disponerar försom nu
sin verksamhet. egendomDenna är principiellt skilda slag,treav
kyrkokommunal egendom, fri förenings- och stiftelseegendom samt
specialreglerad kyrklig egendom varmed här sådan egendomavses som

underkastadär speciella regler och inte kyrkokommunal.är För densom
kyrkokommunala egendomen liksom för den fria förenings- och stiftelse-

egendomen innebär förslag ingen förändring.våra egendomDen idagsom
ägs kyrkokommun församling eller samfällighet vidägsav en en en- ——
övergången till relationer till även fortsättningsvisstatennya av samma
rättssubjekt. På kvarstårsätt den egendom idag ägssamma som av en
förening eller fn stiftelse inom Svenska kyrkan hos föreningen elleren
stiftelsen. När det däremot gäller den specialreglerade kyrkliga egendomen
kan konstateras dess âgandeförhållanden oklara, delvismånga gånger äratt
beroende på egendomen varit kyrklig under lång tid de bakom-såatt att
liggande förhållandena inte utredas. huvudsaklängre kan I innebär docknu
nuläget denna egendom till del får âgd stiftelser,att stor anses av som
förvaltas ñrsamlingar, samfâlligheter m.fl. del denEn special-av av
reglerade egendomen torde dock statlig, också denna delävenvara om av
egendomen förvaltas församlingar, samfälligheter m.fl. för användningav
i den kyrkliga verksamheten. Exakt vilken egendom kansom anses vara
stiftelseegendom och vilken får statlig torde svårt attsom anses vara vara

utreda.nu
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Vi föreslår det gällernär den specialreglerade kyrkliga egendomen att
denna till den del den inte redan idag stiftelserägs överförs tillav- -
stiftelser med kyrklig förvaltning. Vårt förslag innebär således förändring-

endast det gällernär den specialreglerade kyrkliga egendom förar som
närvarande får statlig.anses vara

börDet sannolikt inte kränka de nuvarandenoteras att utan attman
stiftelsemas äganderätt kan föra egendom från stiftelse tillöver någonen

ägare, så denna blir kyrkokommunal.t.ex. attannan

delarStora den kyrkliga egendomen, inklusive huvuddelenav av
kyrkobyggnaderna, bl.a. de från medeltiden, viktigt kulturarv,utgör ett

för alla landets medborgare. Detta måste även eftergemensamt en
förändring relationerna mellan och Svenska kyrkan förvaltas påstatenav

sådant detsätt inte skingras. det ñregående framgårAvett att att staten
föreslås betydande del det ekonomiska för dettata ansvareten av
kulturarv.

tidigare anförtsSom vi samtliga trossamfimd, Svenska kyrkanattanser
såväl övriga, i möjligaste skall likvärdiga förutsättningarmån försom ges
sin verksamhet. De problem idag föreligger när det gäller de övrigasom
trossamfundens möjlighet ñnna lämplig rättslig form för sinatt en
verksamhet föreslår vi skall lösas trossamfund ställningattgenom ges som
rdttssubjekt, parallell med ideell förening eller stiftelse. En lagstift-t.ex.
ning i denna fråga kan innefatta också andra betydelse förämnen av
trossamfundens verksamhet, bl.a. den nuvarande religionsfrihetslagens

allmänna bestämmelser. Trossamfundens ställning särskildamera som
rättssubjekt bör inte göras obligatorisk, trossamfund så önskarutan som
skall kunna stå utanför regleringen. utformningLagens sådanmåste göras

vissa krav på storlek och stabilitet ställs trossamfundpåatt t.ex. ett som
skall få ställning särskilt rättssubjekt.som

I de följande avsnitten beskrivs de förslag vinärmare presenterat.nu
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OMLAGSTIFTNINGEN5

SVENSKA KYRKAN

föreslårVi
rättssubjekt,ställningSvenska fårkyrkan ett egetatt som-

församlingar behållersammanslutningarförsamlingar ochatt av-
kommuner,ställning rättssubjekt upphörsin att varamensom egna

reglering i formoffentligrättsligSvenska kyrkanatt nyges en-
statlig eller kommunal,inte till deldenna någoninnebärande äratt

i regeringsformen,regleringen omfatta dels bestämmelserskallatt-
trossamfund,lagSvenska kyrkandels lag samt somen omen om
trossamfundandrainnehålla bestämmelser änockså skall om

Svenska kyrkan,
andrainnehålla bestämmelserregeringsformen skallävenatt om-

trossamfund Svenska kyrkan,än
vissa huvudbestämmel-skall innehållaSvenska kyrkanlagenatt om-
skyldigheten för demidentitetSvenska ochkyrkanstryggarser som
övrigt får fattasavgift ibesluttillhör den betala attatt avmensom

kyrkomötet samt
konstitutionellt skydd.särskiltSvenska kyrkanlagen ettatt gesom-

förhållandenNuvarande5.1

författningsregleringför omfattandeSvenska kyrkan idag föremålär en
finnsbestämmelserVissaföljd dess offentligrättsliga ställning.avsom en

förordning. dellag eller Enregeringsformen, andra ii gnmdlag, främst
utfärdatskungörelserkyrkligañrfattningsregleringen deutgör avsomav

i övrigt efterbestämmelserCentralstyrelsen och dekyrkomötet eller som



54

delegering kyrkomötet utfärdas domkapitel, kyrkliga kommuner ellerav av
kyrkokommunala förvaltningsmyndigheter.

I regeringsformen behandlas Svenska kyrkan i övergångsbestämmelsema.
I punkt 9 grundläggande föreskrifteratt Svenska kyrkananges om som
trossamfund och kyrkomötet församling valda ombud förom som en av
Svenska kyrkan meddelas lag. Sådan lag stiftas på sättgenom samma som
huvudbestämmelsema i riksdagsordningen, dvs. likalydandetvågenom
riksdagsbeslut med mellanliggande val till riksdagen eller beslutettgenom
i riksdagen varvid minst fjärdedelar de röstande ochtre minst hälftenav

riksdagens ledamöter är Lagstiftning med grundläggandeav ense.
föreskrifter Svenska kyrkan och kyrkomötet förutsätter ocksåom attom
yttrande först inhämtas från kyrkomötet.

Föreskrifter medlemskap i Svenska kyrkan meddelas lagom genom som
stiftas riksdagen med kyrkomötets samtycke.av

Grundläggande föreskrifter prästtjänster, biskopar och domkapitelom samt
organisationen myndigheter under kyrkomötet och den kyrkligaom av om

egendomen meddelas i lag efter yttrande kyrkomötet. I ordningav samma
Ändringmeddelas föreskrifter kyrkomötet inte gnmdläggande.ärom som

ändamålet för användningen kyrklig egendom sker dock lagav av genom
stiftas på sätt huvudbestämmelsema i riksdagsordningensom samma som

och efter yttrande från kyrkomötet.

Enligt punkt 10 övergångsbestämmelsema får riksdagen laggenom som
stiftats på sätt huvudbestämmelsema i riksdagsordningen ochsamma som
efter kyrkomötets yttrande överlämna till kyrkomötet kyrkligatt genom
kungörelse meddela föreskrifter Svenska kyrkans lära, böcker,om
sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, det kyrkliga ämbetet,
kollekter, central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt
utlandsarbete och för diakoni kyrkomötets arbetssätt och verksam-samt
heten hos myndigheter under kyrkomötet. Riksdagen kan därvid i lag
medge kyrkomötet i kyrklig kungörelseatt överlämnar sin befogenhet till
någon myndighet under kyrkomötet. frågaI Svenska kyrkans böcker,om
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riksdagenkankollekterhandlingargudstjänst och övrigasakrament, samt
befogenhet vidaresinfår lämnakungörelsei kyrkligkyrkomötetmedge att

förvaltnings-kyrkokommunalaellerkyrkliga kommunerdomkapitel,till

myndigheter.

regeringsformens be-övergångsbestâmmelsemapunkt 13 attI anges
fir kyrkligahuvudsak gäller äveniprimärkommunerstämmelser om

kommuner.

kyrkanSvenskaföreskriftergrundläggandeSådana somavsersom
förombudvaldaförsamlingoch kyrkomötettrossamfund avsom en

lag har1992:300. Ikyrkolagenmeddelats iharSvenska kyrkan samma
biskopar ochprästtjänster,meddelatsföreskriftergrundläggande om

under kyrkomötetmyndigheterorganisationen samtdomkapitel, omavom
föreskrifterövrigakyrkolageninnehållerVidareegendomen.kyrkligaden

kyrkomötettillöverlämnatshar ocksåkyrkolagen attkyrkomötet. Iom
kyrkans lära,Svenskaföreskriftermeddelakungörelsekyrklig omgenom

ämbetet,kyrkligadethandlingar,och övrigagudstjänstsakrament,böcker,
och övrigtmissionevangelisation,förverksamhetcentralkollekter,
verksam-ocharbetssättkyrkomötetsdiakonioch förutlandsarbete samt
kyrkomö-kyrkolagen fårEnligtunder kyrkomötet.myndigheterhosheten

centralstyrelsekyrkansSvenskakungörelse överlåta åtkyrkligtet genom
kyrkligadomkapitel,kollekter åtföreskriftermeddela samtatt om
meddelaförvaltningsmyndigheterkyrkokommunalaoch attkommuner

och övrigagudstjänstsakrament,kyrkans böcker,Svenskaföreskrifter om
kollekter.handlingar samt om

kyrkligaochförsamlingarföreskriftervidarekyrkolagen finnsI om
borgerligaför degällermotsvarande demisamfälligheter stort sett som

kommunerna.

religionsfrihetslagenfinns ikyrkani SvenskamedlemskapFöreskrifter om
alla trossamfund,bestämmelser rörockså vissafinns1951:680. Där som

övriga.kyrkan såvälSvenska som
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Med stöd den normgivningsmakt riksdagen kyrkolagenav som genom
överlämnat till kyrkomötet har detta utfärdat flera kyrkliga klmgörelser,

Svenska kyrkans grundläggande dokumentt.ex. avseende be-om tro,
kännelse och lära, det kyrkliga ämbetet och biskopprästom samtsom
instruktion för Svenska kyrkans centralstyrelse.

riksdagenAtt överlämnat normgivningsmakt till kyrkomötet innebär inte
riksdagen skulle förhindrad självatt meddela föreskrifter i deattvara

ämnen delegeringen För beslut sådana föreskrifter gällersom avser. om
dock detsamma beträffande grundläggande föreskrifter Svenskasom om
kyrkan trossamfund. De beslutas alltså på sätt huvudbe-som samma som
stämmelserna i riksdagsordningen och efter yttrande från kyrkomötet.
Däremot kan regeringen enligt regeringsformen inte meddela föreskrifter
i sådana ämnen. När det gäller ämnen där riksdagen inte delegerat
normgivningsmakt till kyrkomötet har regeringen emellertid kvar sin
kompetens enligt regeringsformen meddela föreskrifter verkställig-att om
het lag. Med stöd denna kompetens har regeringen utfärdatav t.ex.av
kyrkofondsförordningen 1988:1148, ñrordningen 1989:88 förvalt-om
ningen kyrklig jord, ñrordningen 1989:89 tjänstebostâder förav om
biskopar och präster förordningen 1992:997 biskops-samt ochom
prästtiänster.

Vid sidan kyrkolagen ñnns även vissa andra lagar Svenskaav som avser
kyrkan. Det gäller lagen 1972:704 kyrkofidlmälaigeval, ochom m.m.
lagen 1992:288 medlemskap i icke-territoriella församlingar.om
Bestämmelser i hög grad berör den kyrkliga verksamheten finns ocksåsom
i begravningslagen 1990: 1144 och i 4 kap. äktenskapsbalken, som
innehåller regler vigsel. I kommunalskattelagen 1928:370 reglerasom
skyldigheten betala församlingsskatt, och i lagenatt 1951:691 vissom
lindring i skattskyldigheten för den icke tillhör svenska kyrkan finnssom
bestämmelserna den s.k. dissenterskatten.om

I lagen 1988:950 kulturminnen finns bestämmelser kultur-om m.m. om
historiskt skydd fir Svenska kyrkans kyrkobyggnader och kyrkotomter

för kyrkliga inventarier.samt
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5.2 ERK-utredningen

regleringERK-utredningen påpekade möjlighet till rättsligatt aven
införaförhållanden friare relationer till ärSvenska kyrkans vid staten att

bestämmelser Svenska kyrkansramlag med vissa grundläggande omen
vissorganisation och verksamhet. Justitiekanslern skulle kunna utöva

komplettering,tillsyn ramlagens efterlevnad. Alternativt, elleröver som en
missnöjd efterlevnaden kunna föra talan vidskulle den medärsom

domstol.

Remissyttrandena5.3

kyrkans centralstyrelse Svenska kyrkan bör kunnaSvenska attanser
innebäraframträda rättssubjekt, vilket dock inte skall någonett egetsom

angelägen-ändring i ñrsamlingarnas och stiftens handha sinarätt att egna
Även ställning särskildaheter. övriga trossamfund bör kunna somges

ideellrättssubjekt de skall behöva inordna sig i rättsbegrepp,att t.ex.utan
stiftelse, sig främmande för Lagstiftningenförening eller dem.ter omsom

konstitutionellde övriga samfunden rättssubjekt bör starksom ges en
riksdagsordningen.ställning och beslutas i den ordning gäller fört.ex. som

Övergångsbestämmelser Svenska kyrkan börRegeringsformens ersättasom
bestämmelse bland regeringsformens huvudbe-med grundläggandeen

Centralstyrelsen föreslagna lagstiftningen Svenskastâmmelser. Den omav
ERK-utredningen föreslagit ochkyrkan bör omfattande vadänvara mera

omfatta del bör ändring reglernakyrkotillhörighetsfrågor. I dennat.ex. av
kyrkan bör hakyrkomötets samtycke. Lagstiftningen Svenskakräva om
bestämmelserkonstitutionella ställning riksdagsordningen. Desamma som

kyrkomötet utfärdadbehövs lagstiftningen bör in iutöver tas en avsom
beträffande Svenska kyrkanskyrkoordning. Bestämmelserna i denna tro,

skydd. Med hänsynbekännelse och lära bör särskilt konstitutionelltettges
till kyrkomötets utökade arbetsuppgifter dess arbetsformer över.bör ses

kyrkans församlings- pastoratsjférbund i från Central-Svenska och anser en
pastoratssamfällighetemasstyrelsen awikande mening församlingamas,att

ställning kyrkokommuneroch de övriga kyrkliga samfällighetemas som
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oförändrad.bör kvarstå Justitiekanslern har ingen invändning ERK-ut-mot
redningens tankegång och han eventuellt kan roll ocksåattanser ges en

det gäller föranär talan inför domstol. Statskontoret förordaratt att
regleringen framtidade relationerna mellan och Svenska kyrkanstatenav
sker ramlag ifrågasätter alternativt inte sådan ramlaggenom en men om en
bör tillämplig för trossamfund i allmänhet. Ramlagen skulle kunnavara
kompletteras med avtal mellan och de olika trossamfunden. Riks-staten
revisionsverket ifrågasätter vilken instans vid friare relationer mellansom

och Svenska kyrkan skall revidera domkapitlen och de centralastaten
kyrkliga Riksantikvarieämbetet och historiska muséerstatensorganen.
framhåller det år grundläggande betydelse lagskyddet föratt attav
kyrkobyggnader och för de kyrkliga inventariema bibehålls im.m.
nuvarande omfattning. Kammarkollegiet understryker behovet deattav
grundläggande dragen i den kyrkliga organisationen fastställs i ramlag,en
dvs. Svenska kyrkan skall demokratiskt uppbyggd och riks-att vara
täckande församlingar och stift skall för lokaladen ochsamt att svara
regionala verksamheten. ramlag vidareEn bör innehålla bestämmelser om
förvaltningen den kyrkliga egendomen och tillsyn dennaöverav om

Samarbetsnämndenñrvaltning. för statsbidrag till trossamfimd, Sveriges

frikyrkorád och Judiska församlingarnas Centralrâdi Sverige attanser
offentligrättslignågon särreglering beträffande Svenska kyrkan inte bör

ramlaggöras avsedd för alla trossamfund bör komma till stånd.attmen en
Sveriges frikyrkoråd avstyrker därvid Svenska kyrkans identitetatt som

folkkyrkaöppen med rikstäckande verksamhet demokratiska arbets-och
former lagregleras. Svenska kyrkans Personalförbund nuvarandeattanser
offentligrättsliga reglering för Svenska kyrkan i princip bör bibehållas.

Katolska biskopsämbetet Stockholm förordar särskild rättslig formi att en
för trossamfund tillskapas, vilken skulle kunna såväl Svenska kyrkanavse

andra trossamfund.som
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överväganden5.4

Behovet lagstiftningav

Remissinstansema delar HRK-utredningens uppfattning lagstiftningvissatt
beträffande Svenska kyrkan behövs fortsättningsvis. Omfattningenäven av
denna lagstiftning blir dock beroende fortsattadet förhållandet mellanav

och Svenska kyrkan.staten

Även fir från helt fri kyrka viss lagstiftningär behövlig. Bl.a.statenen
har från andra samfund Svenska kyrkanän påpekats behovet lagstift-av en
ning klarlägger trossamfundens rättsliga ställning. Lagstiftningsom som
behandlar Svenska kyrkan från helt fritt trossamfund skulleett statensom
lämpligen kunna åstadkommas i den formen lag skapasatt en som avser
alla trossamfund och deras ställning.

När emellertid ställer krav Svenska kyrkanpå ävenstaten att t.ex.
framgent skall ochöppen rikstäckande evangelisk-lutherskvara en
folkkyrka med demokratisk uppbyggnad, det nödvändigtär dessaatten
krav kommer till klart uttryck. Principiellt detta ske i form antingenav

avtal eller lag.ett en

Avtal mellan Svenska kyrkanoch förutsätter denna har ställningstaten att
juridisk vilken kan sluta avtal. sådan ställningEn skullesom en person,

kunna åstadkommas lag trossamfunds rättsliga status.genom en om
Svenska kyrkans ställning idag församlingar,torde att pastoratssam-vara
tälligheter och övriga kyrkliga samfälligheter i sin egenskap kyrkokom-av

utgör juridiska medan kyrkomötet och dessmuner egna personer, organ
liksom domkapitlen är statliga och därför delutgör rättssubjekteten av

Svenska kyrkan helhet har idag inte ställning ochstaten. som som en egen
enhetlig juridisk person.

Avtalsformen är givetvis från rättslig synpunkt fullt möjlig förvägen en
reglering förhållandena mellan och Svenska kyrkan. En sådanstatenav
reglering innebär relationerna kommer civilrättsliga regleratt att styras av
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detnär gäller avtalets upphörande. Enligt allmänna rättsprincipert.ex.
torde civilrättsligt avtal inte kunna gälla för all framtid, det måsteett utan

försett med antingen sluttidpunkt eller uppsägningsregler. Medvara en
hänsyn till civilrättsligt avtal således kan komma medföraatt ett att en
alltför kortsiktig reglering förhållandet mellan och Svenskastatenav
kyrkan vi inte avtalsformen lämplig.anser

debatten harI ibland framförts förhållandet mellan och Svenskaatt staten
kyrkan borde regleras ñrdrag, slags avtal högre dignitetett ettgenom av
och längre varaktighet än vanligt civilrättsligt avtal. Sådana fördrag harett
träffats mellan kyrkorna i Tyskland, på sidan, och förbundsrepublikensena
olika delstater, den andra. Fördragetpå begrepp okänt iär svensksom
rättsordning för reglering mellanstatliga förhållanden, dvs. ñrutom av
avtal mellan Sverige och främmande eller sammanslutningstaten en av
sådana givetvisDet är teoretiskt möjligt rättsligt skapastater. att en ny
avtalsform för reglering förhållandena mellan och Svenskastatenav
kyrkan eventuellt även för förhållandena till andra trossamfund. Att

i sådan avtalsform skulle vilja binda sig för all framtidstaten ens en ny
framstår emellertid osannolikt. Härtill kommer Svenska kyrkansattsom
företrädare också förmodligen känna tvekanmåste inför avtalett som
gäller för all framtid.

Alternativet till avtal lagstiftning.är Svenska kyrkan skulle därmed stå
under viss offentligrättslig reglering. Möjligheten i lag åläggaatten en
från helt fri kyrka vissa skyldigheter givetvis tänkbarär skullestaten men
strida den grundläggande rättsprincipen lag inte får endastmot att ettavse
enskilt fall måste sikte alla fallpå viss lagutan ta typ;av en en som
reglerar skyldigheten rikstäckande skulle därmed träffa ävenatt t.ex. vara
de övriga samfimden.

Vi denna bakgrund Svenska kyrkan fortsättningsvisävenmot attanser
måste bibehålla viss offentligrättslig reglering.en
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Regeringsformen

offentligrättsligtEn reglerad kyrka inom de för denmåste rymmas ramar
offentliga verksamheten regeringsformen Idag återfinnssom anger.
regeringsformens regler Svenska kyrkan i övergångsbestämmelserna.om
Skälet till förtsde inte in i regeringsformens huvudbestämmelser äratt att
det vid tidpunkten för regeringsformens tillkomst pågick utredningsarbete

de framtida relationerna mellan och Svenska kyrkan. Närstatenom nu
dessa relationer skall läggas fast för lång tid framåt den nuvarandemåste

lösningentemporära ersättas med definitiv. Eftersom offent-en mera en
ligrâttslig reglering för Svenska kyrkan framför allt med kyrkomötets-
ställning inte rimligen kan in bland de offentligapassas organ som nu-
behandlas i regeringsformen det nödvändigt föra in särskilt avsnittär att ett

Svenska kyrkan.om

avsnitt i regeringsformenEtt Svenska kyrkan kan givetvis görasom mer
eller mindre omfattande. konstitutionella skäl bör emellertid deAv
grundläggande bestämmelserna Svenska kyrkans ställning och dessom
normgivningsmakt med. Om viss lagstiftning Svenska kyrkan skalltas om
omfattas särskilda konstitutionella garantier, den skallt.ex. attav
tillkomma på riksdagsordningenssätt grundbestämmelser,samma som

regel detta finnasmåste även i regeringsformen. Från formellen om
synpunkt finns inga hinder med ytterligare bestämmelser imot att ta
regeringsformen. Allmänt har det dock hittills varit hållasträvan atten

regeringsformens omfattning utsträckningså möjligt, dettastornere som
med hänsyn till dels önskemålet endast ha absolut grundläggandedäratt
föreskrifter och undvika detaljer, dels de ändringomgångarextra som en

regeringsformen medför. En ytterligare bestämmelse kan ha sinav som
plats i regeringsformen är emellertid bestämmelser ocksåatten som anger
finns andra trossamfimd än Svenska kyrkan.om

Enligt mening skall bestämmelserna regeringsformenvår i i huvudsak
inskränkas till de konstitutionellt nödvändiga. Vidare det välmotiveratär

i regeringsformen särskilt konstitutionellt skydd, motsvarande detatt ettge
gäller för riksdagsordningen, lagstiftningen Svenskaåt kyrkan.som om
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situationen, där det krävs yttrande frånMed hänsyn till den nuvarande
och där det vidare i vissakyrkomötet i frågor Svenska kyrkanrörsom

eller beslut i riksdagen fattas i denfrågor krävs kyrkomötets samtycke att
vi vissgäller för ändring riksdagsordningen,ordning attanser ensom av

förändringarskall bestå för kyrkan beslut närtrygghet Svenska så att om
tillfällig riksdagsmajoritet.dess grundvalar inte kan träffasdet gäller av en

grundläggande föreskrifter Övriga trossamfund bör kunnaOckså gesom
fråga i avsnittet lagstiftningskydd. Vi återkommer till denna omsamma

trossamfund i allmänhet.

bestämmelserna i regeringsformen skallVid sidan de sålunda föreslagnaav
likställighetsskäl införasmening ocksåenligt närmastvår enav ——

trossamfimden.lagstiftningen beträffande de fria Enbestämmelse om
i grundlag framhållasådan bestämmelse behövs för redan att statenatt

behandla olika trossamfunden likvärdigt.deattavser

lagstiftningAnnan

vad förekommeroffentligrättsligt kyrka kan,reglerad utöverFör somen
lag. Enligt ERK-regeringsformen, finnas bestämmelser iden i annanom

organisationbestämmelser kyrkansutredningen skulle grundläggande om
anförde i sittcentralstyrelsei lag. Svenska kyrkansoch verksamhet anges

omfattande och innehållalagstiftningenremissvar böratt meravara
prästerliga ämbetsñr-offentlighetsprincipen, denbestämmelser även om

skyldig-kyrkliga utjämningssystemet,valtningen, kyrkotillhörigheten, det
avgift till denSvenska kyrkan betalaför dem tillhörheten samtattsom ——

egendomen. Lagstiftningstiftelser den kyrkligaden inte överförs tillom -
liksom idagCentralstyrelsens förslagkyrkotillhörigheten bör enligtom -

samtycke.för medlemskap utfärdas med kyrkomötetsgäller -

Svenska kyrkans identitetskall frågornaEnligt meningvår somom
trossamfund,och demokratisk uppbyggtevangelisk-lutherskt, rikstäckande

CentralstyrelsenBRK-utredningen ochregleras i sådan lagen som
Svenskaskall också frågandel denna identitetföreslagit. Som omen av
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kyrkans episkopala struktur beröras. Likasånågot skall i sådan lagen
klarläggas Svenska kyrkans rätt avgift dem tillhör den.att ta upp av som

ledSom i reform på stat-kyrka-omådet ingår Svenska kyrkansett atten
centrala m.fl. inte längre bör del rättssubjektet Istaten.organ vara en av
stället bör Svenska kyrkan helhet få ställning rättssubjektett egetsom som

varken statligtär eller kommunalt. Rättssubjektet bör omfatta helasom
Svenska kyrkan i dess nuvarande offentligrättsliga form, dvs. kyrkomötet

och dess myndigheter, domkapitlen församlingama,samt pastoratssam-
fällighetema och övriga kyrkliga samñlligheter. Att Svenska kyrkan utgör

och enhetligt rättssubjekt hindrar inte församlingar,ett eget att pastorats-
samfälligheter och övriga kyrkliga samfälligheter fortsättningsvisäven
utgör rättssubjekt. För markera församlingarnas samtatt pastorats-egna
samfällighetemas och övri samñlligheters fortsatta självständighet börga
införas särskilt stadgande församlingen ochett samfälligheten ärattom

juridisk Den enda skillnaden nuvarande läge när det gällermoten person.
församlingamas och samfällighetemas ställning juridiskasom egna

kommer de närmare reglerna deras verksamhetatt attpersoner vara om
bestäms kyrkomötet och inte riksdagen. De privatrâttsligt organisera-av av
de delarna Svenska kyrkan, föreningar och fria stiftelser, har idagav
ställning privata rättssubjekt. De kan därför inte automatisktsom egna
föras in i det rättssubjektet Svenska kyrkan. Det får dock förutsättasnya

den nuvarande Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,att
privaträttsligutgör organisation för den rikskyrkliga verksam-som nu en

heten, bringas iuppgå det nybildade rättssubjektet Svenska kyrkan.att

Svenska kyrkan skall enligt meningvår närmast följd desssom en av-
offentligrättsliga reglering falla under offentlighetsprincipen. Detta-
innebär Svenska kyrkan även fortsättningsvis skall skyldigatt attvara
lämna sina handlingar till den begär det, det inte förut någonsom om
särskild handling föreligger sekretess enligt bestämmelser i lag. Detta
ställningstagande fordrar viss ändring i tryckfrihetslagstiftningen.

Från rättslig synpunkt behöver frågorna kyrkotillhörighet, utjâmnings-om
och avgiftsskyldighet till Svenska kyrkan inte regleras isystem lag utan
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kan överlämnas till kyrkomötet. sådantEtt överlämnande måste dock ske
i lag. berorDetta på församlingarna, pastoratssamfällighetema och deatt
övriga kyrkliga samfällighetema utgör självständiga enheter, vilka
kyrkomötet inte riksdagens delegering kan ålägga skyldighet.någonutan
Skall uppbörd enskildas avgift till kyrkan ske skattemyndig-av genom
heternas försorg måste bestämmelse finnasdetta i lag; kyrkomöteten om
eller något kyrkligt kan inte ålägga dessaorgan myndigheterannat att
medverka i uppbörden. Enligt uppfattningvår dock sådanpassar en
bestämmelse eftersom uppbördshjälpen skalläven övriga trossam-avse—-—
fund bättre i lag också gäller för dessa.en som-

frågan kyrkotillhörighetOm överlåts till kyrkomötet behövs givetvisom
inga särskilda bestämmelser dettas samtycke erfordras för ändringattom

kyrkotillhörighetsreglema. Inte heller i övrigt bör krävas kyrkomötetsav
samtycke för ändring i lagstiftningen Svenska kyrkan. skallDäremotom
naturligtvis Svenska kyrkan tillfälle till yttrande innan lagändringarges

berör denna sker. Detta följer emellertid rådande praxissom av numera
i lagstiftningsärenden. Någon särskild bestämmelse detta behövs därförom
inte.

har påpekats behovetDet kulturminneslagens skydd för kyrkobygg-attav
nader och för kyrkliga inventarier inte försvagas. Enligt vår meningm.m.
bör dessa bestämmelser i huvudsak kunna kvarstå efter förändringäven en

Svenska kyrkans rättsliga ställning. Svenska kyrkans möjligheter attav
ekonomiskt bära underhållskostnaderna för kyrkobyggnadema är av
grundläggande betydelse i detta sammanhang.

tillsynenFrågan över Svenska kyrkan efter relationsândring harom en
också tagits upp.

För helt fri kyrka skulle tillsynen i första hand kunna komma till stånden
på sätt idag gäller för ideella föreningar, nämligent.ex. attsamma som en
medlem missnöjdär kan föra talan vid allmän domstol ändringsom om av
det beslut han eller hon missnöjdär med. ekonomiskaOm statensom ger
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villkoraskunnatorde bidragenkyrkatill sådanstödellerbidrag annat en
situationer.återbetalningsskyldig vissaiblirkyrkanmed att

gradlägreelleri högrereglerad kyrka kommeroffentligrättsligtEn --
iverksamhetenoffentligaför denkontroll gällerunder denståatt som

tjänstefelsansvaret.ochtillsynJustitieombudsmännensallmänhet, t.ex.
Justitiekanslern,föreslagit ävenBRK-utredningenGivetvis kan som-

statligmyndighetsutövning ochhand har tillsyn överförstaidag isom
diskuterassammanhangetikanroll. Detövrigt, härverksamhet i ges en

möjligheternabibehållakyrka börregleradoffentligrâttsligtför enom man
samfållighetersochförsamlingarsöverklagakyrkantillhördemför attsom

ordning ärtill sådanalternativkommunalbesvär. Ettbeslut engenom
missnöjdden ärframhållitERK-utredningennaturligtvis att somsom --

domstol.allmänvidfår föra talan

Svenska kyrkanövertillsynenregleringsärskildinte någonVi att avanser
kankyrkanSvenskaochmellanFörhållandetframdeles.behövs staten

tillsynstatligsärskildvarför någonförtroendefullt,bli fortsattförväntas
kyrkanSvenskaövrigt kommererfordras. I attintekyrkanSvenskaöver
vid valenden utövartillhörkontroll deunderkastad den somsomvara

Justitiekanslern kommerochJustitieombudsmannenkyrkan.Svenskainom
gällerdetnärmyndighetsutövning,denövervaka t.ex.därvid endast att

möjlighetkyrkan. NågonSvenskasker inombegravning,ochvigsel som
statligabeslut tilldessöverklagakyrkanSvenskatillhörfir dem attsom

detstårbehövas. Däremothellervidomstolar inteellermyndigheter anser
beslut kan över-kyrkligafritt bestämmakyrkanSvenska attgivetvis att

regel ärnågonvihellerkyrkligt Inte attklagas till något anserorgan.
avgörandenkyrkansSvenskamedmissnöjdden ärerforderlig att somom

detta.domstolallmänvidskall kunna föra talanfrågai någon om
allmänvidSvenska kyrkanochenskildamellanRättegångar personer
inomhanddå i förstasituationer,tänkbara i vissaändådomstol är men

finns ifastställelsetalans.k.reglerallmännaför de somomramen
kyrkanSvenskatillförhållandeenskildskanVidarerättegångsbalken. en

myndighetsuppgifterdessföljdprövningdomstolsunderkomma avsom en
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inom begravningsverksamheten och följd med-statenst.ex. som en av
uppbörden avgifter.verkan i av

revision inomRiksrevisionsverket påpekat bör fråganSom även om
relationer bortfaller den statligaSvenska kyrkan klarläggas. Vid ändrade

centralarevisionens skyldigheter avseende domkapitel och de kyrkligat.ex.
Andra lösningar i sådant fall skapas. får ankommaDet påmästeorganen.

Svenska kyrkan själv bestämma i dessa frågor.att

bestämmelser behövs vad med i regeringsformenDe utöver tassom som
utfärdasrespektive i lag Svenska kyrkan får kyrkomötet.en avom

fall kyrkomötet utfärdadeCentralstyrelsen har påpekat vissa i såatt av
fordrar särskilt konstitutionellt skydd, debestämmelser såt.ex. attett

likalydande beslutendast kan ändras kyrkomötet medtvåav genom
mellanliggande val. Behov sådant skydd föreligger enligt Centralstyrel-av

i fråga bestämmelserna kyrkans bekännelse ochtro,sen om som avser
emellertid inget behovlära. Enligt vår mening föreligger att statenav

sådant särskilt konstitutionellt skydd för de beslutföreskriver ett som
kyrkomötet har fatta.att

trossamfund kyrkan finns i huvudsak ingen särskildandra än SvenskaFör
följerrättsligt ideella föreningar och dålagstiftning. De i regelanses vara

ñreningar. finns emellertidde bestämmelser gäller för sådana Dessasom
från fir ekonomiska föreningar ellertill skillnad vad gäller t.ex.som

följer i stället rättspraxis.aktiebolag i allmänhet inte lagreglerade utan av
stiftelse ideell före-Vissa samfund rättsligt ha karaktär änavanses snarare

församfund den lagstiftning gällerning. Sådana då underkastadeär som
tillsyn stiftelser.stiftelser i allmänhet, främst lagen 1929:116 överom
omarbetning ochStiftelselagstiftningen för närvarande underär pro-

fram 199394:9.position stiftelselag har nyligen lagtsen prop.om ny -
ändra stiftelseinstitutets gnmd-lag kan dock inte förväntasDenna nya

läggande karaktär.

samfund begravnings-Sådana andra Svenska kyrkan harän som egen
bestämmelser. Likasåverksamhet omfattas givetvis begravningslagensav
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omfattas de har vigselrätt äktenskapsbalkens vigselregler. Sedansom av
den julil 1993 gäller vidare särskild lag vigsel förrättas inomen om som
dessa samfund, lagen 1993:305 rätt förrätta vigsel inom andraattom
trossamfund än Svenska kyrkan.

Vissa remissinstanser har förordat rarnlag trossamfund i allmänhet,en om
omfattande såväl Svenska kyrkan andra trossamfund. Beträffande desom
övriga samfunden skulle i sådan lag kunna deras ställningt.ex.en anges

Ävenjuridiska till statsbidragrätt och vigselrätt. för påsom personer, en
annorlunda offentligrättsligtsätt reglerad kyrka fordras det emellertid -

vad skulleutöver gälla för de övriga samfunden åtskilliga andrasom ——
bestämmelser i det föregående.nämnts förhållandeDetta hindrarsom
givetvis inte sig de införs i lag trossamfund, varvidatt en gemensam om
dessa bestämmelser endast har avseende Svenska kyrkan.på En sådan lag
skulle dock så stark övervikt för den del Svenska kyrkanen som avser

vi det lämpligareâr med lag Svenska kyrkan ochatt attanser en om en
trossamfund i allmänhet. En sådan lag skall då också innehållaannan om

de speciella bestämmelser behövs för andra trossamfund än Svenskasom
kyrkan. samfundsDessa likställdhet med Svenska kyrkan markeras genom
den tidigare berörda bestämmelsen dem i regeringsformen. Viom
återkommer i tillavsnitt frågan lagstiftning dessa.ett senare om om

Med de angivna beträffande lagstiftning för Svenska kyrkan blir
indelning i olika inom denna i huvudsak inomkyrklig fråga. Detorgan en
blir Svenska kyrkan själv, i första hand kyrkomötet, fårgenom som
avgöra domkapitlen, Ansvarsnämnden för biskopar och Domkyr-t.ex. om
korådet i Lund, vilka alla idag statliga myndigheter underär regeringen,

Ävenskall bestå och vilka uppgifter skall frågande i fall ha. hurså om
och biskoparpräster skall blir med förslagvåra inomkyrkligutses en

angelägenhet. Också de kyrkliga valen får handhas Svenska kyrkanav
själv.

Frågan den kyrkliga personalens ställning efter reform det slagom en av
vi förordathär får utredas särskilt.
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6 AVGIFT TILL SVENSKA

KYRKAN

Vi föreslår
den fiirsamlingsskattennuvarandeatt skall kyrkoav-ersättas av en-

gift, enligt lag skall betalas dem tillhör Svenska kyrkan,som av som
och

kyrkoavgiftenatt skall betalas vid skatteuppbörden tillsammans-
med inkomstskatten.

6.1 Nuvarande förhållanden

Fysiska bosatta i Sverige, och dödsbon efter sådana ärpersoner, personer
skyldiga betala allmän kommunalskatt. Viss skyldighetatt betala allmänatt
kommunalskatt föreligger också för inte bosattaår i Sverigepersoner som

bedriver verksamhet här. Till skillnad vad tidigare gälltmen som mot som
betalar juridiska inte sådan skatt. Allmän kommunalskattpersoner numera
utgörs bl.a. församlingsskatt till Svenska kyrkan. Församlingsskattenav
består i sin skatt bestämts församlingentur och stiftssamñllig-av som av
heten dâr den skattskyldige är folkbokförd sådan har bildatsnärsamt en—

kyrklig samfällighet. Församlingsskattens storlek varierar överannan-
landet.

Församlingsskatten liksom den allmänna kommunalskattenuttas i övrigt-
i förhållande till den skattskyldiges inkomster så skatten utgår medatt——
visst belopp för varje hundra kronorett den skattskyldigessumma om av
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beskattningsbara inkomst. Den genomsnittliga församlingsskatten förär år
1994 kr eller1:14 annorlunda uttryckt drygt 1,1 denprocent av- -
skattskyldiges beskattningsbara inkomst.

Den inte tillhör Svenska kyrkan betalar nedsatt församlingsskatt.som
Denna lägre skatt, den s.k. dissenterskatten, medutgår 25 denprocent av
törsamlingsskatt gäller för dem folkbokfördaär isom som samma
församling och tillhör Svenska kyrkan. följdEn även deattsom av som
inte tillhör Svenska kyrkan ändå i viss utsträckning skattskyldigaär till
denna de harär rätt överklaga kyrkokommunala beslutatt attsamma som
den tillhör Svenska kyrkan. inteDe tillhör Svenska kyrkan harsom som
däremot inte rösträtt vid de kyrkliga valen.

Bakgrunden till skattskyldighet åligger även dem inte tillhöratt som
Svenska kyrkan är denna för allmänt samhälleliga uppgifteratt svarar som
också omfattar dem inte tillhör den. Sedan folkbokñringen övertagitssom

skattemyndighetema kvarstår dessa uppgifter begravningsverksam-av av
heten.

Uppbörden församlingsskatten sker med skatteuppbörden igemensamtav
övrigt. Sålunda inbetalar de skattskyldiga löpande under preliminäråret
skatt, alla direkta skatter. den harFör anställningsin-som avser som
komster gör arbetsgivaren därvid skatteavdrag lön ochpå motsvarande
och inbetalar detta till Skattemyndigheten. Den har inkomst rörelsesom av

Åreteller liknande får själv betala in sin preliminära skatt. efter inkomst-
skeråret taxering, varvid Skattemyndigheten slutligt fastställer vilken skatt

den skattskyldige skall betala. Eventuell överskjutande skatt återbetalas till
den skattskyldige i slutet detta den skattskyldigeår. Om däremot harav
betalat in för lite preliminär skatt, har han eller hon betala denatt
kvarstående skatten i början året därpå. Om den skattskyldige inteav
betalar den kvarstående skatten tid,på överlämnas skattefordringenutsatt
till kronofogdemyndigheten, då har i uppgift möjligt driva inattsom om
skattefordringen. Kronofogdemyndighetens indrivningsåtgârder kan bestå
i betalningspåminnelser, utmätning och ansökan den skattskyldigeattom
skall försättas i konkurs.
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Influtna skattemedel avseende församlingsskatten överförs skattemyn-av
digheten till församlingar, stiftssamfalligheter och andra kyrkliga

samfalligheter i första hand ñrskott, bygger beräkningarpågenom som
det förväntade utfallet. Sedan taxeringsarbetet avslutats skerav en

slutavräkning. Denna grundas den taxering skett och inte denpå påsom
skatt faktiskt influtit.som

Förskottsbeloppen utbetalas månadsvis församlingar och samfälligheter.till
Utbetalningen är samordnad med det kyrkliga utjänmingssystemet.

6.2 ERK-utredningen

föreslogERK-utredningen skattskyldigheten till Svenska kyrkan föratt
dem inte tillhör denna skall upphöra. Utredningen anförde dis-attsom
senterskatten under lång tid varit föremål för kritik, varvid det ansetts
orimligt skatt kyrkantill Svenska betalas demmåste äratt t.ex.av som
medlemmar i andra trossamfund och därför den. Särskiltutträtt ur
påpekades de inte tillhör Svenska kyrkan inte heller har rösträtt vidatt som
de kyrkliga valen och således inte möjlighet påverka dess sättatt att
använda skattemedlen skatten även på där Svenskasamt att tas ut orter
kyrkan inte handhar begravningsverksamheten. Utredningen framhöll
vidare de inte är medlemmar Svenska kyrkanäven i emellertidatt som

bidraockså fortsättningsvis bör till finansieringen den allmännaav
samhälleliga uppgift begravningsverksamheten utgör.som

Finland ochI Tyskland ERK-utredningen har kyrkornanoterade- -
beskattningsrätt endast avseende medlemmar.men

ERK-utredningensFör räkning har forskare vid Svenska kyrkans
forskningssekretariat undersökt bl.a. benägenheten hos dem tillhörsom nu
Svenska kyrkan kvarstå och kyrkan skiljsäven staten åt SOUatt om

531991:102. dem i åldern tillhör Svenska18-60 årprocent av som
kyrkan desvarade säkert skulle kvarstå under dessa omständigheter ochatt
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ytterligare förmodligen24 de skulle kvarstå. Endast 6procent att procent
de säkert skulle lämna Svenska kyrkan skiljs fråndenatt staten.angav om

BRK-utredningen diskuterade också möjligheten Svenskaatt staten, om
kyrkans beskattningsrätt skulle upphöra, hjälpdenna med uppbördenger

avgifter från dem tillhör den. Utredningen konstaterade därvid attav som
principiella invändningar kunde trossamfund på detta sättmot att ettresas
skulle få särställning anförde också uppbördshjålp för med-atten men
lemsavgifter borde kunna tillhandahållas för andra trossamfundäven som

önskar. Utredningen fannså ställer vissa krav Svenska kyrkanpåatt staten
bl.a. den skall riksomfattande förvaltaoch kulturarvatt ett stortvara- -

vilket talar för bör kunna stödja den uppbördshjälp,att staten samtgenom
rättsliga hindernågra uppbördshjälp inte föreligger. Uppbördshjäl-att mot

bör enligt utredningen lämpligen förutsätta avgift från demattpen en som
tillhör Svenska kyrkan bestäms sätt den nuvarande försam-på samma som
lingsskatten, dvs. proportionellt den beskattningsbara inkomsten.mot
Avgiften bör även fbrsamlingsskatten,på sätt alltsåtas ut samma som

preliminärskatt, taxering och eventuellt kvarstående skatt.genom - -
Emellertid bör det ankomma Svenska kyrkan indrivningpå avgöraatt om

avgiften skall ske kronofogdemyndighetens försorg ellerav genom om
avgiftsfordringen, när den inte betalas i föreskriven ordning, skall

överlämnas till Svenska kyrkan själv fir eventuellt vidare åtgärder.

6.3 Remissyttrandena

Svenska kyrkans centralstyrelse föreslår kyrkans nuvarandeSvenskaatt
beskattningsrâtt upphör och de tillhör den åläggs betalaatt attsom en
kyrkoavgift, i huvudsak i enlighet med ERK-utredningens förslag.

Centralstyrelsen har därvid med sitt förslag siktat till lösning kanen som
Svenska kyrkan ekonomisk stabilitet och samtidigt kan vinna stödge som
utanför Svenska kyrkan. Svenska kyrkans församlings- ochäven pastorats-

förbund dock i avvikande mening den nuvarande beskattnings-attanser en
bör kvarstå. Bakom Pastoratsförbundets ställningstagande liggerrätten att

vid rådslag med anledning förslagERK-utredningens 77 procentav av
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kyrkokommunema lokalpå nivå representerande 65 demprocent av som
tillhör Svenska kyrkan förordade bibehållen beskattningsrâtt. Såvälen
Centralstyrelsen Pastoratsförbundet dissenterskatten skallattsom anser
avskaffas. Svea hovrätt de inte är medlemmar i Svenskaattanser som
kyrkan inte heller skall betala skatt till denna. Frågan uppbördshjälpom

hovrätten fordra ytterligare utredningsarbete. Förslaget uppbörds-anser om
hjälp till andra samfund än Svenska kyrkan avstyrks. Datainspektionen

det integritetsskäl största vikt det utöver uppbördanser attav vara av en
via skattesystemet tillskapas möjlighet för dem så önskar atten som
erlägga avgiften till trossamfunden på sätt. Statskontoret ochannat
Riksskatteverket tillstyrker de övriga samfunden möjlighet tillatt ges
uppbördshjälp på sätt Svenska kyrkan. Riksrevisionsverketsamma som
ifrågasätter relationsändring mellan och Svenska kyrkan kanstatenom en
ske ekonomiska konsekvenser förutan Svenska kyrkan och ñrordar
ytterligare utredning. Kyrkofondens styrelse utredningenattanser ger en
alltför optimistisk bild Svenska kyrkans möjligheter finansiera sinattav
verksamhet beskattning. Styrelsen efterlyser konsekvensbeskrivningarutan
avseende ekonomiska reformer för Svenska kyrkan påpekarsamt att en
borttagen beskattningsrätt kan komma påverka bankernas bedömningatt

de kyrkliga låntagare. Styrelsen framhåller vidare denav organen attsom
ERK-utredningen uppmätta andelen kyrkotillhöriga skulle kvarståav som

vid ändrade relationer knappast lika betalningsbe-motsvaras storav en
nägenhet. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfimd, Sveriges
frikyrkorâd och Judiska församlingarna.: i Sverige Centralrdd tillstyrker
förslaget uppbördshjâlp förutsättningunder motsvarandeattom av en
uppbördshjälp till övriga samfund. Katolska biskopsämbetet iges
Stockholm föreslår obligatorisk kyrkoavgift i stället för den nuvarandeen
församlingsskatten. Den enskilde skulle därvid själv få vilket samfundange
han eller hon önskar stödja. För den inte önskar stödja något samfundsom
alls bör avgiften tillföras samhällsnyttig verksamhet. Svenskaannan
kyrkans personalfärbund församlingar och kyrkliga samfälligheterattanser
bör behålla sin beskattningsrätt.
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överväganden6.4

Inledning

församlingar ochsinabeskattningsrâttSvenska kyrkan har idag genom
ekonomi.stabilSvenska kyrkansamfälligheter.kyrkliga Denna rått enger

Å beroendedärvid också heltSvenska kyrkanandra sidan är stats-av
vidvissa beloppeller avräkningskattestoppbeslutmakternas t.ex. avom

utbetalning skatten.av

Svenskatillhöromfattar såväl dembetala skattSkyldigheten att som
tillhör denna.inte Somgrad demi mindrekyrkan än somsom om --

inte tillhörrimligt dedet inteBRK-utredningen framhållit är att som
den. ocksåbetala skatt till Somskyldigakyrkan skallSvenska attvara

religionsfrihet, nämligenfrågakritikens huvudpunktpåpekats är attomen
religiös verksam-utanförsamfund eller valt ståden valt attett annatsom

trossamfundskatt till detbehöva betalainte skallhuvud tagethet över
för kritik denpunkt ärutanför.hon vill Enhan eller stå annansom

heller harkyrkan intetillhör Svenskaden intedemokratiska att som——
möjlighetdemokratiskinte helleroch därmedde kyrkliga valenirösträtt

punktytterligareeller hennes skatt. Enanvändningen hanspåverkaatt av
tillhördenfråga rättvisaför kritik är närmast ett annatsomen om -

Stock-bor ibegravningsplats ellertrossamfund anordnar t.ex.somsom
begravnings-förhuvudsakborgerliga kommunen idär denholm svarar

till sittdelsverksamhet gånger,får denna tvåverksamheten betala
tilldissenterskattenkommunalskatt, delsellersamfund genomgenom

kyrkan.Svenska

tillhör Svenskaintemening denskall enligt vårangivna skålendeAv som
denna punkttill denna. Påbetala skattfrån skyldighetenbefriaskyrkan att

sig i frågan.remissinstanserenighet bland deföreligger yttratsom

täcka dessbidra tilländåSvenska kyrkan börinte tillhör attDe som
utnyttjar denna.debegravningsverksamheten i den månkostnader för
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Denna fråga behandlas i samband med frågan begravningsverksam-om
hetens finansiering.

De tillhör Svenska kyrkan skall även fortsättningsvissom betala för dess
övriga verksamhet. Dessa medel skall tillsammans med inkomsterna av
den kyrkliga egendomen, ersättning förstatens vård kulturhistorisktav
värdefulla byggnader och visst statsbidrag till verksamheten bekostam.m.
det kyrkliga arbetet. Den största delen Svenska kyrkans inkomster efterav
reformen kommer liksom utgöras medelatt de tillhörnu av som- som--
Svenska kyrkan betalar till den. dettaAv följer förändring antaletatt en av

tillhör Svenska kyrkan också påverkarpersoner dess ekonomi.som

Det är enligt vår mening viktigt de kommandeatt uppbördsreglema
utformas så de fungerar på smidigtatt sätt. Särskiltett angeläget är det att

Övergångende den enskilde upplevs enkla. mellanav nuvarandesom
ochsystem med kyrkoavgiftett system bör präglas Svenska kyrkanattav

är och densamma även efter det deen reglerna införts.att Denya
förändringar ñreslås bör därför genomföras i nära samverkansom mellan
Svenska kyrkan och skattemyndighetema.

Några alldeles bestämda förutsägelser den framtida utvecklingenom av
antalet kommer tillhöra Svenska kyrkanatt går givetvispersoner intesom

göra. Sett sedanatt 1950-talets religionsfrihetsreform har andelen denav
svenska befolkningen tillhör Svenska kyrkan varit stadigt sjunkande.som
År 1992 tillhörde 92 medborgarna denna.procent Detta skall samtidigtav

i relation till befolkningsökningeni landet och dennases befolknings-att
ökning på tid i utsträckning berorstor invandring.påsenare Däremot
ökade antalet tillhör Svenska kyrkan med 4 000 år 1992.personer som ca
Under 1980-talet minskade emellertid antalet tillhör Svenskapersoner som
kyrkan även i absoluta tal.

Också vid oförändrade relationer mellan och Svenska kyrkan kanstaten
denna bakgrundmot andelen befolkningenantas att tillhör Svenskaav som

kyrkan kommer minska framöver.ävenatt När det gäller utvecklingen i
absoluta tal är några närmare förutsägelser omöjliga.



76

bedömning kommer utvecklingen antalet tillhörEnligt vår somav personer
påverkas de reformer viSvenska kyrkan inte i nämnvärd gradatt somav

kommer inte efter reformenföreslår. Den tillhör Svenska kyrkansomnu
uppfatta Svenska kyrkan och dess roll sätt änha anledning på annatatt att

skulle framkallareformen. skäl reformen sådan vågföre Några att ensom
efter reformenutträden Svenska kyrkan kan vi inte Dense. somav ur -

tillhöraeller skatteekonomiska skäl vill välja intereligiösa attav -
möjlighet redan idag utträda den. OchSvenska kyrkan har att ursamma

relativt liten.utträdesfrekvensen framgåttär som

undersökning benägenhetenutförde ERK-utredningenSom nämnts en av
Undersökningeni Svenska kyrkan denna skiljs frånkvarstå staten.att om

förändringar i antaletbekräftar antagandet några störreatt personer som
med anledning dentillhör Svenska kyrkan inte väntaär att av av oss

förslagna reformen. undersökningens resultat börVid tolkningen av
förslag Svenska kyrkan skiljs fråninte innebärvåra statenatt attnoteras

ifriare alltjämtendast förändrade relationer innebärandeutan en men—-
ställning för Svenska kyrkan.utsträckning offentli grättsli regleradviss -

önskar kvarstå i Svenskamening följer detta andelenEnligt vår att somav
utvisar.kyrkan högre vad undersökningenär än

medvetna kraftig minskning i antaletSamtidigt är vi att personerom en
medföra ekonomiska svårigheter förtillhör Svenska kyrkan skullesom

relationer tilldenna. förhållande föreligger emellertidDetta statenoavsett
verksamhet i framtiden.och utmaning för Svenska kyrkansutgör en

ellerAvgift skatt

fortsättningsvis betala för desstillhör Svenska kyrkan skall ävenDe som
föreslagit den nuvarandeverksamhet. ERK-utredningen har därvid att

kyrkoavgift. avgift skulleförsamlingsskatten med Dennaersätts varaen
kyrkan och i samband medobligatorisk för dem tillhör Svenska tas utsom

iskatteuppbörden. Skyldigheten betala avgiften skulle lag. Detatt anges
församling besluta avgiftsfordringskulle ankomma respektivepå att om en

indrivning eller Fleraskall överlämnas till kronofogdemyndigheten fir
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remissinstanser har emellertid föreslagit beskattningsrätten skallatt
kvarstå.

En aspekt på frågan skatt eller avgift medelstillskott till kyrkanom som
gäller skyldigheten betala är offentligrättsligt eller civilrättsligtattom
reglerad. En medlemsavgift i ideell förening är därvid civilrâttsligten
reglerad. byggerDen frivilligtpå åtagande betala avgift. Skyldig-ett att
heten betala avgiften följer föreningens stadgar, och längeatt såav en

är medlem i föreningen är han eller hon skyldig betala denattperson
medlemsavgift föreningsstämman eller något motsvarande organsom
bestämmer. Personen kan å andra sidan utträda föreningen, varvidur
skyldigheten betala medlemsavgiften upphör. förekommerDet i delatt en
föreningar viss uppsägningstid finns fastställd i stadgarna, såatt att etten
utträde inte kan ske omedelbart. inteDen betalar sin medlemsavgiftsom
löper i första hand risken bli utesluten föreningen. Teoretisktatt ur
föreligger också möjligheten för föreningen rättegång och domatt genom
vid allmän domstol alternativt betalningsföreläggande vid kronofog-
demyndighet få medlemmens betalningsskyldighet fastställd, varefter
avgiften kan drivas in kronofogdemyndigheten.av

Som exempel civilrättsligtpå reglerad avgift kan vadnämnasen som
gäller för de katolska församlingarna i Sverige. harDet upplysts att
betalningsbenägenheten hos dessa församlingars medlemmar för närvaran-
de relativtär låg, i första hand sannolikt dock beroende på någonatt
formlig debitering avgift inte sker åtskilligaoch medlemmarpå ärattav
invandrare från länder där de inte varit betala avgift till kyrkan.attvana
Även de judiska församlingarna har sedan 1951 religionsfrihetsreforrnårs
medlemsavgift efter dessförinnan haft kyrkoskattsliknande system.att ett
dessaI församlingar föreligger inga problem med betalningsbenägenheten.

En kyrkoavgift fastställdär i lag offentligrâttsligtär reglerad. Densom
utgår alltså inte i första hand från frivilligt åtagande betala frånett att utan

ålagd skyldighet. denI ERK-utredningen och Centralstyrel-statenen av av
föreslagna modellen för kyrkoavgift skulle dock endast desen en som

tillhör Svenska kyrkan betala avgiften. avseendeI detta torde dock någon
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skillnad Pastoratsñrbundets linje inte ñreligga. Den praktiskagentemot
skillnaden mellan det Centralstyrelsen framlagda avgiftsförslaget ochav
den Pastoratsförbundet önskade bibehållna beskattningsrätten dockav
endast demavseende tillhör Svenska kyrkan detär enligtattsom
Centralstyrelsens modell skulle ankomma församlingarna självapå att
besluta kronofogdemyndigheteni visst fall skall driva in obetaldettom en
avgift, medan skattemodellen förutsätter kronofogdemyndighetenatt utan

särskilda överväganden driver obetaldanågra in alla skatter, inklusive

ñrsamlingsskatten. Vidare skulle med avgiftssystem skillnadendenett
uppkomma dagsläget Svenska kyrkan sannolikt endast tillförs demot att
avgiftsmedel verkligen inflyter, medan den idag erhåller beloppettsom

all debiterad församlingsskatt oberoende denmotsvararsom av om
verkligen inflyter.

Vid sidan de beskrivna reella skillnaderna mellan bibehållenav en
beskattningsrâtt och offentligrättsligt reglerad kyrkoavgift föreliggeren
också teoretisk och terminologisk skillnadnärmast mellan begreppenen
skatt och offentligrättslig avgift. fråga emellertid relativtDenna är

svårbedömd.

förarbetena till regeringsformenI diskuterades utförligt gränsdragningen

mellan skatt och avgift prop. 1973:90 219. Därvid skattatts. angavs en
inbetalning från den enskilde för täcka kostnader förattavser en

allmänna ändamål. avgift däremotEn täckaattgemensamma avser
kostnaden för motprestation från det allmänna eller tjänst.en en vara en-
Avgiften torde dock inte behöva i direkt relationstå till just den ellervara
tjänst den enskilde får för sin avgift. viss utjämning mellanEn olikasom
avgiftsskyldiga kan således äga medelstillskottet förlorar sinutan attrum
karaktär avgift. Gränsdragningen har behandlatsävenav senare av
riksdagen, KU 198384:24 48.t.ex.se s.

viktig skillnadEn mellan skatt och avgift skatt endastär kan beslutasatt
riksdagen eller kommunal beslutande församling. Rätt beslutaattav en om

avgift kan riksdagen däremot delegera.
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den angivnaMot bakgrunden kan det medelstillskott den tillhörsom som
Svenska kyrkan har betecknasgöra avgift, även denatt som en om
offentli grättsli regleringen kvarstår i denna del. Avgiften blir då koppladga
till den enskildes tillhörighet till Svenska kyrkan och de tjänster från denna

han eller hon kan påräkna.som

Avgiftsskyldigheten kan regleras i lag, det inteär nödvändigt.men
Riksdagen kan lika väl i lag överlämna till kyrkomötet utfärdat.ex. att
föreskrifter avgiften och till ñrsarnlingama och de kyrkliga samfällig-om
hetema bestämma avgiftens storlek. Enligt vår mening bör dockatt en
grundläggande bestämmelse avgiften finnas i lag. I sådan lag börom en
också grundläggande regler för hur avgiften skall bestämmas.anges

Katolska biskopsämbetet i Stockholm har föreslagitnämnts attsom- -
obligatorisk kyrkoavgift införs, där den enskilde får till vilketen ange

samfund han eller hon avgiften skall föras. För den inteattanser som
önskar stödja samfundnågot alls skall möjligheten därvid finnas att
överföra avgiften till något allmännyttigt förslagetändamål. Mot kanannat
den principiella invändningen frångöras religionsfrihetssynpunkt att
förslaget innebär särbehandling dem inte önskar stödja någoten av som
samfund, eftersom dessa förslaget tvingas stödja allmånnyttiggenom annan
verksamhet övrigaän medborgare. Vidare innebär förslaget denmera
nackdelen det kan bli svårigheter de olika samfunden har skildaatt om

Åavgiftsnivåer. andra sidan har förslaget fördelar både administrativt——
och integritetsmässigt eftersom skattemyndighetema inte behöver ñra-
register över medlemmarna i samfunden. Förslaget dock inte hänsyntar
till Svenska kyrkan i till övriga trossamfund redan idag viaatt motsats
försarnlingsskatten till den alldeles delen byggerövervägande sin ekonomi

avgifterpå från dem tillhör den. inteDet heller hänsyn tilltar attsom
relativt många dem medlemmar i äldre svenska frikyrkorär ocksåav som
tillhör Svenska kyrkan och avgiftssystemet inte bör påverka detta. Vidatt

övergång till det för Svenskaår kyrkans del nödvändigtett nytt systemen
inkornstform väljs möjlighet till långsiktig planering. Endastatt en som ger

Ävenknytning till medlemsavgifter detta. förslaget innebären ger om
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vissa administrativa och integritetsmässiga fördelar bör det därför av nu
angivna skäl awisas.

Kyrkofondens styrelse har påpekat risken för Svenska kyrkans fir-att
samlingar, deras beskattningsrätt upphör, får möjligheter lånasämre attom
i bank. Enligt vår mening kan denna risk motverkas denattgenom
samlade Svenska kyrkan vid behov kan utfärda garantiåtaganden för

församlingarna.

Vi led i förändrade relationer mellan och Svenskaett statenanser, som
kyrkan, den nuvarande församlingsskatten ñr dem tillhör Svenskaatt som
kyrkan skall kyrkoavgift, iersättas huvudsak enligt det förslagav en som
ERK-utredningen skisserat.

Uppbörd

En avgiftsmodell enligt BRK-utredningens skiss innebär de tillhöratt som
Svenska kyrkan liksom idag betalar sin avgift till Svenska kyrkan- -

del den preliminära skatten, vilket normalt sker attsom en av genom
arbetsgivaren avdrag vidgör löneutbetalningen. Liksom idag skulle, för

den preliminärskatt inte räcker, kvarskatt innefattande ocksåtas ut,vars
kyrkoavgiften. För uppbördshjälp till Svenska kyrkan bör ersättningstatens

tillutgå Det får förutsättas denna ersättning beräknas utifrån denstaten. att
kostnad det innebär för även in kyrkoavgift.extra staten att tasom

Vi har från skattemyndighetema inhämtat de belopp den nuvarandeatt av
församlingsskatten kvarstår obetalda sedan den normala tiden försom
inbetalning kvarskatter tillgått cirka denuppgår totalaut procentav en av
församlingsskatten. Med hänsyn till det sålunda kan endastatt antas att en
ringa del även kyrkoavgiften skulle kvarstå obetald dennär normalaav
tiden för inbetalning kvarskatt går och effekterna borttagenut attav av en
automatisk indrivning alltså är begränsade vi det bör ankommaattanser

Svenska kyrkan självpå avgiftsfordringavgöra skall överlämnasatt om en
till kronofogdemyndigheten för indrivning. En sådan prövning inom

Svenska kyrkan kan då föregås lokala överväganden huruvida in-av
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ankomma kyrkomötetdrivning motiverad eller ej. bör påär Det att
harvilket inom Svenska kyrkan prövabestämma att om ensomorgan

kronofogdemyndigheten.skall överlämnas tillavgiftsfordring

kan bliobetald avgiftSvenska kyrkans övervägandenResultatet om enav
eller ej. den intedrivas in kronofogdemyndigheten Omdenna skallatt av
avgiftsfordringen fårkronofogdemyndigheten bör följden blilämnas till att

avskrivas.

endast dekyrkoavgift blir rimligeneffekt förslagetEn attom enav
tillföras Svenska kyrkan.avgifter verkligen inflyter kommer attsom

fall komma fâförsamlingar och samfálligheter i vissaDärmed kan att
utdelning ibetalas,länge innan avgiften till sistvänta t.ex. ensom

därvid avgiftsbelopp i vissa fall kan hasärskilt problemkonkurs. Ett är att
preliminärskatteavdraget förarbetsgivare delhållits inne som en avav en

Även i fall kanförsatts i konkurs. dettaanställd, varefter arbetsgivarenen
avgiften det konkursendröja innan betalas ellerdet komma attatt genom

betalas. Medavgift kunnaavslutas klarläggs inte kommernågonatt att
här siganförts de begränsade belopp det rörtill vadhänsyn omsom ovan

fall erfordras.särskilda regler dessavi dock inte någraatt omom anser

integritetsskälpåpekat detDatainspektionen har nämnts att avsom ——
kyrkoavgiftdem önskar erläggatillskapas möjlighet för såbör att ensom

tordeskatteuppbörden. bakomliggande tankenvia Denpå sätt änannat
skattemyndigheternaskulle olämpligtvissa finna det attatt personervara
sådan alternativfår kännedom deras religiösa uppfattning. En upp-om

förutsättningarna för denändrabördsmöjlighet skulle emellertid i praktiken
sådantkyrkoavgiften. Uppbördföreslagna obligatoriska ettgenom

förbortfall avgiftsinkomsteralternativ skulle medföra risk förstor av
hyser farhågorDatainspektionenSvenska kyrkan. De integritetsrisker som

Sekretessregler för skatte-för kan i stället med fördel motverkas genom
enskildaoffentliggöramyndighetema så dessa inte fåratt personers

Skattemyndig-situationer därsamfundstillhörighet. Redan idag finns vissa
avyttringdet gällerheternas beslut helt sekretessbelagda, närär t.ex. av
litet antalvissa aktier. Nackdelarna från integritetssynpunkt att ettav
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tjänstemän hos Skattemyndigheten i tjänsten får tillgång till uppgifter om
viss samfundstillhörighet torde begränsade. Integritets-en persons vara

skyddet kommer med den föreslagna lösningen ändå förstärkas iatt
förhållande till vad gäller idag, det indirektnär framgår desom av
offentliga skattebesluten tillhör Svenska kyrkan eller ej.om en person

hinder frånNågot konstitutionell synpunkt på angivet frånsättmot att nu
Svenska kyrkans församlingar till skattemyndigheterna överföra uppgifter

viss tillhör Svenska kyrkan föreligger inte. Visserligenattom en person
föreskriver kap.2 2 regeringsformen§ varje medborgare detatt gentemot
allmänna är skyddad tilltvång känna sin åsikt i bl.a. religiöstmot att ge
avseende. Denna bestämmelse kan dock givetvis inte hindra enskildatt en
medborgare anmäler till Svenska kyrkan han eller hon önskar tillhöraatt
denna, eftersom sådan anmälan år helt frivillig. Bestämmelsen hindraren
heller inte Svenska kyrkan därefter till Skattemyndighetenatt överlämnar
information den inträdde tillhör Svenska kyrkan.attom nu

hinderNågot HRK-utredningen föreslagit övrigamot att som ge- -
trossamfund möjlighet till uppbördshjâlp Svenska kyrkansamma som
skulle få föreligger inte. Denna fråga behandlas i avsnitt iett senare
anslutning till frågan dessa trossamfunds ställning.om

Avgtfr och kyrkotillhdrighet

Eftersom avgifts- eller skattskyldigheten kopplas till kyrkotillhörigheten,
blir avgörande faktor hur denna tillhörighet bestäms. frågaDenna förären
närvarande under behandling inom Svenska kyrkan sedan den kyrkotill-
hörighetsberedning Centralstyrelsen tillsatt lagt fram sina förslag.som
Emellertid kan konstateras föreliggandeinget ñrslag i tillhörighets-att nu
frågan skulle avskilja idag tillhör Svenska kyrkan från attpersoner som
även fortsättningsvis kvarstå i den. Inte heller finns något förslag, som
ibland i debatten,nämns där den tillhör Svenska kyrkan årligen skullesom
föreläggas blankett där han eller hon skall ställning till tillhörig-taen om
heten skall kvarstå även ñr nästa förslagår. De kyrkotillhörighetenom

hittills framförts bygger i stället på detta är långsiktigtatt ettsom
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ändrasställningstagande, utträde Svenskapå sätt ettsom samma som ur
kyrkan sker idag, dvs. personligt besök hos eller skriftligt,pastorgenom
i handling bevittnad tvåav personer.

speciell fråga hur fungeraEn är avgiftsskyldigheten skulle kyrkotill-om
hörigheten kom definieras den i framtiden låtervittomfattandesåatt att

sådana tillhöra Svenska inte aktiv handlingäven kyrkan gettsom genom
detta till känna. regeringsformens huvudbeståmmelser negativAv om
religionsfrihet torde därvid ñlja offentliga myndigheter inte kanatt
medverka vid uppbörd i form aktivtavgift från inte någonav personer som

det gällertagit ställning för tillhöra Svenska kyrkan. När dematt som
bestämmelsertillhör Svenska kyrkan med stöd gällande kanav nu

visserligen hävdas tillhör den ställningstagande.mångaatt egetutan
Emellertid bör det utvecklas i följande avsnittnärmare ettsom om—
kyrkotillhörighet möjligt bortse från detta med hänsyn tillatt attvara-

ikraftträdandekyrkotillhörigheten vid de bestämmelsernas utgör ettnya
redan etablerat rättsförhållande.

Kyrkotillhörighetsfrågan anknyter avgiftsfrâganäven till på så sätt att en
ökad frekvens utträden Svenska kyrkan givetvis påverkar dessurav
ekonomi. ERK-utredningens undersökning tyder därvid på någraatt mera

Förändringar utträdesfrekvensen inträffadramatiska i knappast skulle ens
helt mellanvid förändrade relationer och Svenska kyrkan. För dennastaten

slutsats talar också den omsündigheten utträdesmöjligheten och denatt —-
därav följande möjligheten enskilde finns redantill skattevinster fir den -
idag utnyttjas i kan avgiftenutsträckning. Vidarestörreutan att antas att
blir lägre den nuvarande församlingsskatten.än
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EKONOMIKYRKANSSVENSKA7

ÖVRIGT1

Vi föreslår
med andrajämställasi princip skall trossam-Svenska kyrkanatt-

frånstödgäller samtfolkrörelser det statenfund och när
Svenskaöverförs tillKyrkofondenbeslutande-ätten överatt-

kyrkan.

förhållandenNuvarande7.1

delen för-till störstafinansieras idagverksamhetkyrkansSvenska av
samfälligheter harkyrkligaochFörsamlingar,samlingsskatten. pastorat

sina inkomster.huvuddeleninfår den vägenochbeskattningsrätt avegen
Kyrkofonden,frånverksamheten täcksrikskyrkligaför denKostnaderna

kyrkoavgiftdendel bekostas pastoratenutgifter till stor somavvars
Även verksamhetenrikskyrkligadenkostnaderna förfonden.betalar till

denersättaförsamlingsskatt. Frågandelsåledes till atttäcks stor omav
behandlats ikyrkoavgift harñrsamlingsskatten med etthittillsvarande en

avsnitt.föregående

avkastningenfrämstñnansieringskållor,också andrakyrkan harSvenska
handi förstabestårDennafinansförmögenheten.kyrkligaden s.k. avav

Finansför-prästlönefonder.egendom,lösfastigheter även t.ex.avmen
pastoratssamfälligheter,Församlingar,delar förvaltasmögenhetens olika av
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stiftssamfälligheter respektive Kyrkofonden. Frågan den kyrkligaom
egendomens framtida ställning behandlas särskilt i följande avsnitt.ett

Även avkastning egendom än den ingår i ñnansñrmögen-av annan som
heten inkomster för Svenska kyrkan. Vissa verksamheter, deger t.ex. som
bedrivs vid diakoniinstitutionerna, också inkomster tjänsterger av som
utförs, bl.a. sjukvård. Vidare insamlingar och kollekter medel attger
använda till särskilda ändamål.

Några allmänna statliga anslag till Svenska kyrkan finns inte.numera
Däremot vissautgår statliga bidrag till speciella verksamheter, frånt.ex.
SIDA till biståndsarbete i utvecklingsländerna.

Via Kyrkofonden sker omfattande omfördelning medel inom Svenskaen av
kyrkan på så sätt allaatt nämnts betalar visspastorat delsom en av- -
sina skatteinkomster till fonden, varefter och stiftssamñlligheterpastorat
med låg skattekraft erhåller utjämningsbidrag från fonden. Kyrkofonden
kan också dela vissa andra bidrag, kyrkobyggnadsbidrag.ut t.ex.

Kyrkofondens verksamhet leds styrelse, utgör myndighetav en som en
under regeringen. Av styrelsens ledamöter ordföranden ochutses tre
ytterligare ledamöter regeringen, medan kyrkomötet ledamö-utser treav

Kammarkollegiet fullgör kansliarbetetter. åt fondens styrelse. Kyrkofon-
dens styrelse beslutar till viss del användningen fondmedlen,om av men
denna tillär del fastställd i lag ellerstor regeringsbeslut.genom

Kammarkollegiet förvaltar Kyrkofonden. förvaltningDenna sköts själv-
ständigt kollegiet, detta har i frågor större vikt samrådaatt medav men av
Kyrkofondens styrelse. För arbetet med förvaltningen fonden och förav
kansliarbetet uppbär Kammarkollegiet ersättning fonden.ur

Till andra trossamfund än Svenska kyrkan visstutgår statsbidrag fir
lokalkostnader och andra verksamhetskostnader, motsvarande vad som

till folkrörelserutgår i övrigt.
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ERK-utredningen7.2

Kyrkofondeninflytandet överavgörandeföreslog detERK-utredningen att
kyrkan.Svenskatillkommaskulle

Remissyttrandena7.3

vadutöverstatsbidragförordarcentralsIyreL9ekyrkans attSvenska som—
skall tillförasbyggnadervärdefullakulturhistorisktvårdförbör utgå av -

trossamfund.övrigasättkyrkan påSvenska somsamma

Kammarkollegietochhovrättcentralstyrelse, SveakyrkansSvenska
KyrkofondensKyrkofonden.frågaiförslagutredningenstillstyrker om

vilkapensioner,för prästernasbl.a.styrelse nustatensatt ansvaranser
inflytandetavgörandeöverföra detinteskälfonden, utgörbetalas attettur

kyrkan.Svenskatillfondenöver

överväganden7.4

säkrasekonomikyrkans framtidaSvenskaböranförtstidigare genomSom
den fårdelskyrkan,Svenskatillhör attdemkyrkoavgifter fråndels som

ochbidragdelsdisponerardenegendom samtbehålla den annannusom
kyrkligadenavgifterFrågorna samtersättning från egen-staten. omom

vi ibehandlarövrigtiställningdessochkulturhistoriska värdendomens

avsnitt.andra

kyrkan, närSvenskaföreslagitcentralstyrelse har attkyrkansSvenska
statsbidrag påtillberättigadskall bliförändras,tillrelationerna staten

bidrag årsådantför statenSkäl atttrossamfund.övriga ettsätt somsamma
Svenskarikstäckande.skalldenkyrkanSvenskaställer krav på att vara

kanfolkbokñringen. Detäldredentills vidareocksåförvaltarkyrkan
Svenskatillutgåtttidigarestatsbidragvisst allmäntvidare konstateras att
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kyrkan detta slopats under hänvisning tillatt Svenska kyrkansmen numera
beskattningsrätt.

Mot Svenska kyrkan allmänt verksamhetsbidragatt statsmedel kange av
sägas tala Svenska kyrkan på sätt understöds ochatt har understöttsannat

det allmänna. Exempelvis har Svenska kyrkans långvariga speciellaav
ställning gjort det möjligt fir denna bygga förmögenhetatt upp en som
inte har någon motsvarighet inom andra trossamfund och folkrörelser.

delarStora denna förmögenhet dockär specialreglerad och kan endastav
användas för särskilda ändamål. Vidare föreslår vi nämnts attsom- -
den egendom Svenska kyrkan disponerar fortsättningsvisäven skallsom nu
tillhöra denna.

Vi emellertid det är principiellt riktigt Svenska kyrkanatt efterattanser
det dess beskattningsrätt upphört jämställsatt med övriga trossamfund och
folkrörelser i fråga stöd från Detta bakgrundstaten. mot att statenom av

fortsättningsvisäven ställer krav på Svenska kyrkan skallatt t.ex.vara
rikstäckande. Hur sådant stöd närmare skall utformas börett bli föremål
för fortsatta överväganden.

Vi förutsätter det också i framtiden inomatt Svenska kyrkan finnasmåste
för ekonomisk utjämningett mellan olikasystem församlingar med olika

ekonomisk bärkraft. Ett sådant torde utgöra nödvändig firm-system en
sättning ñr Svenska kyrkan framdelesävenatt skall kunna riks-vara
täckande. Vi har dock inte anledning i detalj ställning till huratt ta ett
sådant framtida bör utformas. frågaDenna bör isystem stället avgöras av
kyrkomötet. Enligt vår mening bör därvid beslutanderätten över Kyrkofon-
den har till huvuduppgift hantera denna utjämning överförasattsom- -
till kyrkliga Vi kyrkomötet bör styrelse för Kyrkofon-att utseorgan. anser
den, varvid det får kyrkomötetstå fritt bestämma Svenska kyrkansatt att
centralstyrelse eller något redan befintligt organ skallannat utgöra
styrelse för Kyrkofonden eller särskild styrelse skall Oavsettatt utses.en

Centralstyrelsen skall fungera styrelse för Kyrkofonden ellerom som en
särskild styrelse skall finnas ankommer det kyrkomötetpå fastställaatt
budget för den rikskyrkliga verksamheten. Det får avgöras Svenskaav
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skall förvaltakyrkan själv Kammarkollegiet eller någonom annan
Kyrkofonden.

pensioner gäller dessa bekostasBeträffande och biskopamasprästernas att
fonden årliga avsättningar förKyrkofonden. Sedan tillbakanågra år görav

skuld hänför sig till framtida pensioner. Vid dentäcka denatt som
ñrândrade relationer och Svenska kyrkan kantidpunkt då mellan staten
till beräknas avsättningar ha skett täcker helakomma ståndantas som

detpensionsskulden. Något kvarstående statligt åtagande utöver som-
föreligga vidfaller Kyrkofonden kommer därför inte dennapå att-

tidpunkt.

Övriga anställda inom den offentligrâttsligt reglerade delen Svenskaavnu
har kommunaltkyrkan, församlingar, och samfälligheter,pastorat

pensioner. dessa gäller fonderingar till framtida pensionerreglerade För att
skett i begränsad utsträckning. hänsyn till de anställda medendast Av

omfattning.sådana pensioner det angeläget avsättningar sker i ökadär att
stödja dessa åtaganden torde Kyrkofonden kunna utställa garantier.För att
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KYRKOTILLHÖRIGHETEN8

Vi föreslår det skall överlämnas till Svenskaatt kyrkan själv att
besluta sina bestämmelser kyrkotillhörighet inom deom ramar som

i regeringsformen och lag.anges annan

8.1 Nuvarande förhållanden

Nuvarande bestämmelser medlemskap i Svenska kyrkan återfinns iom
religionsfrihetslagen. Där stadgas barn i äktenskap inträder i Svenskaatt
kyrkan vid födseln föräldrarnanågon tillhör Svenska kyrkan 7 §.om av
Barn äktenskap inträder i Svenska kyrkanutom vid födseln modernom
tillhör Svenska kyrkan 8 första§ stycket. Om föräldrar till barnett utom
äktenskap sedermera innan barnet fyllt tolv år ingår äktenskap med
varandra och endast fadern tillhör Svenska kyrkan, blir barnet medlem i
denna vid giftermålet 8 § andra stycket. Om föräldrarna till etten av
barn i äktenskap inte tillhör Svenska kyrkan, barnet inte ha blivitanses
medlem i Svenska kyrkan barnets vårdnadshavare inom veckorom sex
från födseln anmäler barnet inte skall tillhöra Svenska kyrkanatt 7 §
andra stycket. En liknande regel finns fir de fall där medlemskap armars
skulle uppkomma barnetsnär föräldrar sedermera ingår äktenskap 8 §
andra stycket.

En ytterligare förutsättning för medlemskap i Svenska kyrkan år att man
Ävenår svensk medborgare eller bosatt här i landet första6 § stycket.

andra kan emellertid efter särskilt beslut Domkapitlet ipersoner av
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och förordningen 1979:931andra stycketmedlemmar §Uppsala bli 6
kyrkan.medlemskap i Svenskaansökningarprövning vissa omavom

därmed i Svenska kyrkan,inträdersvensk medborgareblirDen omsom
medlemblir emellertid intetrosbekånnare. Hanevangelisk-lutherskhan är

tillhöra den 9 §.han inte önskarhan anmältSvenska kyrkani attom

medlemskapet finnsautomatiskaangivna,det närmastFörutom nugenom
ansökanansökan. SådanSvenska kyrkan efterbli medlem imöjligheten att

ellerordningdöpt i Svenska kyrkansden sökande ârskall beviljas om
fallet skalltrossamfund. inte ärevangelisk-lutherskt Om såtillhör annat

Svenska kyrkans läraundervisning isökande erhålladen samt avge
skälallvarliga religiösa 10 §.grundadhans ansökan är påförsäkran att

skriftligen medanmälan, tvåskerSvenska kyrkanUttrâde genomur
personligen inför 11 §.ellervittnen pastor

kyrkofullmäk-valföljer ii Svenska kyrkan rösträttMed medlemskapet av
underär 18kyrkoråd vid kyrkostämma. Denoch direktvalttige samt som

har rösträttsvensk medborgareinte ärhar dock inte rösträtt. Denår som
valåreti firefolkbokförd i landet århan eller hon varitendast treom
kyrkanMedlemskap i Svenskakyrkolagen.och kap.kap. § 14 8 §12 2

kyrkligagällervalbarhet detregel förutsättning för närvidare iär en
kap. §.och 17 24kap. 5 7 §§förtroendeuppdrag se 12 samtt.ex.

försam-skyldighet betalamedföri Svenska kyrkanMedlemskap att
emellertid alla fysiska ärskyldighet åvilarlingsskatt. Denna personer som

Ävenkommunalskattelagen.och 53i landet dödsbon §§bosatta 1samt
landetnäringsverksamhet här ibedriverbosatt utomlandsden är mensom

medlem i Svenskainte ärbetala församlingsskatt. Denskyldigär att som
s.k. dis-församlingsskatt. Dennabetalar dock endast begränsadkyrkan

begravningsverksamhet,kostnaderna för kyrkanssenterskatt täckaattavser
Svenska kyrkan.inte tillhörprincip omfattar demvilken i även som
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följdSom även de inte tillhör Svenska kyrkan har vissatten av som
skyldighet betala skatt till denna har de rätt överklaga beslutatt att av
församlingar och samfälligheter 22 kap. 3 § och 23 kap. kyrkolagen.8 §

Till skillnad från lagstiftningen i övrigt Svenska kyrkan gäller attom
kyrkomötets samtycke måste inhämtas ändring skall i fire-görasom
skrifterna medlemskap i kyrkan.Svenska Föreskrifterna skall meddelasom
i lag punkt Övergángsbestämmelsema9 till regeringsformen.

Konungen och tronarvingama särskiltFör är föreskrivet de skallatt
bekänna sig till den evangelisk-lutherska läran punktse 14 Övergångsbe-

tillståmmelserna 1974 regeringsform och successionsordningen.års 4 §
Likaså särskilt föreskrivet detär statsråd i regeringen föredraratt som
ärenden Svenska kyrkan skall tillhöra denna punkt 12 Övergångsbe-om
ståmmelsema till regeringsfonnen.

8.2 ERK-utredningen

ERK-utredningen granskade gällande bestämmelser medlemskap iom
Svenska kyrkan i jämförelse med regeringsformens regler den s.k.om
negativa religionsfriheten. reglernaDe innebär varje medborgareattsenare

allmänna skyddaddet är till känna sin in-tvånggentemot mot att ge
ställning i religiöst hänseende och tillhöra trossamfund 2 kap. 2 §att
regeringsformen. reglernaNär i denna utforrrming tillkom för-år 1976,

de med särskildsågs övergängsbestämmelse reglerade förhållandeten som
Över-mellan dem och lagstiftningen medlemskap i Svenska kyrkan.om

gångsbestämmelsen innebär denna lagstiftning gäller hinderatt utan av
regeringsformen punkt 3 övergângsbestämmelsema till lagen 1976:871

ändring i regeringsformen.om

Enligt ERK-utredningens mening råder ingen tvekan den nuvarandeattom
lagstiftningen medlemskap i Svenska kyrkan oförenlig medärom
regeringsformens regler negativ religionsfrihet.om
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kyrkotillhörighetens utformningERK-utredningen framhöll fråganatt om
aktuell de framtida relationerna mellan och Svenskaär oavsett staten

Vid bevarat statskyrkosystem nödvändiggör regeringsformenskyrkan. ett
förändring bestämmelserna.skydd för den negativa religionsfriheten aven

hand ankomma Svenska kyrkanEnligt utredningen borde det i första på att
Regeringsformens bestämmelsersjälv formerna för medlemskap.ange

följas. dopet förutsättning för medlemskapdock väljermåste Om somman
kravet kyrkotillhörighetenSvenska kyrkan uppfylls tvekan påi attutan

aktiva åtgärder firföljd aktiv viljeyttring. Andraskall vara en av en
utredningen.inträde emellertid också ünkbara,är ansåg

Remissyttrandena8.3

från sida inteSvenska kyrkans centralstyrelse förutsätter detatt statens
bestämmelser kyrkotillhörighetenläggs fram förslag tillnågot nya om

arbete i denna fråga inom Svenska kyrkan harinnan det pågårsom
Stockholm efterlyser analysslutförts. Kammarrätten nämnarei en av

mellan medlemskapsregler och regeringsforrnen ikonflikten nuvarande en
situation då församlingarna fortfarande har offentligrättslig status utan att

Statskontorets meninglängre kyrkokommuner. bör enligtDet noterasvara
länge Svenska kyrkan kommunalrättslig grundså byggs på måste statenatt

medlemskapet.reglera de rättigheter och skyldigheter följersom av
Samarbetsnámnden för statsbidrag till trossamfund SST, Sveriges

instämmerfrikyrkoråd och Judiska församlingarnas Centralrådi Sverige
bestämmelsen utländskai utredningens bedömning och påpekar attatt om

Svenska kyrkanevangelisk-lutherska trosbekännare skall iupptagnaanses
m.fl.de vinner svenskt medborgarskap bör upphävas. SST anserom

vidare tronarvingama och kyrkomi-bestämmelserna Konungen,att attom
Svenska Kyrkansnistem skall tillhöra Svenska kyrkan bör upphävas.

skall kunna känna hemortsrätt iPersonalfbrbund hävdar alla villatt som
Svenska kyrkan, de inte viljeyttring någotangett annat.om genom

biskopsämbetet Stockholm delar utredningens uppfattning ochKatolska i
sammankopplat meddet groteskt regentskapet ärnärmast attanser

obligatoriskt medlemskap i visst trossamfund.ett
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8.4 Kyrkotillhörighetsberedningen

Medan remissbehandlingen ERK-utredningens betänkande pågickav
tillsatte Svenska kyrkans centralstyrelse kyrkomötetspå uppdrag en
särskild kyrkotillhörighetsberedning, den 31 till Centralsty-1993som mars
relsen framlade sitt betänkande Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan.
Kyrkotillhörighetsberedningen framhåller Svenska kyrkan äratt ett
nådessamfund och därför inte kan gestaltas i föreningsrättsliga kategorier.
Som konsekvens detta har Kyrkotillhörighetsberedningen i likheten av -
med 1992 års kyrkomöte genomgående bytt medlem ochut termema-
medlemskap kyrkotillhörig och kyrkotillhörighet.mot

Kyrkotillhörighetsberedningen föreslår dopet skall huvudvägen inatt vara
i Svenska kyrkan så den döps i dess ordning därigenom bliratt som

i Svenska kyrkan. Den är under kanupptagen 18 år alternativt tassom upp
i Svenska kyrkan efter meddelande från vårdnadshavaren. Den som
kommit tillhöra Svenska kyrkan barn inte blivit döpt skall vidatt som men

Även18-årsåldem erbjudas dop. inget dop kommer till stånd tillhörom
han eller hon fortsättningsvisäven Svenska kyrkan, inte utträde begärs.om
Vuxen döptär i evangelisk-luthersk kyrkas ordning iupptassom annan
Svenska kyrkan efter anmälan. Likaså anmälanupptas annan vuxen genom

han eller hon endera döpt iär någon kyrkasatt ordning eller begärannan
undervisning Svenska kyrkans bekännelse och lära förbe-tro,om som
redelse för dop.

Bestämmelserna utträde kyrkanSvenska föreslås kvarstå oförändra-om ur
de.

Kyrkotillhörighetsberedningen föreslår endast den döpt skalläratt som
valbar till förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.vara

De bestämmelserna bör enligt Kyrkotillhörighetsberedningens meningnya
förses med Övergångsbestämmelser så den vid bestämmelsernasatt som
ikraftträdande tillhör Svenska kyrkan fortsättningsvisäven tillhöraanses
denna, krav på dop eller anmälan. Vidare föreslås den föreutan att som
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döptikraftträdandet valts till förtroendeuppdrag ävenattett utan vara
fårfortsättningsvis inneha sådant uppdrag.

Överväganden8.5

kyrkotillhérighetenRegleringen av

föreskrifter medlemskapgällande lag fordras fir ändringEnligt omnu av
kyrkomötetsSvenska kyrkan beslut riksdagen med samtycke.i av

direktiv fram förslag beträffande med-Enligt åligger det läggavåra attoss
regeringsformens ñreskrifterlemskapet i Svenska kyrkan så att om

fri- förändringmedborgerliga och rättigheter tillgodoses. En sådan
sådanaförutsätter de nuvarande reglerna medlemskap ersättsatt om av

uppkomma.innehåller aktiv handling för medlemskap skallattsom en

hand föreslår vi Svenska kyrkan självförsta det skall ankomma påI attatt
Svenska kyrkansina regler för medlemskap eller med den termange ——

själv föredrar tillhörighet till Svenska kyrkan. Om t.ex.numera -
skulle förändrasrelationerna mellan och Svenska kyrkan så attstaten

särskild lagstiftning kyrkan inte längre skulle finnas,Svenskanågon om
inte heller ha anledning reglera kyrkotillhörighetenskulle någonstaten att

grund-detta kunde i fall helt kyrkliga Enligtså avgörasutan av organ.
tillhörläggande rättsliga principer torde dock skyldigheter demav som

utkråvaskyrkan, betala avgift, endast kunnat.ex. att personer somav
aktivt visat de vill tillhöra den.att

Svenskaförslag innebär viss offentligrâttslig regleringVåra att aven
kyrkans organisation och verksamhet kvarstår. reglering omfattarDenna

kyrkotillhörigheten. Vi dock det bör ankomma Svenskapåäven attmenar
kyrkotillhörig-kyrkan själv beslut i kyrkomötet bestämmaatt genom om

hetens utformning. Kyrkotillhörigheten blir emellertid då samtidigt delen
offentligrâttsliga kyrkotillhörighetsfrågan dåden regleringen. Eftersomav

kommer beröra förhållandet mellan medborgarna och det allmnna,att
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ocksåmåste kyrkomötet beakta regeringsformens bestämmelser denom
negativa religionsfriheten 2 kap. 2 § regeringsformen.

De Kyrkotillhörighetsberedningen framlagda förslagen uppfyller enligtav
vår mening regeringsformens krav. Endast de föreslagna övergångs-
reglerna kan anledning till kommentar. Enligt dessa regler skallge en av
dem tillhör Svenska kyrkan inte krävas någon ytterligare åtgärd försom nu

kyrkotillhörigheten skall bestå.att Detta kan godtas med hänvisning till att
kyrkotillhörigheten utgör redan etablerat rättsförhållande vid tidpunktenett
för förändringen kyrkotillhörighetsreglema.av

Något hinder föreligger inte heller i enlighet med denmot att av-
kyrkomötet och Kyrkotillhörighetsberedningen använda terminolo-numera
gin tala kyrkotillhörighet i stället för medlemskap.om-

Vi frågan kyrkotillhörigheten skallatt överlämnas till kyrkomö-anser om
varvid gällande övergångsbestämmelsetet, till kap.2 2 regerings-§nu

formen upphävs. Kyrkomötet skall vid sina beslut kyrkotillhörighet taom
hänsyn till regeringsformens bestämmelser negativ religionsfrihet ochom
till krav på Svenska kyrkan skallstatens demokratisktatt uppbyggd.vara

Vår uppgift förslag frågai kyrkotillhörighetenatt sammanfallerge om -
Svenska kyrkans centralstyrelse påpekat tidsmässigt med det arbetesom -

inom Svenska kyrkan pågår i kyrkotillhörighetsfrågan. Regeringenssom
föreskrift vårt arbete skall denavslutat aprilatt 1 1994 inteom vara ger

avvakta sådanutrymme inomkyrklig bearbetning.att Det kan förutsättasen
Kyrkotillhörighetsberedningensatt förslag kommer bearbetas vidareatt

inom Svenska kyrkan och föreläggas kyrkomötet 1994.

sambandI med frågan kyrkotillhörigheten bör också något diskuterasom
trossamfundens registrering de tillhör dem. För närvaran-av personer som
de tillåter inte datalagstiftningen trossamfunden med hjälp automatiskatt av
databehandling registrerar familjemedlemmar till dem tillhörsom
respektive samfund. Eftersom det är naturligt familjen enhetatt se som en
föreslår vi möjligheter öppnas dataregistrera familjemedlemmaratt ävenatt
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underårigasamfimdet. Sådan registrering bör kunnainte tillhör avsesom
endastsamfundet. medbåda vårdnadshavare tillhör Barnbarn när dess en

samfundet denne tillhör det.bör kunna registrerasvårdnadshavare omav
trossamfund vårdnadshavareför barn tillhör dettasLikaså bör ettett som
denne inte tillhör samfundet.registreras, dessa ellerkunna även om

BekänneLsekraven för Konungen, m.m.

ställsde särskilda bekännelsekrav på KonungenFrågan somsomom
rörande kyrkotillhörig-bakgrund bestämmelserstatschef bör mot attses av

inomkyrklig fråga.föreslås heltheten fortsättningsvis vara en

framhållit, kring principuttalandekyrkomöte enades, vi1992 års ettsom
till dopet.kyrkotillhörigheten alltid relateradvilket framhöll äri attman

nådessamfundframhöll vidare Svenska kyrkan ârKyrkomötet ettatt som
identitetentradition och fann det avgörandei folkkyrkligstår att somen

kyrkotillhörigheten.nådessamfund får komma till uttryck i regleringen av
och detinte förknippas med ärKyrkotillhörighetsreglerna får tvång

tillhörighetsregler kannådessamfund gällandestötande för kyrkan som om
uppfattas det anförde kyrkomötet.på sättet,

ändra detidpunkten nåddMed hänsyn till denna förändring torde attvara
fråga bekännelse,särskilda förpliktelser ibestämmelser Konungens omom

finns itillhörighet till Svenska kyrkan,och därmed i realiteten som nu
till regeringsformen och i frågapunkt övergångsbestämmelsema14 om-

prinsessor i successionsordningen.prinsar och 4 §-

bekännelsekravförslag också bakgrund detDetta kan attmot av somses
för statsrådenbeträffande gälldei likhet med bestämmelserna Konungen

förslagupphävt.enligt i regeringsform sedan länge är De4 § 1809 års

tillhöra Svenska kyrkanläggs fram innebär kravetatt attav osssom nu
vikt i sammanhangetställas i regeringen. ärinte kommer på någon Avatt
kröns.också sedan generationer inte längreKonungenatt
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Vi har vid överläggningar Svenska kyrkanmed företrädare för tagit upp
konsekvenserna förfrågan Svenska kyrkans del ändring deom av en av

regler statschefens bekännelse. Svenska kyrkans sida harrör Frånsom
vidärvid starkt understrukits ändring det slag föreslår inteatt en av som

för kyrkans del kommerSvenska leda till ändring i dennågonatt
förtroendefulla relation finns kyrkan.mellan och SvenskaKonungensom
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9 BEGRAVNINGSVERKSAM-

HETEN

Vi föreslår
för begravningsverksamheten bibehållshuvudmannaskapetatt-

oförändrat,
begravningsverksamheten finansieras statligallmänatt av en-

begravningsavgift också möjligheterna till starkare lokalattmen en
förankring finansieringen ytterligare ochprövasav

stiftssamfällighetema befrias från skyldigheten anordnaatt att-
begravningsplats för inte tillhörden kristet samfund.någotsom

9.1 förhållandenNuvarande

Det åligger de territoriella inom Svenska kyrkan hållapastoraten att
allmänna begravningsplatser. Stiftssamfällighetema skall hålladock

allmänna begravningsplatser fir tillhör kristetdem inte något trossam-som
fund. praktikenI har stiftssamfällighetema fullgjort denna uppgift genom
avtal med olika besluta allmänm.fl. Regeringen kanpastorat att en
begravningsplats i stället skall kommun. beslutanordnas Sådanaav en
föreligger i fråga Stockholms ioch kommuner. Såväl Stock-Tranåsom
holm Tranås förekommer kyrkliga begravningsplatser.emellertid ävensom

folkbokfördDen inom respektive kommunen skallpastoratetsom var
beredas plats på allmän begravningsplats. kanI mån ävenutrymmeav

få plats.annan
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Efter särskilt tillstånd länsstyrelsen kan stiftelse eller trossamfundav
enskild begravningsplats.anordna Tillstånd lämnas bara det finnsom

särskilda skäl för det och det kan stiftelsen eller trossamfundetantas att
uppgifterkan fullgöra de ankommer innehavare begravnings-påsom av en

plats. Med stöd denna bestämmelse har bl.a. katolska och judiskaav
församlingar anordnat enskilda begravningsplatser.

Skötseln allmän begravningsplats bekostas skattemedel.av genom
får givetvis den enskilde för utsmyckningen anhörigsDäremot stå av en

gravplats och för de kostnader föregår begravningen, för kistat.ex.som
och svepning.

de därPå platser Svenska kyrkans handhar begravningsverksam-pastorat
Ävenskattenheten del församlingsskatten tilluttas pastoraten.som en av

stiftssamfälligheterna täcker kostnader för begravningsverksamhetensina

i första hand församlingsskatten. inte tillhör SvenskaDengenom som
kyrkan får betala viss del församlingsskatten, bekostaavsedd be-attav
gravningsverksamheten. den borgerliga kommunen handhar be-När

gravningsverksamheten täcks kostnaderna huvudsakligen kommu-genom
nalskatten

.

m.fl.Manga deltar i clearingsystem, innebärpastorat ett att ensom person
folkbokförd i kan begravas i särskildett ett annatpastorat utansom var

kostnad dödsboet,för varvid sinsemellan utjämnar kostnaderna.pastoraten

9.2 ERK-utredningen

ERK-utredningen anförde de inte tillhör Svenska kyrkan börävenatt som
bidra till finansieringen begravningsverksamheten. Utredningenav angav

alternativa förslagtvâ till huvudmannaskap för begravningsverksamheten.

utgångspunkt därvidSom utredningen samhället har grund-tog att ett
läggande för begravningsverksamheten och för denna sköts påattansvar

sätt är godtagbart från etiska och Sanitära synpunkter. Medett t.ex.som
hänsyn till del landets begravningsplatser belägnaär pâatt storen av
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uppfattningkyrkobyggnaden och till det allmänärtomt att ensamma som
förtjänstfulltSvenska kyrkans församlingar och på sättpastoratatt en

begravningsverksamheten utredningen det dock intehandhaft ansåg vara
kommunaliserad begravnings-framkomlig väg föreslå heltatt enen

verksamhet. Utredningen pekade i stället möjligheten mellan depå ettav
förhuvudmannaskapborgerliga kommunerna och delatpastoraten

ñnnsDärvid skulle kyrkogårdar i närabegravningsverksamheten. de som
medantill församlingskyrka falla underanslutning pastoratets ansvar,en

skulle handhasde i egentlig mening friliggande begravningsplatsema av
övergripandeden borgerliga kommunen. skulle också haDenna ett ansvar

för tillräckligt antal begravningsplatser finns i kommunen. Den skattatt
med denna lösning i förstabegravningsverksamheten skullesom avser

borgerliga kommunen.hand utdebiteras denav

lösning BRK-utredningen möjligheten låta deSom alternativ atten angav
övergripande för begravnings-borgerliga kommunerna ha det ansvaret
utsträckning uppdraverksamheten kunna i attstor pastoratenmen

praktiken. skulle därvid sig skötahandha denna i Pastoraten kunna åta att
belägna anslutning till för-såväl de begravningsplatser är isom en

samlingskyrka andra friliggande begravningsplatser. varjeInomsom —-—-
begravningsplats, hallen den borgerligakommun skulle dock ñnnas en av

inte önskade begravning med kristen anknytningkommunen, där den som
betalas till denkunde begravas. Skatt för begravningsverksamheten skulle

i sin berörda anslag för derasborgerliga kommunen, tur pastoratgavsom
anslag mellan ochbegravningsverksamhet. Vid oenighet dessa pastoratom
frågan.borgerlig kommun skulle skiljenåmnd avgöraen

9.3 Remissyttrandena

förSvenska kyrkans centralstyrelse föreslår Svenska kyrkan skallatt svara
förbegravningsverksamheten det gäller dem tillhör den och ävennär som

dem skulle begravningsplats. Samtliga invånare börstå utansom annars
gällerbidra till finansieringen begravningsverksamheten. Vad dem somav

tillhör Svenska kyrkan bör detta ske via avgift till denna, i annat trossam-
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fund tagit sigpå för begravningsverksamhet avseende sinasom ansvar
medlemmar kan det ske via medlemsavgiften. Också övriga börpersoner

för sin del kostnaderna för begravningsverksamheten. Denna delsvara av
bör fastställas lokalpå nivå. Centralstyrelsen har därvid siktat till en
lösning innebär Svenska kyrkan kan bibehålla huvudmannaskapetattsom
samtidigt den kan vinna stöd utanföräven Svenska kyrkan. Svenskasom
kyrkans församlings- och pastoratsjbrbund anför i avvikande mening atten
begravningsverksamheten bör bekostas utdebiterade medel och attav
frågan hur de inte tillhör Svenska kyrkan skall bidra till dessaom som
kostnader bör bli Föremål för fortsatt utredning. Pastoratsförbundets
ståndpunkt förstagrundas i hand på 68 kyrkokommunemaatt procent av

lokal nivåpå representerande 53 dem tillhör Svenskaprocent av som
kyrkan vid rådslag med anledning BRK-utredningen förordade attav

fortsättningsvisäven skall ha beskattningsrâtt för begravnings-pastoraten
verksamheten. Svea hovrätt de inte tillhör Svenska kyrkanattanser som
bör begravas på kommunala begravningsplatser och de inte tillhöratt som
Svenska kyrkan därför inte heller skall behöva betala skatt till denna.
Statskontoret skattebefrielse för dem inte tillhör Svenskaattanser som
kyrkan omedelbart bör kunna införas de platser där kommunenpå svarar
för begravningsverksamheten. borgerligaDe kommunerna bör i framtiden
bli huvudmän för begravningsverksamheten med för dem avtalarätt att
med förvaltningen begravningsplatser. Kammarkollegietpastoraten om av
instämmer med Statskontoret i fråga huvudmannaskapet för be-om
gravningsverksamheten. Riksantivarieâmbetet och historiska muséerstatens
tillstyrker förslaget delat huvudmannaskap för begravningsverksam-om
heten. Länsstyrelsen Kronobergs läni vid i huvudsakattanser -
oförändrade relationer mellan och Svenska kyrkan någonstaten -
förändring begravningsverksamheten inte behöver ske. Länsstyrelsen iav
Värmlands län förordar utdebiteringsrâtten och planeringsansvaret näratt
det gäller begravningsplatsema förs tillöver de borgerliga kommunerna
medan skötseln begravningsplatsema normalt kvarligger hos pastoraten.av
Samarbetsnamnden för statsbidrag till trossamfund, frikyrkordd,Sveriges
Katolska biskopsämbetet Stockholm och Judiskai församlingarnas i Sverige
Centralrád föreslår de borgerliga kommunerna huvudmannaska-övertaratt

för begravningsverksamheten med möjlighet avtala medpet att pastoraten
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skötseln begravningsplatser. Svenska kommunförbundet sigmotsätterom av
kommunerna får obligatoriskt för hela eller delar be-att ett ansvar av

gravningsverksamheten. Däremot bör det möjligt för den kommunvara
önskarså hålla allmän begravningsplats. Svenska kyrkans personal-attsom

förbund även fortsättningsvis bör ha huvudmannaskapetatt pastoratenanser
för begravningsverksamheten och kostnaderna för detta när det gälleratt
dem inte tillhör Svenska kyrkan bör kommunalskatt,tas utsom genom

därefter tillförs kyrkogárds-Sveriges och krematøriejör-pastoratet.som
bund avstyrker förslaget delat huvudmannaskap för begravnings-om
verksamheten och ändringar huvudmannaskapet skallattanser om av-
ske det bör bildas stiftelse i varje kommun uppgiftmed handhaatten-
begravningsverksamheten. I stiftelsens styrelse bör ingå förrepresentanter
kommunen, Svenska kyrkan och övriga trossamfimd. Särskild skatt skulle

till stiftelsen. Den kommun önskarså bör dock själv kunnauttas som
anordna begravningsplats.

överväganden9.4

Vad begravningsverksamhetär

detNär gäller begravningsverksamheten detär viktigt inledningsvisatt
avgränsa vad kan höra till denna. I samband med dödsfallettsom anses
vidtas nämligen många åtgärder inte kan hänföras till den egentligasom
begravningsverksamheten. Omedelbart dödsfalletefter skall den avlidne tas

hand, kroppen skall kista skall anskaffas och oftaom svepas, an-—— -
nonsering ske i tidningarna. Detta omhänderhar i regel de anhöriga, många
gånger med hjälp begravningsbyrå. Dessa åtgärder kan inteav en anses
tillhöra den egentliga begravningsverksamheten. Därefter sker i regel en
begravningsakt, ofta i form gudstjänst, sedan följsav en som av en
minnessnmd med förtäring. Inte heller dessa åtgärder torde kunna inräknas
i begravningsverksamheten. Däremot torde upplåtelse lokaler kyrka,av
kapell eller liknande fir begravningsaktcn del begravnings-vara en av
verksamheten. Likaså är uppgiften hålla begravningsplats och kremato-att
rium del begravningsverksamheten liksom och fyllaöppna igenatten av
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begravningsplatshållaUppgiftenbegravningsplatsen.på att engravar
medutsmyckaaspekter.kulturhistoriskaockså Attinrymmer t.ex.graven
anhörigahand fir deuppgift i förstadäremotoch blommor ärgravsten en

dödsboetOftabegravningsverksamheten.ioch ingår inte uttas enav
regelemellertid iersättning ärför upplåtelse gravrâtt. Dennaersättning av

begravnings-anordnandeförkostnadernai förhållande tillsymbolisk av
plats.

begravningskostnaderförsäkring täcka deallmänfrånFrågan att enom
har behandlatsregler får betalanuvarandedödsbo medenskildesdensom

betänkandebegravningskostnadsutredningensutredningar, iflera senastav
SOU 1990:82.betalarbegravningarVad kostar vem-

Huvudmannaskap

förbetydelsehandhavande harBegravningsverksamheten praktiska stor
deefterlevande ärvikt för demänniskor. särskildAvmånga att genom en

sorgearbete.i sitt Avbegravningsverksamhet kan få stödfungerandeväl
samhälletnödvändigtmiljöskâl detpietetsskäl âr tarsåväl ytterstattsom

begravningsverksamhet. Dennafungerandeför det finnsansvaret att en
anordnandehandi förstaverksamhet utförs idag nämnts genomsom --

huvud-kyrkan handharSvenskavilkabegravningsplatser,allmänna avav
flertaletborgerliga kommunendenhandhar dockdelen. någraPå orter

begravnings-allmännadeVid sidanbegravningsplatser.allmänna av
familjestiftelseanordnadesådana,ñnns vissa enskildaplatserna t.ex. enav

Länsstyrelserna utövarSvenska kyrkan.trossamfund utanföreller ett
begravningsverksamheten.tillsyn över

begravnings-förnuvarande ordningendentill bibehållaalternativEtt att
denna. Somhelt övertarde borgerliga kommunernaverksamheten âr att

olikauppdrag dedärvidanfört kanERK-utredningen pastoraten av
helt eller del-begravningsverksamheten,i praktiken handhakommunerna

fört fram ärERK-utredningenocksåalternativ attvis. Ett annat som --
borgerliga kommunerna.och dehuvudmannaskapet mellandela pastoraten
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Vid ställningstagandet till förändringar beträffande begravnings-om
verksamheten bör vidtas måste dock någon kritik dennoteras att mot
nuvarande begravningsverksamhetens kvalité knappast förekommit.

Tvärtom handhas verksamheten förtjänstfulltpå sätt. Sett iett ett
internationellt perspektiv har Sverige exceptionellt välskötta begravnings-
platser. Skäl för omfattande ändringar det praktiska handhavandetmera av

begravningsverksamheten föreligger således inte. just stiftssam-Attav
fållighetema skall ha uppgiften anordna allmänna begravningsplatser föratt
dem inte tillhör något kristet samfund kan ifrågasättas,dock bl.a.som
eftersom ingen stiftssamfallighet i praktiken anordnat sådannågon
begravningsplats. Med hänsyn till deäven borgerliga kommunernaatt
enligt Svenska kommunförbundets remissyttrande motsätter sig att som
obligatorisk uppgift handha begravningsverksamheten bör enligt vår
mening huvudmannaskapet för denna verksamhet i oförändrat.stort vara
Således skall också fortsättningsvis i första hand Svenska kyrkan genom
sina församlingar och samfälligheter huvudman för begravnings-vara
verksamheten. borgerligEn kommun så önskar skall dock eftersom
regeringens tillstånd och i enlighet med nuvarande regler innebärsom-

kan skeså det befinns lämpligt stadsplaneskäl iävenatt t.ex.om av -
framtiden kunna anordna allmän begravningsplats.

Stiftssamfållighetema bör principiella skäl befrias från sin skyldighet attav
anordna begravningsplatser fir den inte tillhör kristet samfund.någotsom

Möjligheterna anordna enskilda begravningsplatser bör kvarstå oför-att
ändrade liksom lânsstyrelsernas tillsynsansvar.

alternativEtt givetvisâr landstingen roll, när det gäller be-att ges en
gravningsverksamheten. Med hänsyn till anförtsvad Svenskaattsom om
kyrkan fortsättningsvisäven i utsträckning börstörsta huvudman förvara
begravningsverksamheten är det dock inte lämpligt detta huvudmanna-att
skap läggs landstingen.på Inte heller i bör landstingenövrigt uppgifterges
inom begravningsverksamheten.
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Finansiering

begravningsverksamheten ocksåsamhällets följtAv har hittills attansvar
skattemedel. Enskildahuvudsak varit finansierad,i offentligt genom

offentliga finansieringen.begravningsplatser har omfattats dendock inte av
harbegravningsplatsdem begravda sådanFör bli påavsett att ensom

allmänstället begravas påemellertid möjligheten alltid istått öppen att en
katolska ochbegravningsplats. Deoch skattemedel bekostadav- -

visst ekonomisktStockholm erhåller dockjudiska begravningsplatsema i

kommunalskat-från Stockholms vilket bekostasstöd kommun, ytterst av
ten.

finansierad begravnings-alternativ till huvudsak med skattemedelEtt ien
kostnaderna fir begravningsplatserverksamhet givetvisär att m.m.

dödsbo i samband med begravningen.den enskildes Dennadebiteras

nackdelar. sådanförknippad med avsevärda Enmöjlighet är emellertid

för allmänna be-den håller dennackdel det kan svårtâr att vara som
hållandetöverblicka de kostnader för framtidengravningsplatsen att som

och dödsboet i fall skall betala idrarbegravningsplatsen såsomav
och måhända nackdelmed begravningen. En störresamband annan - -

kommer ha tillgångar betala dedödsbon inteär många att attatt nog
kommer därvid håll,pådebiterade kostnaderna. Dessa annatatt tas ut

dödsbon, får vidkånnas kraftigt ökadedåantingen övriga somav
socialnämnden i den avlidnes hemkommun.kostnader, eller av

begravningsverksam-de anförda förskålen kostnadernaPå och eftersom
begravningsverksamhetenbör fördelas efter viheten bârkraft attanser

därvid detfortsättningsvis Viskalläven bekostas attgemensamt. anser
betalas ochnuvarande begravningsverksamhetendärsystemet, av var en,

skall bibehållas.proportionellt förhållande inkomst,till dennes

begravnings-ordning begravningsförsâkringarEn med privata som avser
behandlattidigare utredningarverksamheten år knappast aktuell. De som

siktat tillfrågan försäkring begravningsområdet har närmast attom en
dödsbo.den avlidnessådan skulle täcka de kostnader tas ut aven som nu
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begravningsverksam-egentligakostnaderna för dentäckaFrågan attom
Därvid kanbehandlats.försäkringar däremot inteharheten genom

begravningsförsäkringar förutsätterordning med privatakonstateras att en
vidförsåkringsskyddsaknarobligatoriska ingensådessa görs attatt person
idagförekommerprivata försäkringarSådana obligatoriskadödsfall. men

socialaalls detmotorfordon inte påtrafikförsäkring fördet gällernär men
detförsäkringar påmening införande sådanaEnligt börområdet. vår av
haftundersökningar vidjupgående änområdet föregåssociala av mera

vilket intressedelfråga är därvidviktigtmöjlighet göra. Enatt som
försäkringar.sådanaför erbjudaförsäkringsbranschenföreligger inom att

begravningsförsäkring över-obligatoriskstatlig,ordning medEn en
därförVifinansiering görmed skattevägen.i långa styckenensstämmer en

båda alternativ.åtskillnad mellan dessaföljande ingeni det

begravningsverksamhetenfinansieringförnuvarandeDet systemet av
tillhörintevarvid deskatt, ävenpåbygger nämnts uttag somavsom

schablonmässigtförsamlingsskattenden delSvenska kyrkan betalar somav
begravningsverksamheten.förkostnadernaantagits motsvara

bibehållsbegravningsverksamheten skattevågenfinansieraOm systemet att
administreradoffentligtobligatorisk,snarlikteller något system, t.ex. en

intedebyggainñrs, bör detta ävenbegravningsförsäkring, på att som
dekostnaderna. Påbidra till täckakyrkan skalltillhör Svenska orteratt

begravningsverksamhetenhuvudman förborgerliga kommunendär den är
betalarkommunmedlemmarallaproblem, eftersomdetta inte någotär

för begrav-till kostnadernabidrarkommunalskatt och därigenom även
landetshuvuddelengällerdet däremotningsverksamheten. När av

be-allmännakyrkan för deSvenskanämntskommuner svarar som
övervägande delenalldelesoch därmed för dengravningsplatsema av

begravningsverksamheten.

religions-meningenligtSvenska kyrkan bör vårinte tillhörDe avsom
begravningsverksamheten.till denna förinte behöva betalafrihetsskäl

därför deantingenSvenska kyrkanvalt utanförEftersom de stå attatt -
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tillhör något trossamfund eller därför de över huvudannat vill ståatt taget
vid sidan religiös verksamhet det olämpligtär de skall tvingasattav -
betala till denna kyrka.

Enligt meningvår år det vidare med hänsyn till de förändrade levnads-
med bl.a.mönstren flyttning mellan olika synnerligen angelägetorter att

riksomfattande clearingsystem kommer till stånd.ett

Lokala beslut finansieringom

Svenska kyrkans centralstyrelse har i sitt remissyttrande särskilt påpekat
de bidrag till kostnaderna för begravningsverksamheten,att desom som

inte tillhör Svenska kyrkan och inte heller tillhör trossamfundannatsom
anordnar begravningsplats eller bor på där kommunen förortsom svarar

begravningsverksamheten har betala, bör fastställas lokalt.att

harDet även föreslagits de inte tillhör Svenska kyrkan bör betalaatt som
sina begravningskostnader till den borgerliga kommunen, däreftersom -
i de fall då Svenska kyrkan handhar begravningsverksamheten vidareför-
medlen till denna.

sådan tankeEn kan förutsättningen är finansieringen be-attom av-
gravningsverksamheten skall ske skattevägen bygga antingen på deatt-

inte tillhör Svenska kyrkan skulle betala högre kommunalskatt tillsom en
den borgerliga kommunen eller förutsättningenpå den borgerligaatt
kommunen sina tillgångar kommunalskattenytterst skulle betala tillav
Svenska kyrkan fir begravningsverksamheten avseende dem intesom
tillhör denna. I båda fallen skulle tanken emellertid strida denmot
likstâllighetsprincip gäller fir det kommunala området, dvs. attsom en
kommun skall behandla sina medlemmar lika, och religions-även mot
friheten. I det förra fallet skulle de inte tillhör Svenska kyrkan blisom
särbehandlade de tvingas betala högre kommunalskatt änattgenom en
övriga kommunmedlemmar. det falletI skulle de kommunmed-senare
lemmar tillhör Svenska kyrkan kunna sig diskriminerade,som anse
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till kostnadernaskulle få bidradåsin kommunalskattdeeftersom genom
övriga.begravningsverksamheten för deför

lagstift-genombrytaslikställighetsprincipen kankommunalaDen av annan
förhinderområdet ingasocialainom detföreliggerning. Så t.ex. en

emellertidskulledetta fallmedlemmar. Isärbehandla vissakommun att
depraktisk bygga påteoretisk änsärbehandlingen än snarareom ————

stridakunnavilket skulletrosinriktning,medlemmarnasolika mot
denHärtill kommerreligionsfrihet.regeringsformens regler att somom

skulle bliändå lättsituationi sådantillhör Svenska kyrkaninte en
påverka,inte kaneller honinom denna hande beslutberoende somav

skallhan eller honkommunalskattenhöjningdennämligen somavom
detAnnorlunda ärtill kyrkoavgiften.bestämd relationställs ibetala en

hursjälvständigt prövaravseende kommunengivetvis i detta stordock om
dock intei frågan påverkarbeslutarhöjningen skall Vem att ensomvara.

sig tveksamkommunalskatthöjdkommunmedlemmarför vissasådan ter
religionsfrihetssynpunkt.från

borgerliga kommunendenvibakgrundenden angivnaMot attanser en av
prin-Svenska kyrkantillhörfir dem intespecialskattbestämd avsom

grad denna skatti särskilt höggällerolämplig.cipiella skäl Detta omvara
lokalpåfmansieringssystemstorlek. Omtill kyrkoavgiftensknutenär ett
varjeprincipenbyggadet i stället pågenomföras börnivå skall att

kostnader äravgift betala de direktaharmedborgare att somgenom en
debegravningsverksamhetmed hållaförknippade motsvararatt somen

tillhöroberoendelikaönskemålen ochlokala är stor av om mansom
eller ej.Svenska kyrkan

kyrkanSvenskatillhörframförts dehar den tankendiskussionenI att som
kyrkoavgift.sinförbegravningsavgift inombetala sinskall kunna ramen

intesärredovisas. DenbegravningsavgiftenSjälvfallet kan i fallså som
begravningsavgift tillbetala sinförutsattsSvenska kyrkan har dåtillhör

beräkningargnindvalavgiften påårligen fastställerkommunen, avsom
iLiksom dagbegravningsverksamheten.förhuvudmannenlämnas avsom

kommunbegravningshuvudman ochske mellanöverläggningarförutsätts
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innan beslut fattas inbetaladeDe avgifterna vidareñrsparterna.av av
kommunen till huvudmannen för begravningsverksamheten. dePå platser
där kommunen själv år huvudman fastställs givetvis begravningsavgiften
för samtliga medborgare kommunen. Ett detta slagsystemav av
förutsätter, vill minska risken för konflikter mellan kommun ochom man
begravningshuvudman, de grundläggande principerna för begravnings-att
verksamheten utvecklas ytterligare i arbetet med begravnings-en ny
lagstiftning. Helt kan dock inte denna risk undanröjas. De båda beslutande

kan, än sannolikt bara i mycketparterna speciella situationer, kommaom
fatta skilda beslut, vilket självfalletatt är svaghet med systemet.en

Även denna ordning riskerar således, långtså kan bedöma, attman nu
leda till olämplig särbehandling dem inte tillhör Svenska kyrkanen av som
och inte heller bor i där kommunen fir begravnings-orten svarar
verksamheten. förränInte detta slag utvecklats än vadett system av mer

hittills skett kan emellertid konsekvenserna bedömas påsom ett mer
deñnitivt sätt.

möjlighetEn visst lokalt inflytande över bidragenatt till begravnings-ge
kostnadema från dem inte tillhör Svenska kyrkan är dessa bidragattsom
fastställs församlingarna eller samñllighetema inomav men en ram som

genom riksdagen En sådan lösning skullestaten givetvis ingeangett.
färre betänkligheter från religionsfrihetssynpunkt än därett system

Årespektive församling helt fritt bestämde bidragens storlek. andra sidan
skulle förmodligen sådan göras relativt vid förstaten satt atten av ram

de varierandeåt kostnadsñrhållanden föreliggerutrymme skildapåge som
håll i landet. Därmed skulle de inte tillhör Svenska kyrkan i stor ut-som
sträckning i praktiken beroende de beslut bidrag till begrav-vara av om
ningsverksamheten fattas de olika församlingarna.som av

Som komplettering till lokalt i formnågon kan clearing-ett systemen ett
frivilligt i dag eller obligatoriskt,system, utvecklas.som

alternativEtt framförts i remissyttrande âr i varje kommunett attsom man
bildar stiftelse med uppgift handha begravningsverksamheten.atten
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Stiftelsens styrelse skulle bestå för kommunen, Svenskarepresentanterav
kyrkan och övriga trossamfund. Stiftelsen skulle skatträtt firatt ta ut
sin verksamhet. svaghetEn med förslaget från demokratisk synpunkt är
dock de tillhör Svenska kyrkan eller trossamfundnågotatt annatsom

stiftelsens konstruktion skulle dubbel representation, eftersom degenom
också i sin egenskap kommunmedlemmar företräds denav av-- --
borgerliga kommunen. detta skäl vi denna ordning inte börAv attanser
komma i fråga.

Statlig begravningsavgjfi

En modell låta den skatt begravnings-är att staten ta utannan som avser
väsendet. kan ske fleraDetta på En möjlighetsätt. är att staten genom
anslag finansierar begravningsverksamheten och skatt för detta.tar upp

skattevâxlingGenom med den del den församlingsskatt utgårav som nu
och begravningsverksamheten skulle viss höjning någonsom avser en av
statlig skatt kunna ske det totala skattetrycket ökar.utan att

En ytterligare möjlighet är specialdestinerad be-att staten tar ut en
gravningsavgift i samband med skatteuppbörden och denna vidareförsatt
till dem handhar landets begravningsplatser. Som tidigare nämntssom

vi sådan avgift bör proportionell den skattskyldigesatt motanser en vara
inkomst. Avgiften skall i denna modell erläggas alla skattskyldiga,av
varvid den kommande kyrkoavgiften respektive kommunalskatten i de

där kommunen för begravningsverksamheten får sänkas medorter svarar
belopp kostnaderna för begravningsverksamheten.ett motsvararsom

kan diskuterasDet avgift utformning härmed den ärantytts attom en som
offentligrättslig avgift skatt. dessaeller Gränsen mellananse som en en

båda begrepp huvudsakligen medelstillskottetavgörs betalningom avserav
för viss eller tjänst. fallet frågaOm är det avgift,så ären vara om en
medan allmänt medelstillskott principiellt skatt.är Någotett settmera en
omedelbart krav föreligger dock inte inbetalad avgiftpå måsteatt en

just den prestation den betalar avgiften erhåller. En vissmotsvara som som
utjämning mellan olika avgiftsskyldiga kan således ske medelstill-utan att
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förlorar sinskottet karaktär avgift. Skillnaden mellan skatt och avgiftav
återverkar också riksdagens möjligheter delegera beslutsrätt i frågan.på att
En skatt måste beslutas riksdagen eller beslutande kommunalav en
församling medan beslut kan tillavgift delegeras regeringent.ex.om en
eller förvaltningsmyndighet.någon

avgiften skallEftersom proportionell, skall sådant beslut lämpligenettvara
fir hela landet gällande utdebitering i de skattskyldigasprocentavse en av

beskattningsbara inkomster. kan naturligtvis avgiften differenti-Alternativt
med hänsyn till kostnaden fir begravningsverksamheten i olika orter.eras

Å andra sidan kan sådana differentieringar lätt komma hämmaatt
ansträngningar till ökad effektivitet.

I ordning med statlig begravningsavgift bör också inkluderas storaen en
clearingsystemdelar det för begravningskostnader finns ochav som som

firär frivilligt m.fl. Vissa kostnader omfattas detpastoratennu som av
nuvarande clearingsystemet, fir präst leder begravningsgudstjän-t.ex. som

torde dock inte i be-kunna inrymmas ordning med statligsten, en en
gravningsavgift. sålunda utbyggt clearingsystem skall enligt meningEtt vår
förenas med för den önskar bli begravdrätt så påatt ort.en som annan

inflyterDe medel begravningsavgift skall tillförasuttagetsom genom av en
de för begravningsverksamheten. första handI kommerorgan som svarar
således de territoriella inom iSvenska kyrkan fråga. Eftersompastoraten
begravningsverksamheten ochi Stockholms Tranås kommuner till stora
delar kommunal skall avgiftsme-är angelägenhet, även dessa tillförasen
del. Också sådana trossamfund utanför Svenska kyrkan anordnar be-som
gravningsplats skall få del medlen.av

Avgiftsmedlen bör fördelas schablonmässigt effektiviteten i be-så att
gravningsverksamheten helt enhetlig schablon dock inteupprätthålls. En är
nödvändig. börT.ex. fördelningen ske med hänsyn till begravningsskick,

omfattning kremering respektive kistbegravning, i olika delar landet.av av
Även i övrigt bör fördelningen ske med hänsyn till olika lokala för-

hållanden. schablonmässig fördelning innebär emellertid denEn att
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begravningsverksamhetkan hålla kostnaderna för sinförsamling neresom
Å församlingsidan får denbehålla överskjutande belopp. andrafår som

schablonenbegravningsverksamhetenönskar instörre påsatsa gersummor
demokratiska kontrollenhänsyn till denfinansiera detta på sätt. Medannat

begravningsverksam-standardsånlcningar itorde risk för allvarligarenågon

inte föreligga.heten

begravningslagen kanstiftelser enligtsärskild fråga sådanaEn är om som
möjlig-begravningsplats skall omfattastillstånd anordna enskildfå att av

fall i första handdet i dessafå del avgiftsmedlen. Eftersomheten att av
lika väl ochfamiljestiftelser, där den avlidnesigtorde röra t.ex.om -
begravas påreligionsfriheten träds för skulle kunnanärutan att en-

begravningsplats anordnatsbegravningsplats eller enskildallmän som av
enskildaskäl låta dessa be-trossamfund, föreligger knappast attett

Härtill kommer antaletgravningsplatser omfattas avgiftssystemet. attav
torde litetstiftelseågd enskild begravningsplats sågravplatser på varaen

vilkasvårighet förhand kandet endast med på avgörasatt personer som
i fallavgiftsmedel såframtiden begravas där och vilkasi kommer att som

skall tillföras stiftelsen.

med datateknikens hjälpstatlig begravningsavgift tordeEn vara--
extrakostnaderegentliga utöverlättadministrerad och inte föranleda några
Ävenmed dissenterskatt drar. detta ärdet nuvarandevad systemsystemet

inte skallproblem. Det kan det görasdock ñrknippat med vissa om——
begravningsavgiften ochtillalltför detalj leda svårighetererat att anpassa-

för begravnings-utbetalningar skall till demde göras som svararsom
respektiveverksamheten till de verkliga kostnaderna på ort.

begravningsav-statligbakgrundVi har våramot enav resonemang om-
tillutreda möjligheternauppdragit Statskontoretgift åt närmareatt en-

bilaga 2.och dess praktiska utformning. Statskontorets utgörsådan rapport

begravningsavgift innebärstatligStatskontorets förslag i fråga enom
hela landet enhetligtsammanfattningsvis avgiften förut ettatt tas som

kostnader för begrav-kommunalskatten. Med nuvarandeörespåslag på
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ningsverksamheten skulle detta påslag uppgå till öre skattekrona.30ca per
Fördelningen avgiftsmedlen skulle ske efter antal begravningar hosav
respektive anordnare allmän begravningsplats församling ellerav sam-
tällighet, kommun och trossamfund med begravningsplats. Medlenegen
skulle utgå enligt med hänsyn till begravningssätten kistbegravningtaxa
respektive olika former för begravning i samband med kremering. En

mindre del avgiftsmedlen skulle och efterutgöra utdelas ansökanav reserv
för särskilda behov.

samband med fråganI kostnaderna för begravningsverksamheten kanom
det i viss utsträckning förekommer dennämntsnoteras att attsom-- -

anordnar allmän begravningsplats finansieringen via skatt ocksåutöversom
fordrar särskild ersättning den avlidnas dödsbo för upplåtelseav av

Sådan ersättning förekommergravrått. är den i de flesta fallnär- -
visserligen högst symbolisk. finns dock där ersättningen förDet orter
upplåtelse gravrâtt till avsevärda belopp.uppgårav

Vi möjligheten fordra särskild ersättning fir upplåtelseatt attanser av
bör slopas,gravrätt statlig begravningsavgift införs. skulleDetom en

enligt mening rimma illavår med de tankar ligger bakom förslagetsom
enhetlig avgift den avlidnes dödsbo utöver vad den avlidneom en om -

i livstiden betalat i begravningsavgift också sina håll skulle nödgaspå-
betala särskilt för upplåtelse sådan ordning skulle ocksågravrätt. Enav
motverka strävandena upprätthålla effektiviteten i begravningsverksam-att
heten. speciella problem iDe samband med upplåtelse kangravrâttav som
uppkomma fårnågon önskar upplåtelse i förtid sådan lösas irätt ettom av
fortsatt utredningsarbete.

tydlighetensFör skull bör i sammanhanget förslaget inte medförnoteras att
hinder dennågot anordnar allmän begravningsplats fordrarmot att som en

särskild ersättning för tjänster utanför den egentliga begravningsverksam-

heten. Sådan ersättning kan komma i fråga för skötsel gravplats.Lex. av
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bedömningSamlad

och,huvudmannaskapbibehålletiSammanfattningsvis framstår stortett
lämplig vägbegravningsavgift attstatligbedömas,kansåvitt som enennu

rationelltochrättvistpåreligionsfrihetens kravbeaktande ettmed av --
begravningsverksamheten.anordnasätt

firerforderligtmeningenligt våremellertidutredningsarbete ärfortsattEtt
till statligövergångmedsambanddetaljproblem iklarlägga olika enatt en

bästaavgiftsmedlen påhurdessa,lösningar påbegravningsavgift och t.ex.
ochkostnadernaverkligadetillkunnaskallmöjliga sätt vem somanpassas

kristettillhör någotintedembegravningsplatsförskall somansvara
Analysen börstånd.tillkommaarbete börsådantsamfund. Vi att ettanser

vidförsamlingarnamellankostnadsutjämningbehovetinnefatta enav
ocksårimligtdärviddetmening ärEnligt vår attbegravningsavgift.statlig

förankring prövaslokalmed starkarefinansieringtillmöjligheterna en
ytterligare.

dedock viktigtdetbeslutas är attvilketOberoende system somav
religionsfrihetbeträffande såvälñnnsgrundläggande krav somsom

beaktas.kommunmedlemmarmellanlikställighet
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EGENDOMENKYRKLIGADEN10

denegendomen,kyrkligaspecialreglerade ävendenVi föreslår att
till stiftelser,överförstillkommakanvilken äganderätten staten,till

sådana.inte redandeni den man ägs av

förhållandenNuvarande10.1

egendom,åtskilligverksamhetsinidag fördisponerarSvenska kyrkan
den kyrkligakanutgångspunkterrättsligalös. Frånsåväl fast som
kyrkokom-vilkenegendom,kyrkokommunal överindelas iegendomen

äldreegendom,specialreglerad kyrkligförfogar, t.ex.frittmunen
omgärdad medärförvaltningenför vilkenprästgårdar,ochkyrkotomter

oftastiftelseegendom,ochfri ñrenings-föreskrifter,särskilda samt som
tid.insamlingar underellerdonationertillkommit senaregenom

fastigheterdeltilldenbestården fasta egendomendet gäller storNär av
begravnings-kyrkor,förkyrkliga verksamheten,denanvänds i t.ex.som

administrationen.kyrkligadenbyggnader förförsamlingshem ochplatser,
används i dendirektintefastigheteremellertid ocksåbestårDen somav

kapitalplaceringar,tjänar t.ex.främstverksamhetenkyrkliga utan som
fastigheterDessaprâstlöner.föravkastningen användsdärlönebostâllen,

ñnansförmögenheten.kyrkligaden s.k.delutgör aven

skiftandeunderfastigheternade olikadisponerarkyrkanSvenska
fastighet kanvissklartheltoftastomständigheter. Det är attt.ex. en
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hänföras till den kyrkokommunala egendomen. När det gäller den
specialreglerade kyrkliga egendomen âgandeförhållandenaâr däremot ofta

oklara. En fastighet kan ha anslagits kyrkotomt fört.ex.mera som en
församlingskyrka, varvid det förvaltar kyrkobyggnadenpastorat som
givetvis disponerar fastigheten.över Från strikt formell synpunkt kan den
emellertid ägas församlingskyrkan själv i form stiftelse ellerav av en av

vissa fallI kan det inte längrestaten. utredas vilka ägandeför-numera ens
hållanden gäller.som

försäljningFör fastigheter tillhör den specialreglerade egendomenav som
krävs tillstånd, i första hand stiftets egendomsnämnd.av

För lös egendom gäller i huvudsak regler för den fastasamma som
egendomen. Lös egendom finns såväl direkt avsedd fir den kyrkliga

Ävenverksamheten avsedd för kapitalplacering. när det gäller densom
lösa egendomen kan den formella âganderåtten i vissa fall svårutredd.vara

10.2 ERK-utredningen

ERK-utredningen utgångspunkt den kyrkliga egendomenattangav som en
bör tillstå Svenska kyrkans förfogande även efter omfattandeen mera
relationsändring. Som lämplig lösning föreslog utredningen Svenskaatten
kyrkans tillrätt egendomen framdeles grundas stiftelseinstimtet.på Olika
stiftelser bör därvid bildas med hänsyn till vilket ändamål egendomen skall
tjäna, kyrkostiftelse och bostållsstiftelse.t.ex.

10.3 Remissyttrandena

Svenska kyrkans centralstyrelse ställningnågon till formerna förattanser
regleringen Svenska kyrkans egendomsförhållanden inte bör förränav tas
klarhet vunnits den framtida utformningen lagstiftningenom av om
stiftelser. Statskontoret framhåller bildandet stiftelser bör föregåsatt av av
strukturrationaliseringari förmögenhetsmassan och stiftelseurkundernaatt
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bör utformas så stelt preciserade ändamålsbestämmelser undviks. Riks-att
revisionsverket i det pågående lagstiftningsarbetet detnärattanser man
gäller stiftelser bör beakta planerna stiftelsebildningar inompå Svenska
kyrkan. Verket påpekar vidare skatte- och redovisningsproblem kanatt
uppkomma vid Övergång till stiftelse. Riksantikvarieämbetet och statens

RAÄhistoriska muséer påtalar behovet utredning för klarläggaattav
allmänhetens tillgång till det kyrkliga kulturarvet efter relations-en

RAÄförändring mellan och Svenska kyrkan. vidare detstaten attanser
allmänna, de borgerliga kommunerna, bört.ex. garanterasgenom
inflytande i stiftelsema. Enligt Kammarkollegiets mening bör de tilltänkta
stiftelsema ställas under särskild statlig tillsyn. Stiftelsema för bostâllsjord
bör inte föras ihop stiftsvis.

Överväganden10.4

Vi har tidigare förslag beträffande den kyrkliga finansñrmögen-avgett
heten. Dessa förslag innebär bl.a. den förvaltning ñnansförmögen-att av
heten sker ipastoratsvis utsträckning sammanförs stiftsvis.storsom nu
Förslagen har i huvudsak antagits riksdagen prop. 199394:73, KU 14,av
rskr. 47.

Vid genomgripande förändring relationerna mellan ochstatenen av
Svenska kyrkan erfordras formnågon omreglering de nuvarandeav av -
ofta oklara äganderättsförhållandena gällerdet den specialregleradenär-
kyrkliga egendomen. En lämplig form för de framtida ägandeñrhállandena

därvidär BRK-utredningen funnit och remissinstansema i storsom-
utsträckning tillstyrkt egendomen förs olika stiftelser.över till Dessaatt-
stiftelser kan lämpligen bildas med hänsynstagande till de ändamål som
egendomen avsedd för.är Sålunda skulle ERK-utredningen ocksåsom——
föreslagit särskilda boställsstiftelser och kyrkostiftelser bildas. Ent.ex.-
sådan stiftelse bör knytas till det inom Svenska kyrkanorgan som
disponerar egendomen i fråga. kyrkostiftelseEn skulle därvid i första hand
anknytas till församlingden eller sammanslutning församlingarav som
idag förvaltar kyrkobyggnaden i fråga. Bostållsstiftelser bör med-
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riksdagens tidigare nämnda beslut förvaltningen lönebostâllenom av --
tillskapas stiftsvis och anknytas till de olika stiften.

Även vid begränsad förändring relationerna mellan ochstatenen mera av
Svenska kyrkan stiftelsebildningâr aktuell. Visserligen föreligger då inga
omedelbara behov reglering âganderâttsförhållandena, denutanav av
nuvarande situationen kan i sigoch för bestå. Den oklarhet ändå rådersom
idag beträffande äganderâttsförhållandena beträffande den kyrkliga

egendomen motiverar dock reglering stiftelsebildning skeratt en genom
i detta fall.även

Vi denna bakgrund omreglering den kyrkliga egendomensmot attanser av
ställning bör iske den behövs förmån så klarlägga åganderåttsför-att
hållandena. En överföring Svenska kyrkans egendom till stiftelser börav
därför endast omfatta den specialreglerade egendomen. Varken den
kyrkokommunala egendomen eller den fria förenings- och stiftelseegen-

domen torde kräva omreglering.någon När det gäller den del denav
specialreglerade egendomen idag stiftelseliknandeägs isom av organ -
regel de olika försarnlingskyrkoma själva innebär omregleringen ingen-
egentlig förändring äganderättsförhållandena, endast dessa klarläggs.attav

den del denFör specialreglerade föregendomen närvarande fårav som
tillhöra innebär däremot den föreslagna omregleringenstaten attanses

egendomen formellt överförs från till de olika stiftelserna. Dettastaten
medför dock i praktiken inte skillnad, eftersomnågon egendomen redan
idag förvaltas kyrkligaav organ.

Inflytandet i de föreslagna stiftelserna torde få detillkomma inomorgan
Svenska kyrkan vid tidpunkten för omregleringen förvaltarsom egen-
domen i fråga. Det kan lämpligen överlämnas till Svenska kyrkan själv -
i första hand kyrkomötet frågor stiftelsemasavgöraattgenom om upp--
byggnad och organisation. den stiftelsebildningenI mån statligavser
egendom dock givetvismåste också statliga medverka i dessaorgan
överväganden.
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Vid någon form fortsatt offentligrättslig reglering Svenska kyrkansav av
förhållanden fortlöpandeär representation för allmänintresset i de tilltänkta
stiftelsema inte nödvändigt.

Enligt gällande lagstiftning stiftelser länsstyrelsernautövar tillsynnu om
över stiftelser, inte särskiltär föreskrivet. Kammarkollegiet harannatom

föreslagitnämnts de kyrkliga stiftelsema, de kommeratt tillsom om
stånd, ställs under särskild statlig tillsyn. För stiftelser bildats ochsom
förvaltas kyrkliga föreligger dock inte något behov särskildav organ av
statlig tillsyn.

För behövliga förändringar i stiftelsemasatt egendomsmassa och ändamål
skall kunna ske framöver bör viss lagstiftning i denna fråga komma till
stånd.

framgåttSom vissa remissyttranden pågår för närvarande lagstift-ettav
ningsarbete beträffande stiftelser. En proposition i ärendet har nyligen
framlagts prop. 199394:9. dennaI föreslås omfattande lagstift-en mera
ning stiftelser än den nuvarande lagen 1929:116 tillsyn överom om
stiftelser. Bl.a. föreslås grundläggande definition begreppet stiftelse.en av
Stiftelser driver näringsverksamhet eller har tillgångarstörresom som
skall enligt förslaget registreras hos länsstyrelsen. Vidare skall länsstyrel-

tillsyn utökas det gällernär dessa stiftelser. Från den föreslagnasernas
lagens tillämpningsområde undantas i utsträckning kyrkostiftelser, dvs.stor
sådana särskilda rättssubjekt stiftelsekaraktär innehar kyrkobyggnadav som
med Vidare föreslås länsstyrelsemas tillsyntomt. stiftelser övrigtatt av

bildats kyrkokommun skall högst begränsad. Nybildadesom av en vara
s.k. anslagsstiftelser, dvs. stiftelser finansierar sin verksamhet i förstasom
hand årliga anslag från huvudman, faller inte under lagensgenom en
bestämmelser.

Den stiftelselagen kommer, förslaget godtas, inte i högrenågonnya om
grad förändra stiftelseinstitutets grundläggande karaktäratt och inte heller
dess användbarhet detnär gäller den kyrkliga egendomen. Förslaget kan
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blirstiftelserkyrkligalänsstyrelsemas tillsyn överdock leda till att mera
allmänhet.för stiftelser ivad gällerbegränsad än nusom

förstiftelsebeskattningenpåpekat fråganRiksrevisionsverket årSom om
föreningsskattekommitténStiftelse- ochnärvarande under utredning genom

underuppgift vårenförslag enligt kan väntasFi 1988:03. Dess som-
skattemässiga ställning.stiftelsemaskomma påverkakan1994 att-

tillkyrklig egendomöverföringanledningNågon attatt anta aven
dockskattehänseende föreliggernackdelar iskulle medförastiftelser därvid
medfortsatta arbetetfrågor beaktas i detviktigt dessadockinte. Det är att

förslag.våra

tillframhållit övergångRiksrevisionsverket ocksåkanVidare ensom --
redovis-det statligamedföraför den kyrkliga egendomenstiftelseform att

inte längre kan användas.ningssystemet

specialreglerade kyrkligastiftelsebildning för denalternativ tillEtt
egendom i ställetför dennagivetvis förhållandenaegendomen är att

redan idag,förekommerviss sådan regleringförfattningsregleras. En
författnings-rättsliga ställning. Enklarlägger egendomensvilken dock inte

naturligtvis tänkbarklarläggandensådana ärreglering även gör mensom
historiska för-de speciellaeftersom bl.a.tekniskt svårgenomñrdär

författnings-beaktas. Enolika fastigheter måstehållandena för många
stiftelseliknandeegendom ägsreglering innebär att organ,nu avsomsom
rättssubjekt knappastärförsamlingskyrka, överförs till något annatt.ex. en

det iärskydd för âganderätten. Däremottill rådandemöjlig med hänsyn
denöverföra den delförfattningsregleringmöjligtoch för sig att avgenom

statlig tillidag någotspecialreglerade kyrkliga egendomen är annatsom
special-denredan anförtsrättssubjekt. Vi emellertid attsomanser --

stiftelser.bildadeskall tillföras särskiltreglerade kyrkliga egendomen

till stiftelseröverföraförsta hand kan bli aktuellegendom iDen attsom
komministerboställena. Medtid anslagnade under Karl XI:sär statenav

stiftsvisade ingå idessa anslagits börtill de ändamål för vilkahänsyn

löneboställen.stiftelser för
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VÅRDEN11 KYRKLIGAAV

VÄRDENKULTURHISTORISKA

föreslårVi Svenska for vårdskall kyrkan dessatt staten ersätta av
kulturhistoriskt värdefull egendom.

11.1 förhållandenNuvarande

svenska församlingskyrkoma kulturarv byggtsDe är har underett som upp
närmare årtusende. Det finns än kyrkobyggnader,3 000ett mer som

epokers arkitektur, byggnadshistoria och byggnads-mångarepresenterar
teknik. Kyrkornas inventarier kulturskatt iutgör sammantaget en som
rikedom vadoch bredd torde överträffa finns samlat i de svenskasom
museerna.

Kyrkobyggnaderna grundläggande drag iockså den svenskarepresenterar
sociala, tillekonomiska och politiska Från medeltiden modernhistorien.
tid har socknen och församlingen och gnmd för lokalsamhâllet.varit ram
Kyrkbyn för landsbygdens befolkning. Till dettacentrum centrumvar

efterhandknöts prästgård, tiondebod och sockenstuga, klockargård,

fattigstuga, sockenmagasin kyrkan har därföroch skolhus. Svenska
kommit bli ñrvaltare, inte bara kyrkobyggnadema värdefullasåsomatt av
i sig, samlade kulturmiljöer hög grad sin prägeli sätter påutan av som
landet.
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Allteftersom medvetenheten de kyrkliga kulturhistoriska värdena harom
ökat i samhället har dessa särskilt lagskydd. SvenskaFör kyrkansgetts
kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier

kulturminnen finns därför särskild reglering. återfinnsDenna isom en
kap. lagen4 1988:950 kulturminnen Enligt bestämmelsernaom m.m.

åligger det Svenska kyrkan vårda och underhålla kyrkobyggnader ochatt
kyrkotomter så deras kulturhistoriska värde inte minskas och derasatt
utseende och karaktär inte förvanskas Kyrkobyggnader2 §. ärsom
uppförda före år 1940 och kyrkotomter har tillkommit före detta årsom
får inte ändras tillstånd Riksantikvarieäm-på något väsentligt sätt utan av
betet och historiska Efter särskilt beslut kanmuséer 3 §. ocksåstatens

kyrkobyggnad och kyrkotomt omfattas de be-strängareen nyare av
stämmelser gäller för äldre byggnader. sig dåDet rörsom om en
kyrkobyggnad eller tomt märklig sitt kulturhistoriskaärsom genom

Ävenvärde 4 §. för begravningsplatser och kyrkliga inventarier finns

särskilda skyddsbestämmelser. omfattar i viss utsträckning ocksåDessa

begravningsplatser och förvaltas borgerliga kommuner.ägssom av

Skyddet fir kyrkobyggnaderna sålunda i princip generellt. Däri skiljerär

det sig från kulturminneslagens bestämmelser skydd för andraom
byggnader i 3 kap., enligt vilka byggnad kan erhålla skydd etten genom
särskilt beslut beträffande den enskilda byggnaden k-märkning. Skillna-

får bl.a.den uttryck för kulturskyddet fir kyrkobyggnader-ett attses som
gäller det samlade beståndet, inte bara den enskilda kyrkobyggnadenna
sådan.som

11.2 ERK-utredningen

ERK-utredningen framhöll vid förändrad relation till Svenskaatt staten en
kyrkan bör det ekonomiska för kyrkobyggnademas kultur-ta ansvaret
historiska värde. För tillvarata detta värde borde enligt utredningenatt
ersättning till Svenska kyrkan med miljoner kronor räknatutgå 400 år,per
i 1990 penningvärde.års
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11 .3 Remissyttrandena

Svenska kyrkans centralstyrelse, Riksantikvarieämbetet och statens
RAJ,historiska muséer Kammarkollegiet, Kyrkofondens styrelse samt

HembygdsförbundSveriges tillstyrker förslaget skall detatt staten ta
RAÄekonomiska för kyrkobyggnademas kulturhistoriska värde.ansvaret

därvid det angivna beloppet, miljoner kronor400 år, påattanser per
grund uppdåmda renoveringsbehov kan komma få justeras uppåt.attav
Kyrkofondens styrelse för delsin grundval ipå första handanger av-
beräkningar de kyrkobyggnadsbidrag varje år söks hos fondenav som --
kostnaden till 450-550 miljoner kronor år. Sveriges Hembygdsförbundper

beloppet för lågt. Samarbetsnâmnden för statsbidrag tillanser vara
trossamfund, Sveriges fiikyrkordd Judiskaoch församlingarnas Sverigei
Centralrád statsbidrag bör till allautgå trossamfund fbrattanser
förvaltning byggnader kulturhistoriskt värde.av m.m. av

Överväganden11.4

Svenska kyrkans kyrkobyggnader utgör kärna i det svenska kulturarvet.en
harDe därför generellt skydd enligt kulturminneslagen. Detta omfattarett

också kyrkotomterna med klockstaplar, och stigluckor i vissasamtmurar
fall prästgårdar och biskopsgårdar, begravningsplatsema och de kyrkliga
inventariema. särskild betydelse givetvisAv år de medeltida kyrkobyggna-
dema inklusive domkyrkoma från denna tid.

Enligt vår mening kulturskyddetär i allt väsentligt ändamålsenligt
utformat. harDetta varit starkt bidragande orsak till kyrkobygg-atten
nadema i dag framstår vårdade underhållna.väl och Detsammantaget som
bör utgångspunkt för förslag till ändrade relationer mellan statenvara en
och Svenska kyrkan dessa inte leder till försämrade ñrutsättningar föratt
tillvaratagande de kulturhistoriska ivärdena framtiden.av

Kulturrninneslagens skydd för kyrkobyggnader bör sålundam.m.
bibehållas vidäven den ändring förhållandet mellan och Svenskastatenav
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kyrkan vi förordar. kan dock finnas skäl komplette-Det övervägaattsom
föreliggerrande bestämmelser bl.a. förfarandet behov inte längrenärom

använda församlingskyrka. Sådana överväganden bör emellertidatt enav
i särskild ordning.göras

förutsättning för kulturvärdena Svenskaviktig tillvaratagandet ärEn attav
fir förvaltning ochkyrkan har de ekonomiska krävs godenresurser som

byggnader och inventarier. den ordning gäller inte devård I ärav som nu
kulturhistoriskt motiverade åligganden församlingarna har enligtsom

ersättning frånkulturminneslagen förenade med ekonomisknågon statens
bekosta de kulturvårdandesida. Församlingama förutsätts sålunda

för sininsatserna liksom kyrkounderhållet i övrigt inom ramen--
beskattningsrätt dettaordinarie ekonomi. Så länge församlingarna har är

ñrhållande. församlingsskatt får förutsättasockså naturligt Uttagetett av
kyrkobyggnads-bl.a. efter vad kyrkounderhållet kräver. Deavpassatvara

från dennabidrag från Kyrkofonden ingetutgår utgör avstegsom
ñnansieringsprincip. Eftersom fondens inkomster i huvudsak består av

inom-kyrkoavgifter från har dessa bidrag karaktären ettpastoraten av
för kyrkounderhållet.kyrkligt utjämningssystem

med kyrkoav-stat-kyrka-relation, där församlingsskattenI ersätts enen ny
endast Svenska kyrkan, blir detgift, betalas dem tillhörsom av som

fir vården dennanödvändigt reglera samtliga skattebetalaresatt ansvar av
kyrkliga kulturhistoriska värdenadel det kulturarvet. Deav gemensamma

sådan och har dignitet deras vård utgör mycketär sådan ettart attav en en
angelägen-framträdande allmänintresse. Bevarandet dessa värden är enav
rimligtfir hela samhället och folket. Därmed det intehet svenska är att

kostnaden för detta allmänintresse skall bäras enbart demhela av som
tillhör Svenska kyrkan.

församlingar ochVi det angeläget Svenska kyrkan sinaattanser genom
sammanslutningar församlingar framgent har föräven ansvaretav
kyrkobyggnademas vård och förvaltning. ekonomiska börDet ansvaret
däremot delas mellan Svenska kyrkan och staten.
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till underhållet kyrkobyggnadema korresponderar välEtt samhällsstöd av
med församlingamas skyldighet respektera kulturminneslagens in-att

rådighet Samhällsstödetskränkningar i deras kyrkobyggnaderöver m.m.
blir därmed viktigt kulturskyddet skall uppfattasled iett attsom som
legitimt kyrkans företrädare.Svenskaav

BRK-utredningen har gjort uppskattning de kulturhistoriska överkost-en av
skillnaden mellan de totalanadema för kyrkounderhållet, definierade som

dri fts- och underhållskostnadema och de lokalkostnader motiveradeärsom
de kyrkliga gudstjänstlokalen. bör omedelbartenbart kraven Detpåav

påpekas det praktiken endast möjligt entydigt drai sällan är gränsatt att en
hänförliga kyrkligt respektive kulturvårdan-mellan underhållskostnader till

hänsynstagande till de kultur-de bruk kyrkobyggnad. Ett allmäntav en
fastighetsägare enligthistoriska värdena hos byggnad åligger varjet.ex.en

såväl plan-och bygglagens kulturminneslagens bestämmelser såsom ettsom
i fastighetsunderhållet. givetvis inte uppfattaled det normala Det går att

beror har för denvarje kostnad för kyrkounderhållet på attsom man en
överkost-kyrkliga verksamheten inte idealisk lokal kulturhistorisksom en

nad etc.

ERK-utredningen har utförligt redovisat möjligheterna särskilja deatt
Redovisningenkulturhistoriska överkostnadema för församlingskyrkoma.

bekräftar exakt beräkning. Utredningen harsvårigheterna göraatt en mera
därför sammanfattningsvis konstaterat det omöjligt komma förbiäratt att

emellertid vidde osäkerhetema i underlagsmaterialet. Den stannadestora
uppskatta överkostnadema miljoner kronortill år400att av enca per

beräknad underhållskostnad miljoner kronortotal 100 1990 års1av
i frågan har i växlandepenningvärde. De remissinstanser uttalat sigsom

grad uttryckt tveksamhet till beloppet och detta lågt.det angivna ansett

högre gradsåledes förenat med svårigheter med någonDet är attstora av
säkerhet storleken kulturhistoriska överkostnadema.närmare deange av

i stället fasta detkan därför enklare påDet många sätt att tavara
kyrkobyggnademagrundläggande kulturrninnesvårdande intresset attav

underhålls. Enligt meninghålls i skick och de kontinuerligt vårett gott att
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kan grunden för samhällsstöd till kyrkobyggnadema formulerasett utifrån
tanken detta stöd skall församlingarna ekonomiatt tillräckligtärge en som
god kyrkobyggnademas fortbestånd.att garantera

Som motprestation för sådant fårstöd Svenska kyrkan utföraetten
underhållet bl.a. enligt de specialiserade krav följermera som av
kulturminneslagens bestämmelser. Samhällets förstahandsintresse i fråga

kyrkounderhållet gäller emellertid inte denna fråga, även denom om
givetvis har hög angelägenhet. Förstahandsintresset i ställetavser
bevarandet och fortlevnaden i sig för kyrkobyggnaderna. Därmed blirav
det också naturligt knyta samhällsstödet till dessa faktorer.att Av största
vikt emellertidär stödet är utformat så det kyrko-att att uppmuntrar att
underhållet sker rationellt och effektivt och under vederbörligt beaktande

de kulturhistoriska kraven.av

Enligt vår mening kan således stöd till bevarande kyrkobyggna-statens av
der lika gärna beräknas överslagsmässigt knytas tillm.m. som mera
detaljerade kalkyler beträffande kulturhistoriska övervärden. Som
utgångspunkt fir samlade kostnad för detta stöd kan dockstatens ERK-tas
utredningens beräkning 400 miljoner kronor år i 1990 årsom per
penningvärde. Omräknat till 1994 penningvärdeårs och med hänsyn tagen
till i första hand Kyrkofondens styrelses yttrande över BRK-utredningens
förslag, vilket innebar beloppet förnågot lågt räknat, böratt var en
utgångspunkt för fortsatta överväganden statligt åtagande iettvara
storleksordningen drygt 400 miljoner kronor år.per

Samhällsstödet bör utgå ersättning till Svenska kyrkan för dennaattsom en
för kyrkounderhållet. Det är därvid viktigt stödet ledsvarar att ettses som

i mellan och Svenska kyrkanett ömsesidigtstaten åtagande för kyrkobygg-
Åtagandetnademas kulturvärden. kan på lämpligt sätt lagfästas, it.ex.

kulturminneslagen. Däremot bör det undvikas samhällsstödetatt ses som
statsbidrag till Svenska kyrkan.ett Stöd i form sådana bidrag inteärav

förenat med den stabilitet och långsiktighet krävs för realistisksom en
modell fir finansieringen kyrkobyggnader ställetI bör finanise-av m.m.
ringen bygga på överenskommelse mellan och Svenska kyrkan.statenen

âm
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utfornmingenfortsatt utredningsarbete den närmareVi föreslår ett avom
debör bl.a. leda tillkyrkounderhållet. sådant arbetestödet till Ett att

bör också de närmareunderhållskostnadema klarläggs.nuvarande Det avse
ocksåutredningen börför samhâllstödet skall lämnas. Ivillkoren hur
intekulturminnesvårdens kravsanktionerbehandlas behovet av om

fråga kost-det arbete iuppfylls. sammanhanget kan erinrasI omom
initierats Svenskanyligen harför kyrkounderhålletnaderna avsom

det fortsattabör utnyttjas icentralstyrelse. Resultaten däravkyrkans

utredningsarbetet.

ekonomiska ochutvecklas i avsnittetbör observeras nâmiareDet som-
tillsamhällsstödförslagförslagen våraandra konsekvenser ettatt omav -

Svenskaleda tillkyrkobyggnader inteSvenska kyrkans attavsesm.m.
verksamhet.Ökade för sinkyrkan får resurser
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TROSSAM-LAGSTIFTNING OM12

ALLMÄNHETFUND I

Vi föreslår
trossamfundfor skapas,juridisksärskildatt personen-

utnyttja skatteupp-skall kunnatrossamfund så önskardeatt som-
medlemsavgifter,sinaförbördssystemet att ta upp

utfärdastrossamfundsärskild lag samtatt omen-
kon-trossamfundföreskriftergrundläggandeatt sammagesom-

Svenska kyrkan.lagenstitutionella skydd omsom

förhållandenNuvarande12.1

Åtskilliga verksamma ikyrkanvid sidan Svenskatrossamfund är av
missionsförbundet,Svenskaevangeliska frikyrkor,finnslandet. Här t.ex.

Frälsningsarmén, ävenbaptistsamfundet ochSvenskaPingströrelsen, men
ocksåfinnsortodoxa kyrkor. DetolikaRomersk-katolska kyrkan ocht.ex.

judiska ochden kristna,med bekännelsetrossamfund än t.ex.annan
muslimska.

tid. Bl.a.under långSverigeverksamma iVissa trossamfund har varit
landet.verka imöjlighet1700-taletförsamlingar ñck redanjudiska att

nyevangeliskai denevangeliska frikyrkor har sina rötterFlertalet
Romersk-katolska kyrkan,1800-talets hälft. Denvåckelsen under senare

sighar vuxittrossamfundenicke-kristnakyrkorna och dede ortodoxa stora
invandring.decenniernassamband med dei senare
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Efter 1951 års religionsfrihetsreforrn har några rättsliga hinder mot att
bilda trossamfund eller här etablera internationelltatt trossamfund inteett
förelegat. Någon särskild rättslig form för trossamfunden har emellertid
inte erbjudits, dessa har i formellautan sammanhang fått uppträda som
ideella föreningar eller stiftelser.

successivt har de övriga trossamfunden olika former erkännandegetts av
från sida. Så harstatens åtskilliga trossamfund vigselrätt.t.ex.numera
Trossamfund har också rätt anordna enskild begravningsplats. Sedanatt år
1972 har vidare statsbidrag till lokaler och verksamhet i övrigt utgått till
andra trossamfund än Svenska kyrkan. Bidrag utgår till alla störrenumera
trossamfund utanför Svenska kyrkan. För budgetåret 199394 har anslagits

miljoner70 kronor till sådana bidrag.

Det inteär ovanligt medlemmarna i de evangeliskaatt frikyrkoma också
Äventillhör Svenska kyrkan. dubbla medlemskap mellan olika frikyrkor

förekommer.

12.2 ERK-utredningen

ERK-utredningen föreslog det för uppbördshjâlpatt utred-system som
ningen skisserat detnär gäller avgifter till Svenska kyrkan skulle kunna
utnyttjas även de andra samfund så önskar. praktiskaAv skäl tordeav som
dock vissa begränsningar vilka trossamfund kan komma i fråga förav som
uppbördshjälpen behöva uppställas. En sådan tänkbar begränsning skulle
enligt utredningen endast de trossamfund erhålleratt statsbidragvara som
skulle kunna uppbördshjålp. Möjligheten betala till sitt trossamfundatt
via uppbördssystemet bör frivillig, denså medlem så önskarattvara som
i stället kan betala sin avgift på sätt.annat
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12.3 Remissyttrandena

ställningSvenska kyrkans centraLstyrelse trossamfund böratt ges somanser
ställning börsärskilda råttssubjekt. lag dessa trossamfundsEn ettgesom
riksdagsordningen.konstitutionellt skydd,starkt på sättt.ex. samma som

grundläggande principereller dess förarbeten bör framgå vilkalagenAv
särskiltför trossamfund skall få ställningskall gälla att ett somsom

stabilitet och intebör samfundet ha viss fasthet ochrâttssubjekt. BLa. en
svensk rättsuppfattning.driva verksamhet i strid med gnmdläggande

trossamfund skall fåregeringen bör vilkaRiksdagen eller avgöra som
dock endast kunnaställning särskilt rättssubjekt. trossamfund börEttsom

trossamfund bör hafå sådan ställning ansökan. Varje rättpå attegen
tillhör samfundet. Genomanordna begravningsplats för dem som

möjligheter tilllagstiftning eller bör trossamfundenspå sättannat upp-
bikthemlighetenbördshjâlp, statsbidrag, vigselrätt och skydd för samt

förslaget andraskatteförhållanden regleras. hovrätt avstyrkerderas Svea att
StatskontoretSvenska kyrkan skall erbjudas uppbördshjälp.trossamfund än

tillstyrker förslaget uppbördshjålp. Statskontoretoch Riksskatteverket om
bör fir alla trossamfund.vidare ramlag tillskapasattanser en gemensam

avtal mellansådan ramlag skulle sedan kunna kompletteras medEn staten
samfunden. Samarbetsnâmnden för statsbidrag tilloch de olika trossam-

fimd frikyrkoråd och Judiska församlingarnas SverigeiSST, Sveriges

tilläggerCentralrád tillstyrker också förslaget uppbördshjålp och attom
fortsatt trossamfundenkombineras med direkt statligt stöd tilldenna bör ett

avsedd firinklusive Svenska kyrkan. vidare ramlagSST m.fl. att enanser
juridiskalla trossamfund bör stiftas. lag börGenom denna gemensamen

Stockholmtrossamfund biskopsämbetetform för alla skapas. Katolska i

obligatorisk nuvarande församlingsskat-föreslår avgift i stället för denen
enskilde själv samfund han eller honvarvid den får vilketten, anserange

trossamfund börskall tillföras avgiften. inte vill stödjaFör den någotsom
verksamhet. Biskopsäm-finnas möjlighet stödja samhållsnyttigatten annan

trossamfund skapas,förordar också särskild juridisk form förbetet att en
övriga samfund.vilken skulle kunna såväl Svenska kyrkan somavse
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överväganden12.4

anförts börSom ordning för förhållandena mellan ochstatenen ny
Svenska kyrkan syfta till likvärdig behandling Svenska kyrkan och deav
övriga trossamfunden. Som också utvecklats tidigare kan dock denna

princip inte leda till total likställighet mellan Svenska kyrkan och övriga

samfund. Emellertid bör inte ensidigt Svenska kyrkan framförstaten gynna
de övriga. bör iDessa stället långt möjligt få likvärdiga förutsättningarså
fir sin verksamhet med dem gäller för Svenska kyrkan.som

viktigtEtt i strävandena förbättra de övriga trossamfundenssteg att
ställning enligt uppfattningär vår dessa möjlighet i formellt ochatt attge
rättsligt hänseende uppträda just trossamfund. Vi därför attsom anser en
särskild rättslig form för trossamfund, likställd med ideell föreningt.ex.
eller stiftelse, bör skapas. enligt meningDet är vår olämpligt som nu-

falletär trossamfunden tvingas in i juridisk form inte äratt en som-
avpassad efter deras behov och verksamhet. Bl.a. Romersk-katolska

kyrkan och Frälsningsarmén har grund sin uppbyggnadpå ochav-
identitet- inte det medlemsstyre förutsätts för ideell föreningattsom en
skall föreligga. Inte heller är trossamfunden från strikt juridiskanses
synpunkt betrakta stiftelser.att som

Vissa förutsättningar torde dock behöva ställas för trossamfundatt ettupp
skall kunna få ställning särskild juridisk Vi därför attsom person. anser
det fir varje särskilt fall bör prövas trossamfund uppfyller de kravettom

bör ställas för samfundet skall denna ställning. De kravattsom som
därvid kan ställas kan viss storlek och stabilitett.ex. samt attvara
trossamfundets verksamhet inte strider rättsordningens intressen.mot

prövningNågon trossamfundets i siglära bör däremot hänsyn tillav av-
religionsfriheten inte ske.-

möjlighet förNär trossamfunden uppträda i den föreslagnaattges nya
juridiska formen bör dock de trossamfund önskar kunna utanförså ståsom
regleringen. Vissa trossamfund nämligenkan finna det oförenli med sina

intressen underkasta sig den prövning från formell och organisatoriskatt
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synpunkt vi förutsätter bör ske trossamfundför skall fåatt ettsom
ställning särskild juridisk trossamfundAndra kan komma attsom person.
inte uppfylla de krav ställs för samfundet skall få sådan ställning.attsom
Trossamfund dettapå sätt skulle utanför den föreslagna reglering-ståsom

kan givetvis ändå bedriva verksamhet, då i juridisk form,en men annan
ideell ñrening.t.ex. som

föreslårVi lag trossamfund, bl.a. innehåller bestämmelseren om som om
den särskilda juridiska trossamfund. sådan lag kan lämpligenIpersonen en
också regleras andra frågor betydelse för andra trossamfund Svenskaänav
kyrkan sådana frågor är betydelse för dessa medsamt gemensamtsom av
Svenska kyrkan. omgärda denna lagstiftning konstitutionellaAtt med
garantier liknande dem föreslås gälla för lag Svenska kyrkansom en om

enligt uppfattningvår främmande.vore

Däremot vi det finns skål konstitutionella garantier tillatt attanser ge
andra trossamfund Svenska kyrkanän på det enligt regerings-så sätt att
formen bör krävas grundläggande bestämmelser dessa trossamfundatt om
endast kan meddelas i ordning riksdagsordningens huvudbe-samma som
stämmelser. sådan konstitutionenGenom garanti hindras tillfälligen en
riksdagsmajoritet från lagstifta trossamfunden. En sådan be-att om
stämmelse har betydelse från religionsfrihetssynpunkt.

Som ERK-utredningen föreslagit vi vidare tillhänsyn denanser av-
eftersträvade likställigheten trossamfundenmellan andraävenatt-
trossamfund än Svenska kyrkan erbjudas utnyttja denskall att upp-
bördshjälp vi i det föregående förordar för Svenska kyrkan. Därvidsom
ankommer det givetvis det trossamfundetpå enskilda avgöraatt om man

Ävenvill utnyttja möjligheterna till uppbördshjälp eller ej. visstettom
trossamfund beslutar uppbördshjälpen bör möjlighetanvända sigatt av
finnas fir de medlemmar trossamfundet Önskar betala tillså attav som
trossamfundet sådan möjlighet finns frånsätt. är viktigtAttannat en
religionsfrihetssynpunkt, så enskild medlem inte sin vilja kanatt moten
tvingas inför skattemyndighetema vilket samfundtill känna han elleratt ge
hon tillhör. sådantEtt skulle i strid med kap. regerings-tvång stå 2 2 §
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Övrigaformen. samfund skiljer sig denna punkt från vad gällerpå som
för kyrkan.Svenska Eftersom Svenska kyrkan tillhör den offentligrättsliga

sfären innebär kap. regeringsformen inget uppgifter2 2 § hinder attmot
samfundstillhörighet fir frivilligt anmält de tillhördem attom som

Svenska kyrkan sfärendenna vidareförs inom den offentligrättsliga tillav
skattemyndighetema.

För skall kunna tillhandahålla uppbördshjälpen kan vissa krav påatt staten
avgiftens utformning behöva ställas med hänsyn till uppbörden skall skeatt
inom skattesystemets ram.

Förslaget uppbördshjâlp trossamfunden viss särställ-kan sågasom ge en
ning i förhållande till andra organisationer och folkrörelser. bör därvidDet

huvudskäl för denna uppbördshjälp övriga trossamfundärnoteras att ett att
utsträckning likvärdigt Svenska kyrkani skall behandlas med ochstörsta

uppbördshjälpen viktig del denna likabehandling. Vi har inteäratt en av
motsvarande skulleanledning ställning till uppbördshjälp på sättatt ta om

kunna till andra organisationer. Såvitt det bekant harär någraossges
sådana önskemål inte heller framställts.

tillFör användande uppbördshjälpen bör viss ersättning utgå staten.av

ändring i fråga trossamfundens nuvarande anordnaNågon rätt attom
enskild begravningsplats, möjlighet till statsbidrag vivigselrätt eller anser

framförtsinte motiverad. Kritik har inte heller den nuvarandemot
ordningen. Dock framstår det naturligt endast registreradeattsom

därvid tillräckligttrossamfund kommer i fråga. bör dockDet attvara
trossamfundet helhet representativt för deteller ärnågotsom organ som

församlingar.registreras, inte alla dess självständiga delar, Någont.ex.
lagregel statsbidrag erforderlig. Bidragsfrågan kan itorde inteom vara
stället- liksom idag i förordning förordningense 1989:271avgöras-

det gällerstatsbidrag till andra trossamfund Svenska kyrkan. Näränom
trossamfundskatteförhållanden och skydd för bikthemligheten övriga iär

princip likställda förändringar i dessamed Svenska kyrkan. Några

avseenden vi därför behövas.inte helleranser
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Frågan statlig kyrkoavgift, där den enskilde själv fårom en gemensam
för varje vilketår trossamfund han vill understödja med sin avgift,ange

har vi behandlat tidigare. Vi har därvid funnit vi inte kan tillstyrkaatt
förslaget sådan avgift.om en
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EKONOMISKA OCH ANDRA13

FÖRSLA-KONSEKVENSER AV

GEN

kyrkansförslag vi lagt fram i det föregående innebär SvenskaDe attsom
beskattningsrätt och den i stället får avgift demupphör att ta ut av somen

föreslås statligtillhör Svenska kyrkan. begravningsverksamhetenFör en
Vidare föreslåsavgift, alla fysiska och dödsbon. atttas ut personersom av

kultur-skall Svenska kyrkans kostnader för vårdenersättastaten av
och bidrag verksamheten i övrigt.historiskt viktiga byggnader tillge

förslag innebär vidare Svenska kyrkan bildandeVåra att genom av
stiftelser specialreglerade kyrkliga egendom Svenskaskall denöverta som

beslutanderättenkyrkan disponerar. Svenska kyrkan skall också övertanu
Kyrkofonden.över

den del denutgångspunkt innebär överföringenFrån givetvisstatens av av
statlig tillspecialreglerade kyrkliga idag kanegendomen anses varasom
minskas.kyrkan formellt ISvenska förmögenhetsmassa settatt statens
jämförelseemellertid förändringar ipraktiken innebär överföringen inga

del knappast kanmed dagsläget, eftersom denna egendom till övervägande

samlade Svenska kyrkananvändas för andra ändamål kyrkliga. denFörän
ökar.innebär givetvis de ñrslagna överföringama förmögenhetsmassanatt

Å fir-skillnader jämfört medandra sidan medför de inga praktiska
tillgång tillhållandena idag. överföringen inteSvenska kyrkan får genom

fir den kyrkligaekonomiska tillgångar disponerasstörre än som nu
verksamheten.
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hellerInte den föreslagna omläggningen där den nuvarande försam-
lingsskatten ersätts med kyrkoavgift och begravningsavgift samt statens
ersättning till vården kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bidragav
till Svenska kyrkans verksamhet i övrigt medför ändradenågra ekonomiska
förhållanden för sig eller Svenska kyrkan. Omläggningenstatenvare
förutsätter kyrkoavgiften i Svenska kyrkans församlingaratt och samman-
slutningar församlingar sätts på sådan nivå inkomsterna frånattav en
avgiften tillsammans med inkomsterna från begravningsavgiften densamt
ersättning betalar för vården kulturhistoriskt värdefulla byggnaderstaten av
och de bidrag till verksamheten i övri destaten nuvarandemotsvararger
inkomsterna församlingsskatten. Själva kyrkoavgiften kommer såledesav
i allmänhet bli lägre denän nuvarande församlingsskattenatt och den
samhällsekonomiska balansen påverkas således inte.

Vi har inte lagt fram förslagnågot till lagstiftning skyldighet firom
Svenska kyrkans församlingar och sammanslutningar församlingar attav
bestämma kyrkoavgiften visstpå sätt. Vi sådan lagstiftningattanser en

olämplig i situation där strävandena iär möjligaste månattvore en
överlämna till Svenska kyrkan själv bestämma sina inre angelägen-att om
heter. Vi emellertidutgår från Svenska kyrkans församlingar ochatt
sammanslutningar församlingar kommer bestämma sitt avgiftsuttagattav

inkomsterna,så utifrån i princip oförändratatt ekonomiskt underlag,ett
blir oñrändrade. Detta innebär självanämnts kyrkoavgiften blirattsom
lägre än den nuvarande ñrsamlingsskatten.

Ett sålunda minskat avgiftsuttag innebär möjlighet för inomstaten att-en
för oförändrad belastning samhållsekonominpå öka sittramen en -

skatteuttag för finansiera de ersättningar till Svenska kyrkanatt m.m. son1
vi föreslagit. I sammanhanget bör också den ersättning vinoteras som

Svenska kyrkan och övriga trossamfund skall betalaatt till förstatenanser
den föreslagna uppbördshjälpen.

För dem tillhör Svenska kyrkan innebär förändringen minskadsom en
kyrkoavgift i förhållande till den nuvarande församlingsskatten, vilken
minskning schablonmässigt den nytillkomna begravningsav-motsvaras av
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giften tillsammans med höjd statlig tillhörnågot skatt. De inteen som
Svenska kyrkan kommer med förslaget behövainte längre betala någonatt
skatt eller avgift till denna endast begravningsavgift och den någotutan
höjda statliga skatten, vilket också det schablonmâssigt jämntgår medut
den bortfallna skyldigheten betala församlingsskatt. I enskilda fall kanatt
givetvis resultaten förändringen medföra antingenkomma vissattav
minskad skatt och avgift totalt eller viss ökad skatt och avgift totalt. Enligt

mening emellertid dessavår är differenser endast marginella, isett
jämförelse med det totala skatteuttaget.

vissa speciella situationerFör kan dock kalkylen komma awika frånatt
vad sådan situationEn är den uppkommer iangetts.som nu som
Stockholms stad, där begravningsverksamheten till delenstörsta âr en
borgerligt kommunal angelägenhet. Där innebär förslag för-våra att
samlingarna mister de skatteinkomster egentligen avsedda förärsom
begravningsverksamheten. tillDetta kan komma leda dessaatt att
församlingar kaninte sänka sin kyrkoavgift i förhållande till den nuvarande

Åförsamlingsskatten i lika hög grad ipå andra håll landet. andrasom
sidan får Stockholms kommun begravningsavgiftsmedlen bidragettgenom
till sin begravningsverksamhet för närvarande inte har. Dettasom man
torde möjliggöra viss sänkning kommunalskatten i Stockholm. Vien av
lägger inteemellertid heller när det gäller denna avsedda sänkning fram

lagförslag från kommunen särskild lagstiftningnågra utgårutan att utan
beaktar begravningsavgiftendet medelstillskott innebär.som

De invånare i Stockholms kommun Svenska kyrkan bör få sin,tillhörsom
jämfört med övriga landet, kyrkoavgift relaterat till denmindre sänkta

fbrsamlingsskattennuvarande kompenserad sänkning sinav en av
kommunalskatt. De invånare Stockholms kommun inte tillhöri som
Svenska kyrkan får däremot befrielse frånsåväl sänkt kommunalskatt som

betala den ñrsamlingsskatt de betalar idag. kommer såledesDe göraatt att
vinst ñrândringen. beror dock idagDenna vinst på systemetatten genom
orättvist för just demär tillhör denna de tvingas betala sinsom grupp -

begravningsverksamhet dels sin kommunalskatt,två gånger, delen avsom
dels dissenterskatt till Svenska kommun, därkyrkan. För Tranåssom
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också den borgerliga kommunen till viss del handhar begravningsverksam-
heten, uppkommer inte effekter,motsvarande eftersom församlingarna där

betalar kommunen viss ersättning för begravningsverksamheten.

Effekter liknande dem för de invånare i Stockholm inte tillhörsom
Svenska kyrkan uppkommer för dem tillhör trossamfund medettsom egen

Ävenbegravningsverksamhet. sådana betalar idag dubbelt fir be-personer
gravningsverksamheten, dels till sitt trossamfund, dels dissenterskattsom
till Svenska kyrkan. Liksom förfallet den nämndaär i Stockholmgruppen

detta för dessaâr orättvisa i det nuvarande kansystemetpersoner en som
försvinna den föreslagna förändringen.genom

dessa deAtt två inte tillhör Svenska kyrkan och bosattaärgrupper, som
i Stockholm liksom de tillhör trossamfund med begravnings-ettsom egen
verksamhet, får sänkta kostnader innebär kalkylmässigt den ekonomiskaatt
belastningen på Svenska kyrkan och därmed dem tillhör den ökarsom
något. Denna ökade belastning dock helt marginell.är

Vi kan inte förslagvåra innebär några problem inför Sverigesattse
tilltänkta medlemskap i EU. Inte heller medför förslagvåra några
konsekvenser i förhållande till de internationella förpliktelser Sverigesom
åtagit sig. Snarare leder förslagen till närmande de svenska reglernaett av
till beståmmelsema religionsfrihet i den europeiska konventionenom om
mänskliga rättigheter.

förslagVåra innebär vissa administrativa konsekvenser på så sätt delatt en
arbetsuppgifter idag utförs främst inom riksdagen, regeringen ochsom
Kammarkollegiet flyttas över till kyrkliga Det gäller i första handorgan.
arbetet med de författningar den kyrkliga verksamheten, vilka istyrsom
framtiden i största utsträckning kommer beslut i kyrkomötet.ersättasatt av
Vidare kan Karrunarkollegiets uppgifter ombesörja sekretariatsfunktio-att

Kyrkofondensåt styrelse, liksom vissa andra uppgifter kollegietnen som
har detpå kyrkliga området, komma överföras till kyrkliga Allaatt organ.
dessa arbetsuppgifter bekostas redan till del Kyrkofonden,stornu av
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eventuella överflyttningarvarför ekonomiska konsekvensernågra av
knappast uppkommer.

fortsättningsvis bli heltförslag kommer de kyrkliga valenMed våra att en
Svenska kyr-angelägenhet. då få bekostasinomkyrklig De kommer att av

borgerliga kommunerna.själv i stället för i första hand dekan avsom nu

fire-beslut idagöverklagande kyrkligt kommunalaDe mål av somom
bortfalla.vid förvaltningsdomstolama kommerkommer att

i förstamedför förslagen vissa förändringar,den kyrkliga personalenFör
föreslår vifrågordet gäller dess formella ställning. Dessahand när

emellertid bör utredas särskilt.

regionalpolitiskaförslag i sig medförVi kan inte våra någraattse
skyldighet för Svenskaförslag innebär lagfastkonsekvenser. Våra en

rikstäckande verksamhet.fortsättningsvis bedrivakyrkan ävenatt en
Svenska kyrkan självdet överlämnas tillSamtidigt innebär förslagvåra att

i varjesin verksamhet. Sådana beslut kommerbeslutanärmareatt om -
konsekvenser.få regionalpolitiskasikt kunna vissafall på längre att-

dessa beslutfattas och vilka konsekvenserVilka beslut kan komma attsom
inte hellerdock inte överblickas idag och år någonkan komma kanatt

direkt följd förslag.våraav
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GENOMFÖRANDEREFORMENS14

Ytterligare utredningsarbete14.1

relationernaföregående fram förslag till hur de framtidaVi lägger i det
punkterutformade. fleramellan och trossamfunden bör Påstaten vara

principiella ställningstagandeninnehåller förslagen emellertid i första hand

praktiska genomförandetoch därför fortsatt arbete nödvändigt för detâr ett
förslagen.av

mellan ochFlera förslagen förutsätter direkta överläggningar statenav
ekonomiskaSvenska kyrkan. gäller inte minst de förslagDet avsersom

frågor.frågor. Vidare behövs fortsatt utredningsarbete i fleraett

behovet fortsatt utredning det gällerVi vill särskilt peka närpå av
förutformningen allmän begravningsavgift och attansvaretavav en-

kristet samfund,anordna begravningsplats för dem inte tillhör någotsom
vårdenSvenska kyrkan fördetaljutformningen ersättning tillstatensav-

och bidrag tillkyrkobyggnaderkulturhistoriskt värdefulla m.m.av
verksamheten i övrigt samt

till stiftelser.kyrklig egendomdet praktiska arbetet föra överatt-

Även anställningsförhållandena fir demdet gäller anpassningennär av
ställning fordrasinom kyrkasarbetar Svenska kyrkan till denna nyasom

ytterligare utredningsarbete.

fortsatta emellertid inte påverka denDet utredningsarbetet kommer att
reformen.huvudsakliga uppläggningen den föreslagnaav av oss
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författningsförslagDe vi lägger fram endast de ändringar isom avser
grundlagar och andra lagar är betydelse vid förändradestörresom av
relationer mellan och trossamfunden. Ytterligare lagândringar kanstaten
således bli aktuella följd förslag.våra En genomgång dessasom en av av
lagândringar har vi gjort i bilaga 3.

Åtskillig lagstiftning gäller för Svenska kyrkan kommer enligt vårasom nu
förslag i stället bli bestämmelser utfärdade kyrkomötet. Inomatt av
Svenska kyrkan har parallellt med slutfasen arbetevårt pågåttav en
verksamhet med sikte på sammanställa skiss till sådant inom-att etten
kyrkligt regelverk, bifogas våra förslag när de remitteras tillavsett att
olika kyrkliga för yttrande.organ

14.2 Tidsplan

1994

april slutbetänkande från Kyrkoberedningen

Remiss betänkandetav

december Remisstiden slut

1995

maj Principskrivelse från regeringen till kyrkomötet

augusti Behandling principskrivelsen i kyrkomötetav

oktober Principproposition

december Principbeslut i riksdagen

1996

Vissa statliga och inomkyrkliga utredningar pågår

1997

april Utredningsarbetet avslutat

Remiss utredningarnaav

november Remisstiden slut
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gnmdlagsfdrslagProposition meddecember

1998
i riksdagengrundlagsbeslutFörstavåren

lagstiftningtill kyrkomötetregeringenSkrivelse frånmaj nyom
m.m.

skrivelseregeringensmed anledningBeslut i kyrkomötetaugusti av

lagstiftningPropositionoktober om ny

i riksdagengrundlagsbeslutAndradecember

propositionenanledningRiksdagsbeslut med av

1999
till kyrkomö-centralstyrelsekyrkansfrån SvenskaSkrivelsemaj

inomkyrkligt regelsystemtet om
Centralstyrelsensanledningmedi kyrkomötetBeslutaugusti av

skrivelse

2000

Ikraftträdandejanuaril

beslutarriksdagendelsförutsättningarnaTidsplanen bygger på att om
delsförst 1998,årriksdagsval äger attmandattiderförlängda så att rum

underkyrkomötemöjligt hålladet tidsskäl inte är ett extraatt senareav
delen hösten 1998.av
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SPECIALMOTIVERING TILL15

FÖRFATTNINGSFÖRSLAGEN

regeringsfor-ändring itill lagFörslaget15.1 om

men

regeringsformentillÖvergångsbestämmelserdeinnebärFörslaget somatt
upphävs.Svenska kyrkanberör

formelltinnebär någotupphävsövergångsbestämmelsema attpunkt 14Att
föreligger. Dettalängrestatschef intebekärmelsekrav för Konungen som

lagänd-föreslagnakyrkotillhörigheten. Dentillknutetbekännelsekrav är
fortsättnings-kyrkotillhörighetbestämmelser rörandefrånringen utgår att

lagregleras. Denskallinomkyrklig fråga, vilkenheltföreslåsvis envara
representativai deändringinnebär ingenkyrkotillhörighetengrundadeså

avseendefullgör ävenstatschef åldervilka Konungenfunktioner avsom
kyrkan.Svenska

8 kap.
13 §

regeringsformentillövergångsbeståmmelsemastycketsistaEnligt punkt 10
delegeratriksdagendärföreskrifter ibesluta ämnenintefår regeringen

beslutai övrigt rättharRegeringen attkyrkomötet.tillbeslutsrätt om
förbehållits riksdagenharregeringsformeniinteföreskrifter i ämnen som

beslutat. Dennariksdagenlagverkställighetföreskriftersamt somavom
paragraf. När övergångs-i dennareglerasrestkompetenss.k.regeringens

fordrasupphävdaföreslåskyrkanbeträffande Svenskabestämmelsema nu
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bestämmelse innebörd motsvarande den nuvarande i punkten ny 10av
övergângsbestämmelsema, så regeringen inte får möjlighetatt beslutaatt
i ämnen ankommer kyrkomötetpå eller andra kyrkliga För-som organ.
slagsvis placeras denna bestämmelse i direkt anslutning till övriga före-
skrifter regeringens restkompetens.om

16 §

Som närmare berörts i den allmänna motiveringen skall blivande lagen om
Svenska kyrkan enligt vårt förslag omfattas särskilt konstitutionelltettav
skydd, denså inte kan ändrasatt enkelt riksdagsbeslut. Paragra-ettgenom
fen sådant skydd.attavser ge

Paragrafen också motsvarande konstitutionelltett skydd grund-ger
läggande föreskrifter andra trossamfund än Svenska kyrkan och derasom
verksamhet. Detta innebär dock inte den föreslagna lagenatt trossam-om
fund i någon större utsträckning kommer omfattas detta konstitutio-att av
nella skydd, eftersom huvuddelen den inte kan dennaav anses vara av
grundläggande Endast bestämmelserna i de förslagnaart. och2 4 lagen§§

trossamfund, ingen är skyldig tillhöraatt trossamfundom att ett samt att
registrerat trossamfundett har ställning särskild juridisksom en person,
omfattat skyddet. Denna bestämmelse kan således inte ändrasavses av utan

föreskrifterna i kap.8att 16 regeringsformen§ iakttas. Dessutom innebär
paragrafen konstitutionellt skydd förett trossamfundens verksamhet i
övrigt så lagstiftning berör denatt inte kan komma till ståndsom genom

enda riksdagsbeslutett med enkel majoritet.

11 kap.

6 §

I paragrafens första stycke räknas de myndigheter lyder underupp som
regeringen övriga lyder direktsamt under riksdagen.att Vidareanges

i paragrafen i vilken utsträckning törvaltningsuppgifter kan anförtrosanges
andra än statliga myndigheter.

I paragrafens tredje stycke har bland de uppräknade rättssubjekten, till
vilka myndighetsutövning och andra förvaltningsuppgifter kan anförtros,
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upptagits också trossamfund. Sådant i trossamfundföreslås lagen fåom
ställning särskilt rättssubj ekt. Liksom idag torde åtskilliga trossamfundsom

framdeles ha vissäven myndighetsutövningi form vigsel.av

Det föreslagna fjärde stycket utgör hänvisning till de särskildanya en
bestämmelser ñnns beträffande Svenska kyrkan. hänvisningenGenomsom

framgå Svenska kyrkan iär viss utsträckning offentligrättsligtattavses
reglerad varkenär statlig eller kommunal helt nyskapadutanmen en
rättsñgur.

14 kap.

1 §

Paragrafen de grundläggande bestämmelserna Svenska kyrkanattanger om
och kyrkomötet tillhör det primära lagområdet, dvs. riksdagen beslutaratt
dessa bestämmelser och inte kan delegera sin beslutsrätt till andra organ.
Vidare innehåller paragrafen möjlighet för riksdagen inom föratten ramen
de grundläggande beståmmelsema lämna till Svenska kyrkan iöver att
övri besluta sina angelägenheter, bl.a. normgivningom genom som avses
binda församlingarna. Kyrkomötets till sådan normgivningrått har sin

grund i överlämnande offentlig beslutsmakt har skett.att ett av

paragrafen och bestämmelserGenom dess normgivnings-överlämnaattom
makt till Svenska kyrkan framgår denna fortsättningsvis offent-även äratt
ligrättsligt reglerad, än på sätt. Den inte längre till delär någonnyttom
statlig eller kommunal.

Som i anslutning till kap. lagstiftningen Svenska8 16 §angetts avses om
kyrkan särskilt konstitutionellt skydd, den kan ändras endastsåett att

likalydandetvå riksdagsbeslut med nyval emellan eller beslutettgenom
med kvalificerad majoritet.

Enligt punkt 10 övergångsbestämmelserna till regeringsformen gäller för

närvarande kyrkomötet kan sinöverlämna beslutsrâtt det gällernäratt
vissa tillämnen myndigheter domkapitel,under kyrkomötet, kyrkliga

Ävenkommuner och kyrkokommunala ñrvaltningsmyndigheter. fortsätt-
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ningsvis måste kyrkomötet ha möjlighet vidareföra sin beslutsrâtt tillatt
andra kyrkliga Detta inom bestämmelsen Svenska kyrkanattorgan. ryms
själv får besluta i sina angelägenheter. Vilka vidareñrandetämnen skall

liksom vilka kyrkliga kan komma i fråga behöver inteavse organ som
i regeringsformen.anges

Bestämmelserna i regeringsformen Svenska kyrkan bör likstâllig-om av
hetsskål också innehålla hänvisning till reglerde gäller för övrigaen som
trossamfund. Denna reglering innebär inte dessa trossamfund bliratt en
del den offentliga rättssfären. Regeln föreskrifteratt trossam-av om om
fund skall meddelas i lag torde i och för sig gälla redan grundpånu av
bestämmelsen i kap.8 2 § regeringsformen. föreskrifterDär attanges om
förhållandet mellan enskilda när det gäller bolag, föreningar ocht.ex.
stiftelser skall meddelas lag.genom

Även religiösaandra organisationer Svenska kyrkan benämns kyrka.än

Med andra trossamfund i paragrafen emellertid alla trossamfund ochavses
andra religiösa organisationer utanför Svenska kyrkan.

Bestämmelsen i denna paragraf föreskrifter andraatt trossam-anger om
fund än Svenska kyrkan skall meddelas lag. föreskrifterDessagenom
tillhör, i den de fallermån under 8 kap. 2 det primära lagområdet.

det givetvisDäremot är möjligt utfärda föreskrifteratt som avser
förhållandet mellan det allmänna och trossamunden och inte innebärsom
åligganden för dessa, föreskrifter statsbidrag, dessat.ex. utan attom
föreskrifter meddelas i lag.

Med föreskrifter i sammanhanget givetvis endast statliga föreskrifter.avses
Därutöver kan interna inom respektive samfund utfärdade före-- -
skrifter finnas.

Paragrafen förutsätter lag trossamfund kommer utfärdas.att atten om
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lkraftträdandebestänunelsen

Ändring i regeringsformen kan träda i kraft först efter 1997 års allmänna
riksdagsval. En proposition förlängning valperiodema för riksdagenom av
till fyra år har nyligen lagts fram prop. 199394: 15.l Om denna proposi-
tion kommer riksdagsvalantas, äga först år 1998. Den föreslagnaatt rum
lagen kan då träda i kraft tidigast vid årsskiftet 199899. Med hänsyn till

viss ñrberedelsetid inomatt Svenska kyrkan också är nödvändig efter riks-
dagsbeslutet torde ikraftträdande komma i fråga först den januaril 2000.

15.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1976:871 ändring i regeringsformenom

Genom lagen 1976:871 ändring i regeringsformen infördes i kap.2om
2 § regeringsformen bestämmelse varigenom varje medborgareen

det allmänna erhöllgentemot bl.a. absolut skyddett tvång tillmot att ge
känna sin åskådning i religiöst avseende. Eftersom bestämmelsen ansågs
kollidera med gällande regler för medlemskap i Svenska kyrkan och man
vid detta tillfälle inte hade skäl ändra dessa medlemskapsregler,att försågs
ändringen i regeringsformen med övergångsbestämmelse i denna fråga.en
Denna övergångsbestämmelse innebär reglerna medlemskapatt iom
Svenska kyrkan gäller hinder 2 kap. 2 § regeringsformen.utan av

Förslaget innebär övergångsbestämmelsenatt upphävs. Därvid förutsätts
förändringar Svenska kyrkans kyrkotillhörighetsregler så dessaav att
bringas i överensstämmelse med regeringsformens huvudbestämmelser.
Det s.k. automatiska medlemskapet då upphöra.måste

Ändring i regeringsformen kan träda i kraft först efter 1998 allmännaårs
riksdagsval.
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successions-ändring itill lagFörslaget15.3 om

ordningen

lagregle-skallinte längrestatschefensfråganMed förslaget troatt varaom
prinsarslagbestämmelsebehovhellerföreligger inte någotrad omenav

upphävas. Dennaskall dåsuccessionsordningen§och prinsessors 4tro.
prinsar ochbestämmelseemellertid ocksåinnehåller attparagraf omen
bestämmelsedennahellerriket. Inteuppfödas inomskallprinsessor

behövas.torde numera

tryckfrihets-iändringtill lagFörslaget15.4 om

förordningen

offentligrâttsligtföreslås fåkyrkanSvenskaställningMed den som -
det inteärkommunalellervarken statligmedreglerad statusmen -

tryckfrihetsför-imyndigheterbetrakta desssjälvklartlängre att somorgan
tryckfrihetsför-innebärändringenföreslagnamening.ordningens Den att

offentlighet ändå ävenhandlingarsallmännabestämmelserordningens om
offentligrättsligakyrkansSvenskatillämpligafortsättningsvisblir organ.

ochkyrkomötetcentraladärvid såvälingårBland dessa Lex.organ,organ
domkapitel ochregionala,centralstyrelse,kyrkansSvenska t.ex.som

fir-kyrkoråd iochkyrkofullmäktigeoch lokala,stiftsstyrelse, t.ex.
givetvis derashörolikaTill desamfälligheter.samlingar och organen

anställda.liksom andrakanslipersonal

alla delar.reglerad tilloffentligrâttsligtemellertid inteSvenska kyrkan är
ideella föreningar.ochfria stiftelserverksamhet idessdel bedrivsTill viss

tryckfrihetsför-iregleringenföreslagnainte denomfattas dockSådana av
falla underframtideniinte hellersåledesoch kommer attordningen
självaföreningarna somochstiftelsemaoffentlighetsprincipen, även om
verksam-rikskyrkligförstiftelsekyrkansfråga Svenskaskett iredan om

fall.i dessatillämpasskall ävenmotsvarande reglerbeslutahet kan att
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föreslåsLagen träda i kraft samtidigt övriga föreslagna grundlagsänd-som
ringar.

15.5 tillFörslaget Svenskalag kyrkanom

21 och §§

paragrafema fastslåsGenom grundläggande krav Svenskapåstatens
kyrkan. Paragrafema nuvarande 2 kap. och förstal § 2 §motsvarar
stycket kyrkolagen.

3 §

I paragrafen beskrivs Svenska kyrkans organisatoriska stmktur. Paragra-

fens första stycke nuvarande 2 kap. 2 § andra stycket kyrkola-motsvarar
Andra stycket inte hindra kyrkomötet uppdrar åt någotatt attgen. avser

kyrkomötet intenär år samlat, företräda Svenska kyrkan.annat att,organ
nuvarande organisationI faller detta uppdrag naturligt Svenska kyrkanspå

centralstyrelse.

4 §

Svenska kyrkan förär närvarande inget och enhetligt rättssubjekt.eget
Kyrkokommunema församlingar, pastoratssamfälligheter och övriga——
kyrkliga samfälligheter däremot idag råttssubjektär medanegna-
Svenska kyrkan i övrigt är del râttssubjektetnärmast staten.en av

Genom denna paragraf blir Svenska kyrkan rättssubjekt. Somett eget
anförts tidigare kvarstår emellertid församlingar och sammanslutningar av
församlingar också råttssubjekt. Irmebörden detta är attsom egna av
Svenska kyrkan kyrkomötet, inte stödrâttssubjekt, företrätt utansom av

Åi lag kan fatta beslut binder församlingarna. andra sidan medförsom
den reglering kyrkomötets kompetens framgår 10 § attav som av
kyrkomötets möjligheter relativt vidsträckta.fatta sådana beslut är Iatt
praktiken torde kyrkomötets kompetens församlingarna endastgentemot
begränsas vad föreskrivet i lag, lagen Svenska kyrkanâr t.ex.av som om
eller begravningslagen.
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anförts i förstaRättssubjektet Svenska kyrkan företräds som ovan -—-
hand kyrkomötet. Bestämmelsen Svenska kyrkan är ett egetattav om

innebär, tillsammans regeln kyrkomötet företräderrättssubjekt med att
den, endast kyrkomötet eller det kyrkomötet utsettatt organ som -—

helhet.rättsligt kan framträda talesman för Svenska kyrkansett somsom

består idag, förutom sin offentligrättsliga del, ocksåSvenska kyrkan avav
olika ideella föreningar stiftelser. påverkas inte i sigoch fria Dessa av
förslaget Svenska kyrkan till och enhetligt rättssubjekt.göra egetatt ett

emellertid idagdet gäller den rikskyrkli verksamheten bedrivs dennaNär ga
Svenskasåväl inom offentligråttsligt reglerade kyrkomötet ochorgan,

Svenska kyrkans stiftelsekyrkans centralstyrelse, inom fri stiftelse,som en
ombudsmöte och styrelse. Viför rikskyrklig verksamhet, med dess

bedrivs inom stiftelsen efterförutsätter den verksamhet idagatt som
reformen överförs till Svenska kyrkan.rättssubjektet

§5

HuvudregelnFörsamlingen de tillhör den. ärbestår av personer som
grundas bosättning inomdärvid tillhörigheten geografisk och påär ettatt

för s.k. icke-visst område. undantagsbestämmelseEn utrymmeger
territoriella församlingar, icke-territoriella församlingarvarigenom de som
för närvarande finns kan bestå.

behov i riksdagen stiftad lag hur denNågot nämnareatt angeav en av
kyrkliga indelningen skall ske föreligger inte.

Paragrafen också församlingen fast beståndsdelklarlägga äratt attavser en
kyrkan får samla dem tillhörSvenska och sin ställning attav genom som

Svenska kyrkan. församling således inte utträda denna.En kan ur

6 §

paragrafen klarläggs församlingar och sammanslutningar för-I att av
egendomsamlingar liksom idag rättssubjekt med ägaår rätt t.ex. attegna

och lån.ta upp
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§7

I paragrafen definieras stiftet tjänstgöringsområdet för biskop.som en
Paragrafen hindrar inte för stiftet också biträdande biskop.att utserman en

Några särskilda regler stiftssamfälligheter föreslås inte. Sådanaom
samfälligheter får i stället följa de allmänna reglerna för samverkan mellan
församlingar. Några särskilda bestämmelser stiftsstyrelsemaom som-

stiftssamfälligheternasär kan då inte förekomma. För undvikaattorgan -
den administrativa strukturen stiftsnivånatt på låses fast i lag föreslås inte

heller lagreglernågra domkapitlen. Lagen i stället enligt denom ger
föreslagna 10 § möjlighet för kyrkomötet besluta vilka skallatt organ som
finnas.

Stiftet sådant föreslås inte ställning juridisksom som en egen person.
Stiftet blir i stället del den juridiska Svenska kyrkan.en av personen
Däremot får enligt den föreslagna 6 stiftssamfällighet§ i likhet meden
övriga sammanslutningar församlingar ställning juridiskav som egen
person.

Lagen hindrar inte kyrkomötet föreskriver vissa sammanslutningaratt att
församlingar, stiftsvis, obligatoriska.ärt.ex.av

Paragrafen också uttrycka Svenska kyrkans episkopala struktur,attavser
där biskopama i religiöst avseende leder verksamheten i stiften. Väsentliga
arbetsuppgifter för biskopen är därvid visitera stiftets församlingaratt samt

Ävenfirman för stiftetsatt präster, i Ersta hand dess kyrkoherdar.vara
domkapitlet har alltid haft uppgifter det gällernär övervaka försam-att
lingama.

8 §

I paragrafen det i ñrsta hand församlingenär bestämmerattanges som
avgiften till Svenska kyrkan. Paragrafen också möjlighet för avgiftattger
i stället beslutas sammanslutning församlingar, motsvarandeav en av
dagens samfälligheter. Alternativt kan avgift för olika ändamål- -
beslutas såväl församlingen sammanslutning församlingar.av som av en av
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kyrkanSvenskatillhörockså skyldighet för denParagrafen innebär somen
avgift bestäms.betala denatt som

riksdagen i lagreglerad skalloffentligrättsligtavgiftenEftersom är ta
i likhet medutfomming. Dennaavgiftensställning till närmare avses -

förinkomstenproportionellnuvarande församlingsskattenden motvara-
församlingsskattennuvarandeavgiften. Liksom denskall betaladen som

förhållanden.lokalalandet beroendevariera påavgiften överkommer att

9 §
kyrkomötetparagrafenKyrkomötet definieras attatt genomangergenom

kyrkan.Svenskatillhörföreträder allavalförfarandetdet angivna som
skallkyrkomötetriksdagenbestämmelsen föreskriverGenom att vara

demokratiskt uppbyggt.

indirektanuvarandedethindra förändringarBestämmelsen inte att avavser
skulle övergådiskuterats ârsådan förändringvalsystemet. En att mansom

diskuterats, är göraförändring, ocksådirektval.till En attsomannan
sådanhelleri kyrkomötet. Intesjälvskrivna ledamöterbiskopama till en

biskopar-ordalydelse, eftersom ävenparagrafensförändring förhindras av
kyrkan.tillhör Svenskavalda demär somna av

10 §
preciseras endastbeslutskompetens. Dennaparagrafen kyrkomötetsI anges

kyrkotillhörigheten, ekono-kyrkans och lära,det gäller Svenskanär tro
övrigttill kyrkomötet. Ikyrkan valutjämning inom Svenskamisk samt
bl.a.vilketkyrkliga frågor,besluta ikyrkomötet ha rått att avseranges

kyrkomötetsGivetvis begränsasinom-kyrkliga frågor.alla nuvarande

eller lag. Somi grundlagföreskrivetbeslutsrâtt dock vad är annanav som
kyrkliga frågorbeslutastödexempel frågor med rättenpå att omavsom

kyrklig indelning,kankyrkomötet nämnaskan komma avgörasatt av
kyrkliga ämbetet. Denfrågor detkyrkans böcker ochSvenska om

gäller påbeslutsbefogenheterbegränsning i de kyrkliga som nuorganens
kommunalarespektiveställning statligagrund dessas organsomav
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bortfaller däremot. Således blir det möjligt inom Svenska kyrkanattt.ex.
besluta avgiftsmedel till utvecklingsländerna.avsätta för biståndattom

Kyrkomötets beslut kan normgivning också beslut iutgöra men vara
enskilda fall, budgetbeslut. Normgivningen torde liksom i förstat.ex. nu
hand rikta sig församlingarna kan också enskilda, närmot t.ex.men avse
det gäller villkoren för kyrkotillhörigheten.

I utsträckning kan kyrkomötet förväntas delegera sin beslutsmakt,stor
framför allt det gäller beslut i enskilda fall, till andra kyrkliganär organ.
paragrafens andra stycke i vilka frågor kyrkomötet harI rätt attanges

delegera sin beslutskompetens till andra kyrkliga Särskilt detnärorgan.
frågorna kyrkotillhörighet respektive ekonomisk utjämning inomgäller om

Svenska kyrkan det dock givetvis endast i undantagsfall det kan bliär som
aktuellt delegera beslutanderätten, enskilda ärenden beträffandeiatt t.ex.

viss inträde i Svenska kyrkan eller särskilt utjämningsbidrag tillen persons
viss ñrsamling.en

Delegering kan under kyrkomötet också till fir-ske till organ men
samlingar och enskilda befattningshavare, biskopar och präster.t.ex.

beträffandeKyrkomötets beslut normgivning och delegering be-av
slutskompetens förväntas i form bl.a. kyrkoordning. nuvarandeske Denav
beteckningen för sådan författning kyrklig kungörelse. Bestämmelserären

kungörande författningar det kyrkliga området finns i lagenpåom av
kungörande författningar. Eftersom det1976:633 lagar och andraom av

finns behov Svenska skallinte fortsättningsvis föreskriva hur kyrkanattav
offentliggöra sina beslut, kommer denna lag behöva ändras.att

Kyrkomötets föreslagna beslutskompetens innebär huvuddelen detatt av
författningsarbete och regeringen i stället fåräger i riksdagensom nu rum
ske i kyrkliga organ.
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§11

Paragrafen innebär hänvisning till den föreslagna lagen trossam-en om
fimd, innehåller rätt för Svenska kyrkan och andra trossamfund attsom
få hjälp skattemyndighetema vid uppbörd frånavgift dem tillhörav av som
trossamfimdet. Eftersom uppbördshjälpen också övriga trossamfundavser
hör den inte hemma i lag Svenska kyrkan.en om

12 §

Paragrafen innebär hänvisning till den föreslagna lagen tystnadsplikten om
inom Svenska kyrkan, innehåller bestämmelser tystnadsplikt försom om

diakonerpräster, och diakonissor. Med hänsyn till bestämmelsernas
detaljerade innehåll lämpar de sig bättre fir lag förasän inseparat atten
i den allmänna lagen Svenska kyrkan.om

13 §

Bestämmelserna vigsel återfinns i kap.4 äktenskapsbalken. Paragrafenom
innebär hänvisning till dessa bestämmelser.en

14 §

Svenska kyrkan fortsättningsvisäven ha uppgifter inom begravnings-avses
verksamheten. Dessa uppgifter föreslås också framgent reglerade ivara
begravningslagen, även behandlar andra delar begravningsverksam-som av
heten. I lagen Svenska kyrkan är det därför tillräckligt medom en
hänvisning till särskild lagstiftning begravningsverksamhet.om

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser m.m.

inteLagen träda i kraft förrän behövliga ändringar iskett regerings-avses
formen. beräknasDetta kunna ske först efter 1998 allmänna riksdags-års
val.

framgårSom den allmänna motiveringen religionsfrihetslagensav avses
nuvarande medlemskapsregler bli fir kyrkomöteträttersätta attav en

Övrigabesluta kyrkotillhörighet. bestämmelser religionsfrihetslageniom
kan lämpligen överföras till föreslagnaden lagen trossamfund.om
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Religionsfrihetslagen bör därför Likasåupphävas. ersätts lagen om
kyrkofullmåktigval, kyrkomötets besluta valrätt tillattm.m. av om
beslutande församlingari ñrsamlingar.och sammanslutningarorgan av
Även lagen kyrkofullmäktigval, föreslås därför bli upphävd. Deom m.m.

inte tillhör kyrkan skall befriassvenska helt från skyldig-personer som
heten betala till denna. Lagen viss lindring i skattskyldigheten föratt om

icke tillhörden Svenska kyrkan kan då också upphävas. Lagensom om
medlemskap i icke-territoriella församlingar i den föreslagnaersätts 5 §av
lagen Svenska kyrkan kyrkomötets besluta kyrkotill-rättsamt attom om

Ävenhörighet. denna lag kan upphävas. gällande kyrkolag föreslåsNu i
utsträckning kyrkomötets beslut. I övrigt ersätts kyrkolagensstor ersatt av

bestämmelser den föreslagna lagen Svenska kyrkan. Kyrkolagenav nu om
och lagen införande kyrkolagen kan därför också upphävas.om av

Övergångsbestämmelsernainnebär församlingarde och samfälligheteratt
finns den lagen träder i kraftnär kvarstår församlingar ochsom nya som

sammanslutningar församlingar enligt den lagen. Identitet föreliggerav nya
därvid mellan pastoratssamfällighet enligt den gamla lagen ocht.ex. en
motsvarande sammanslutning församlingar enligt den lagen. Deav nya
avtal sådan samfällighet ingått gäller därmed på sätt ävensom en samma
efter lagens ikraftträdande.

kanDet särskilt bestämmelsen pastoratssamfällighetnoteras att att t.ex. en
med sina tillgångar förpliktelseroch består sammanslutningsom en av
ñrsamlingar enligt den lagen de anstållningsñrhållandeninnebär attnya

vid den lagens ikraftträdande föreligger för arbetstagare inom detsom nya
s.k. kyrkokommunala området består tills bestäms med stöd avtalannat av

Äveneller den lagen. pastoratssamfällighets pensionsåta-t.ex.av nya en
gande för sina arbetstagare består därmed oförändrat.

Prästernas avlöningsvillkor fastställs närvarandeför i kollektivavtal
träffade arbetsgivarverkStatens efter samråd med Svenska kyrkansav
församlings- och pastoratsförbund. Förbundet sluter avtal med prâstemas
organisationer sådana anställningsvillkor inte omfattas den s.k.om som av
ställföretrâdarlagen. Biskopama statligt anställda. Hur ochär prästemas
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efter reformskall ordnade påbiskopamas anställningsförhållanden envara
föreslagnautredningsarbete. Denstat-kyrkaområdet fordrar ytterligare

ÖvergångsbestämmelserSvenska kyrkan innehåller därför ingalagen om
leda till vissa sådana be-Eventuellt kan utredningsarbeteti ämnet. att

stämmelser tillkommer.senare

Övergångsbestämmelsemas kyrkomötetpunkt möjliggörasista attattavser
innan den träder i kraft harefter det riksdagen antagit denna lagatt men

kunna utfärda debefogenhet följer lagen förden den attsom av nya
upphävs. Medföreskrifter behövs gällande kyrkolagendennärsom nu

hatill kyrkomötet vid sådant sammanträde kommerhänsyn ett attatt
kap.omfattande frågor ställning till bör bestämmelsen i 29 15 §att ta

kyrkomötet fårkyrkolagen, inskränker den tid under vilken varasom
samlat, inte gälla.

bestämmelsertill innehåller inga denFörslaget lag Svenska kyrkan omom
s.k. specialregleradekyrkliga egendomen. Avsikten den nuvarandeär att

inte redan kanegendomen skall överföras till stiftelser i den denman nu
endast innebär för-stiftelseägd. operationDenna ensomanses vara -

för närvarande kanändring det gäller egendomnär staten anses varasom
ställning dettatill behöver inte i lag. Sedan egendomens pågörasägare -

bestämmelser gäller förklarlagts bör förvaltningen den följa desätt somav
lagstiftning rörande möjligheternastiftelser i allmänhet. Viss särskild att

stiftelsemas ändamål kan dock kommaändra förmögenhetsmassa och att
för befogenhetbehövas. Vidare kan kyrkomötet, inom sin attramen

föreskrifter förvaltningen.besluta i kyrkliga frågor, komma utfärdaatt om

kyrkokommu-kyrkliga egendom vid lagens ikraftträdande är s.k.Den som
övergångsbestämmelsema i dennal egendom de angivnaövergår genom

lagen till församlingar och sammanslutningarmotsvarande avnya
egendom behövsförsan1lingar. särskilda bestämmelser dennaNågra om

därför inte. s.k. fria förenings- och stiftelseegendomen inom SvenskaDen
föreslagna lagenkyrkan berörs inte alls förändringar dende somav

medför. föreningar stiftelser till dennaDe och ägaresom anses vara
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oförändrade rättigheter ochkvarstår oförändrade och medegendom

skyldigheter.

särskilt skyddunderkastadeKulturhistoriskt viktiga kyrkliga byggnader är

givetvis föreliggaskydd skallenligt lagen kulturminnen Sådantom m.m.
får liksom idagSkyddets utformningfortsättningsvis. närmareäven --

kultunninneslagstiftningen.ianges

tillsyn efterlevnadeninnehåller inga bestämmelser överLagförslaget om
lagen.av

verksamhet i vissövervakas Svenska kyrkansEnligt gällande reglernu
och Riks-ombudsmän, Justitiekanslernutsträckning Riksdagensav

tillsynbestämmelserrevisionsverket. Effekten inga särskildaatt omav
bli högstframdeles kommerföreslås de nämnda tillsynär attatt organens
blikyrkan fortsättningsvis intebegränsad i och med Svenskaatt avses vare

och Justitie-eller statlig. Riksdagens ombudsmänsig kommunal För

myndighetsutövning, iövervaka denkanslern kvarstår därvid endast att
inomvigsel begravning,hand det gäller och ägerförsta när rumsom

Riksrevisionsverket övervaka denSvenska kyrkan. kvarstårFör att
Svenska kyrkan.kan bli aktuell inomanvändning statliga bidrag somav

myndighetsutövningverksamheten inom Svenska kyrkanTill den del avser
tjänstemännen bliför de ifrågavarandekan för tjänstefeläven m.m.ansvar

aktuellt.

verksamhet i ñrstatillsyn kyrkansfrån angiven får SvenskaBortsett nu
Svenska kyrkanden händelseövervakas riksdagen själv.hand Förav
ändra lagen ochriksdagenskulle bryta den föreslagna lagen kanmot nu

kyrkomötet.tillbeslutsmakt överlämnatslagenåtertat.ex. som genom
situationer.också i andra MedRiksdagen har givetvis ändra lagenrätt att
i fråga lagenkonstitutionella skydd föreslagitshänsyn till det omsom

medlikalydande beslut nyvalför lagändring antingenfordras dock två

majoritet.emellan eller beslut med kvalificeradett
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Tillsyn Svenska kyrkan kan också komma ske så sätt domsto-påatt attav
lar och myndigheter har laglighetenpröva de beslut läggs tillatt av som
grund för yrkande hos domstolen eller myndigheten. detta skullePå sättett

skattemyndighetema komma vissutöva tillsyn över Svenskat.ex. att
kyrkans avgiftsbeslut tillså äventyrs olagligt avgiftsbeslut inte kanatt ett
läggas förtill grund uppbörd skattemyndighetens ñrsorg.genom

15.6 Förslaget till lag trossamfundom

21 och §§
ÖvrigaParagrafema nuvarande religionsfrihetslagen.4 §motsvarar

bestämmelser religionsfrihet i religionsfrihetslagen §§, vilka1-3om ger
rätt till religionsutövning, enskilt eller med andra, torde integemensamt
behöva ersättas. Motsvarande bestämmelser till skydd för religionsfriheten
finns i regeringsforrnen. Nuvarande religionsfrihetslagen,l §numera som

och rätt fritt sin religion,utöva 2 enligt vilken det stårattger var en
och fritt för religiös gemenskap delta i sammankomst ochattvar en sam-

mansluta sig med andra, och enligt vilken andra hinder3 några för
offentlig gudstjänst inte gäller de finnsän för allmän sammankomstsom
i övrigt, täcks alla bestämmelser i kap.2 § regeringsfonnen.lav

Bestämmelserna i religionsfrihetslagen medlemskap i Svenska kyrkanom
6-19 §§ ersätts enligt den föreslagna lagen Svenska kyrkanm.m. om av

beslut kyrkomötet meddelar.som

Såsom trossamfund definieras i ingår bland1 § dessa även Svenska
kyrkan, även lagens bestämmelser i övrigt huvudsakligen berör andraom
trossamfund. trossamfund definieras gemenskap iAtt stället försom -

religionsfrihetslagen sammanslutning sammanhänger medsom anger -
vissa trossamfund inte sig sammanslutningar. ändringNågonatt anser vara

i sak inte med det ändrade uttryckssättet.avses

Bestämmelsen i 2 innebär§ varje trossamfund måste möjlighet firatt ge
den tillhör det och så Önskar utträda samfundet. Om någraatt ut-som ur
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trädesregler inte finns för trossamfund, följer det allmänna rätts-ett av
grundsatser utträde ändå kan ske. Skulle trossamfund enligt sinaatt ett
stadgar eller liknande grundregler ha bestämmelse utträde inteatten om
kan ske, den regelnär grundpå bestämmelsen i 2 § verkan.utanav- -
Bestämmelsen hindrar inte trossamfund föreskriver viss kortareatt ett en
uppsägningstid för den önskar utträda. heller hindrarInte den att ettsom
trossamfund föreskriver utträde endast kan ske vid viss tidpunktatt en

Åtagandevarje år. meningenAtt i strid denna bestämmelsemot utanvare
verkan religionsfrihetslageni här har utgått sammanhänger med att
lagbestämmelser tvingande inte föreskrivits.något annatnumera anses om

ändring iNågon sak är således inte avsedd.

iBestämmelsen gäller för2 § även Svenska kyrkan.

3 §

Vid sidan de allmänna bestämmelserna i den föreslagna lagenav om
trossamfund, vilka gäller för Svenskaäven kyrkan, föreslås framgåttsom

särskild lag denna. Paragrafen hänvisningutgör till denna lag.en om en

4 §

Paragrafen trossamfunden möjlighet registrera sig hos myndighetattger
och därmed erhålla rättskapacitet juridisk Genom paragrafensom person.
skapas således associationsråttslig form, registrerat trossamfund.en ny
Möjligheten för trossamfund låta registrera sig hindrar inteatt att ett
trossamfund i stället väljer den juridiska formen ideell förening eller
stiftelse för sin verksamhet. Denna möjlighet bör hållas öppen, eftersom
vissa trossamfund kan finna det oförenligt med sina intressen låtaatt
registrera sig. Vidare kan framgårnärmare i anslutning till 5 §som- -
vissa trossamfund komma inte uppfylla villkoren för registrering. Någotatt
skäl hindra dem från ändå driva sin verksamhet föreligger inte. Ettatt att
sådant hinder skulle kunna komma i strid med regeringsforrnens be-
stämmelser religionsfrihet.om

Skillnaden mellan registrerat trossamfund och sådantett ett som
registrerats är det registrerade trossamfundet inte behöver söka någonatt
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Trossamfundet behöverassociationsrâttslig fonn uppträda under.attannan
förening ellersig ideellsåledes i formella sammanhang inte uppge vara en

organisationsformerassociationsrättsligastiftelse med de krav dessasom
juststället får trossamfundet sin rättsliga identitetställer. I trossam-som

framgårregistreringen får trossamfundet vidarefund. Genom som av-
får möjlighet utnyttjaföljande paragrafer sitt skyddat och attnamn-

lättare styrkatrossamfund kan ocksåuppbördshjälp. Ett registreratstatens
erhålla vigselrâtt,inför myndigheterna det gällersin ställning når attt.ex.
begravningsplats.anordna enskildstatsbidrag, skattebefrielse eller rätt att

och sammanslutningar för-Svenska kyrkan och dess församlingar av
grund be-rättskapacitet juridiska påsamlingar har avpersonersom

registre-Svenska kyrkan. Någonstâmmelsema i den föreslagna lagen om
för deras del.ring enligt därför inte aktuell4 § är

såväl avseendeframgår registrering kan skeandra stycketAv ettatt
Romersk-katolska kyrkan i Sverige ellertrossamfund i dess helhet, t.ex.

exempelvis församlingar,Svenska Missionsförbundet, delar därav,som av
registreringenerhållerstift eller distrikt. Varje registrerad enhet genom

rättskapacitet juridisksom person.

trossamfund inträderden juridiskaRättskapacitet genomsom personen
hindrar dock interegistreringsbeslutet. förhållandeDetta att ett trossam-

juridiskrättskapacitet då ifund före registreringen kan haäven annanmen
ideell förening.form, t.ex. som

§5

statsbidrag dettanärvarande krävs för trossamfund skallFör attatt ett
medlemmar. Denna praxishar viss stabilitet och det har minst 3 000atten
bedömningenlämplig riktlinje det gällertorde utgöra när ettav omen

trossamfund.trossamfund registreras enligt föreslagna lagenbör den om
Emellertid förbör möjligheten till registrering också stå öppen trossam-

stipulerade medlemsantalet,fund de inte till detnårtrots attsom, upp
trossamfund. angivnadel internationellt verksamt Detutgör etten av

trossamfundmedlemsantalet bör inte uppfattas helt avgörande, utan ettsom
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kunnabör registreras och registrerat desskvarstå även omsom- -
medlemsantal underskrider generositet därvidnågot 3 000. Större âr

befogad när det gäller trossamfund vid registreringen hadeett merasom
medlemmar och där sjunker förän 3 000 medlemsantalet därefter än ett

trossamfund ansöker registrering ha det angivnauppnåttattutansom om
medlemsantalet. kravNågot samfund inför registeringsmyndig-att ett
heten styrker sitt medlemsantal förete medlemsför-t.ex. attgenom-
teckning bör integritetsskäl ställetinte uppstållas. Det bör i i regelav-

tillräckligt samfundet för registreringsmyndigheten liksom iattvara -
nuvarande för beviljande statsbidrag sitt med-system av uppger-
lemsantal. registreringsmyndigheten därvid finner det uppenbartOm att

intemedlemsantalet till bör registrering kunna vägrasuppgår 3 000,
respektive samfundet avregistreras.

Vissa trossamfund räknar inte med medlemsskap i egentlig mening.något
sådana samfund fårI det angivna antalet i stället3 000om personer avse

dem samftmdet betjänar.som

Med stabil organisatorisk uppbyggnad trossamfundet antagitattavses
stadgar eller motsvarande grunddokument finns ochnågotatt utsett
ledning, alltefter trossamfundets förhållanden kan beståsom av en- -
enskild eller styrelse. I begreppet stabil organisatoriskperson en upp-
byggnad ligger trossamfundet tid.vidare varit verksamt i Sverige någonatt

angivna medlemsantalet trossamfundet helhet iDet sikte påtar som
Sverige. T.ex. församling trossamfund kan således registrerasinom etten

församlingen medlemsantalet.nått till det angivna Påutan att sammaupp
bör församlingar kunna praktiken tillhörsätt registreras i ettsom

trossamfund medlemmar i landetmed flera än även3 000gemensamt om
registrering helhet inte begärts.någon trossamfundetav som

utvecklats skall trossamfund medlemsantalSom registreratettovan vars
sjunker situation kanunder den avregistreras. En sådangränsenutsatta
uppkomma trossamfundet ñrsätts och medlemmarna därvidi konkursom

det.överger
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6 §

Enligt paragrafen får trossamfund inte registeras dess lätt kanom namn
förväxlas med andras. Hänvisningen fimialagentill innebär att ett trossam-
fund inte heller får registreras ellerdess användningen dettaom namn av
strider goda seder eller allmän ordning, tillståndmot namnet utanom
innehåller sådan statlig eller internationell beteckning eller förkortningen

enligt lag eller författning inte får användas firma ellersom annan som
lättnågot kan förväxlas med beteckning förkortning,sådan ellersom en
är ägnat vilseleda allmänheten, innehåller någotnamnet att namnetom om

är ägnat uppfattas släktnamn, konstnärsnamn eller likartatattsom som
innehåller uppfattas titelnågot är ägnat pånamnet attnamn, om som som

skyddadenågon litterära eller konstnärliga verk eller innehållerannans
kränkernågot upphovsrätt till sådant verk eller ärnamnetsom annans om

förväxlingsbart med näringsidkares släktnamn eller ellerskyddade i vissa
fall använda närings- eller varukännetecken. följer ñrmala-Som 10 §av

bör trossamfund i vissa fall kunna registeras dess i ochtrots attgen namn
för sig strider de angivna bestämmelserna. sig dåDet rörmot om
situationer där den till skydd för vilken bestämmelsen gäller har medgett

trossamfundet nyttjar hans varukänneteckenatt namn, osv.

Vid ansökan registrering bör behörigheten företräda trossamfundetattom
kunna styrkas stadgar eller liknande grunddokument beslutsamtgenom

behörigt inom trossamfundet. inträffade förändringar,Senareav organ
beträffande företräda samfundet, bör alternativt kunnaägert.ex. vem som

anmälas den eller dem registerats behörig företrädare firav somsom
samfundet.

Registrering dem behöriga företräda samfundet börär kunnaattav som
ske avseende eller flera flera börOm utsettsen personer. personer
registeringen kunna de företräder samfundet för sig ellerattavse var

Även registering flera angivnatvå av igemensamt. att t.ex. personer
förening företräder samfundet bör möjlig.vara

Registreringen kan under såväl trossamfund4 §angetts ettsom avse- —-
i dess helhet organisatoriska delar detta. Vid registrering t.ex.som av av
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församling inom trossamfund därvid församlingensett ochen anges namn
de behörigaär företräda församlingen.attpersoner som

Närmare bestämmelser registeringsförfarandet torde få iom anges
förordning.

Hänvisningen till 15 och 18-20 firmalagen§§ möjlighet utdömaattger
straff eller vite den obehörigen utnyttjar registreratmot ett trossam-som
funds Vidare möjlighet vid vite förbjuda sådan användningattnamn. ges

trossamfunds strider godaett seder eller allmän ordningmotav namn som
eller vilseledande.är

§7

Paragrafen hänvisar till regleringen beträffande vigselrätten enligt äkten-
skapsbalken och lagen 1993:305 rått förrätta vigsel inom andraattom
trossamfund Svenska kyrkan.än Det torde få förutsättas endastatt
registrerade trossamfund kommer i fråga för Vigseln-ätt.

8 §

iPräst Svenska kyrkan och trossamfund liksom den i sådantannat som
samfund intar motsvarande ställning får inte höras vittne infören som
domstol något hon eller han har erfarit under bikt eller sjâlavår-om som
dande samtal. följer förDetta Svenska kyrkans vidkommande deav
speciella bestämmelser tystnadsplikt gäller där enligt denom som
föreslagna lagen tystnadsplikti Svenska kyrkan. För övriga trossam-om
fund frihetenär från skyldigheten vittna reglerad i 36 kap. 5 §att
rättegångsbalken.

Enligt tidigarevårt förslag i betänkandet Vissa kyrkofrågor SOU 1993:46
skall den nuvarande regleringen utvidgas till diakoneräven ochatt avse
diakonissor och de intar ställning motsvarande dessas.som en

9 §

Den tillhör trossamfund iär regel skyldig betala avgift tillett attsom
detta. skyldighetDenna framgår för Svenska kyrkans del den ñreslagnaav



172

Svenska kyrkansSvenska kyrkan de avgiftsbeslutlagen och somom
fattarförsamlingar med stödförsamlingar och sammanslutningar avav

avgiftsskyldigheten stadgarövriga trossamfund framgårlagen. För av
trossamfundetsinterna gnmddokument och ieller andra ett av organ

behörig ordning fattat avgiftsbeslut.

sina avgifter.kyrkan har förutsatts få hjälp vid uppbördenSvenska av
Även skall enligtövriga registrerade trossamfund önskar vårtsåsom

åtagandeförslag få motsvarande hjälp. Paragrafen statenett attavser av
utförlig beskrivningtillhandahålla denna uppbördshjälp. Någon mera av

kan i ställetuppbördshjälpen erfordras inte i lag. Sådana bestämmelser

återfinnas reglerutfärdas i förordning. Bland dessa bestämmelser kan om
föravgiftens utfomming ställavilka krav på måste attstatensom

enlighet skall ske inom skattesystemetsuppbörden i med avsikten kunna

lagstiftningsarbetetinte nödvändigt i det nuvarandeDet är attram.
vilka uppbördsaltemativ möjliga. Det bör ifullständigt kartlägga ärsom

Riksskatteverket i sitt yttrande ERK-sammanhanget övernoteras att
utredningens förslag tillstyrkte uppbördshjälp inom skattesystemets ram.

avgiftsuppbördenHänvisningen till uppbördslagen 1953:272 attanger
för skatt. mindresker i den ordning enligt uppbördslagen gäller Ensom

uppbördslagen finnsändring erfordras därvid i uppbördslagen. I numera
inte längre bestämmelser indrivning skatt. bestämmelserDessaom av

indrivningåterfinns i stället i särskild lag. lagen 1993:891Denna,en om
skattefordringarfordringar omfattar emellertid endaststatligaav m.m.,

lagenandra fordringar fir vilka det särskilt föreskrivits ärattsamt
avgift till trossamfund. I ställettillämplig. Den inte gälla föravses

trossamfund indrivning få självt vända sig tillkommer det önskar attsom
villkorKronofogdemyndigheten och begära indrivning under samma som

gäller fordringsägare Förutsättningarna förför andra i s.k. enskilda mål.

exekutionstitelsådan indrivning bl.a. fordringsägaren har s.k.är att en -
betalningsföreläggandekan dom eller utslag i målettsom vara en om -

ioch fordringsägaren betalar utsökningsavgift som månatt aven
möjlighet betalningsskyldige.dentas utsenare av
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drivasavgifterna trossamfund inte kommaföljd tillSom attatt avsesen av
med i lagengäller skatt de inte hellerin i den ordning för bör tassom

Avgifterna tilltörmånsberättigade skattefordringar1971: 1072 m.m.om
gällerdärmed förmånsrätt i konkurstrossamfund kommer denatt som

avgifterna med hänsyncivila fordringar i allmänhet. börför Däremot -
in-ordning gäller föruppbörden dem ske itill att av somavses samma
iavgifter räknaskomstskatt med bland de skatter ochtas uppsom-

från den skattskyldige kanskattebrottslagen Felaktiga uppgifterl971:69.
föranledadärigenom åtal för skattebrott.

10 §
överklagas. Med hänsynregistrering bör kunnabeslut vägrasEtt attom
överprövning i domstolinternationella åtaganden ligger därvidtill Sveriges

trossamfundregistreringtill hands. Eftersom antalet målnärmast avom
tillhandläggningen koncentreraskan förväntas bli begränsat börytterst en

förslagsvis i Stockholms län.under-instans, Länsrätten

lkraftträdandebestänunelser

föreslagna lagenträda i kraft samtidigt med denLagen föreslås om
ikraftträdande i beroende ändringar iSvenska kyrkan. sinDess är tur av

kraft efter allmännaregeringsformen, kan träda i först 1998 årssom
riksdagsval.

tystnadsplikt inom15.7 Förslaget till lag om

Svenska kyrkan

enligt lydelsekyrkolagen denBestämmelsen 36 kap. 1 §motsvarar som
förslag i kyrkofrågor SOU 1993:46.framgår vårt betänkandet Vissaav

Svenska kyrkananslutning lagenanförts i till den föreslagnaSom om
tystnadsplikt interelativt bestämmelsenlämpar sig den detaljerade attom

fir allatill den gällerin i lagen Svenska kyrkan. Med hänsynföras attom
ordningSvenska kyrkanstill diakon eller diakonissa idem vigts präst,som

offentlig tjänst bör be-omfattar inte ioch således dem äräven som
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stämmelsen inte heller föras in i sekretesslagen. Denna lag endastavser
offentlig verksamhet. Bestämmelsen bör istället fallet före till-som var--
komsten 1992 års kyrkolag iåterges särskild lag.av en-

Alternativet helt slopa den offentli reglerade tystnadspliktenatt för
diakonerpräster, och diakonissor år inte möjligt med hänsyn till att

Svenska kyrkan föreslås fortsättningsvisäven offentligrâttsligtvara
reglerad. En sådan slopad tystnadsplikt skulle eftersom planernågra på-

bikthemligheten skall inte finns fordraatt de berörda i ställetattges upp -
underkastades privatråttslig tystnadsplikt. Och sådan privatrâttsligen en
tystnadsplikt inteär heller möjlig inom kyrka med offentligrâttsligten en
reglering eftersom den skulle komma i konflikttyp, med be-av ny
stämmelserna yttrandefrihet i regeringsformen, enligt vilka inskränk-om
ningar i den enskildes yttrandefrihet det allmänna endast fårgentemot
göras lag.genom

Genom den föreslagna lagen Svenska kyrkan upphävs den nuvarandeom
kyrkolagen. Lagen tystnadsplikt inom Svenska kyrkan måste därförom
träda i kraft samtidigt med den föreslagna lagen Svenska kyrkan.nya om
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RESERVATIONER

Reservation ledamoten Harriet Colliander nydav

Kyrkoberedningens förslag till framtida relation mellan Svenska kyrkan

och bör inte genomñras.staten

ERK-utredningen Ekonomi och i kyrkan anvisade modeller förrätt tre
hur mellan beredningenrelationen och kyrkan kunde organiseras ochstaten
valde arbeta vidare alternativmed Principiellt innebär dettvå.att att
Svenska kyrkan fär ställning församlingar,rättssubjekt ocheget attsom
pastoratssamñlligheter och andra kyrkliga samfälligheter upphör att vara
kommuner.

skulle haJag beredningen arbetat vidare med alternativ dvs.att ett,anser
frigörelse kyrkan inom det befintliga statskyrkosystemet. Sjâlvstyrelseav

församlingsplanet är grunden i detta alternativ och rikstäckande,på öppna
folkkyrkan garanterad. hade kunnat den efter-är Svenska kyrkan ges
strävande friheten inom statskyrkligastörre den attramen genom
ytterligare myndighetsutövning riksdagen till myndigheterdelegerats från
under kyrkomötet, utveckling gradvis under år. Jaggåtten som senare

det hade varit den naturliga eftersom målet denvågen äratt attattanser
folkkyrkan skallÖppna bestå.

stället valde beredningen föreskrivaI ramlag Svenskaatt attgenom en
kyrkan skall rikstäckande demokratiskt uppbyggd, ochoch attvara
kyrkoskatten skall avgift via skattsedeln.ersättas av en
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denJag förlusten i beredningens förslag ligger i denatt stora attanser
lokala självstyrelsen utsläcks. Kyrkomötet kommer beredningensom
förslag igenomgår i utsträckning fåstörre bestämmanderätt överatt
församlingarna. Det är centralisering rimmar illa med sub-en som
sidiaritetsprincipen.

Beredningen har frånutgått Svenska kyrkans ekonomi i bliratt stort sett
oförändrad efter den föreslagna reformen. Jag delar inte den åsikten utan
har uppfattningen många människor kommer lämna kyrkan näratt att
kyrkoavgiften införs. innebär försämradDet ekonomi, vilket siktpå
kommer leda till svårigheter för kyrkan just rikstäckandeatt att vara en
folkkyrka. kommerDet också bli klarasvårt kyrkounderhållet.att att

Församlingama är i dag fullt ansvariga för kyrkornas och de kyrkliga

inventariemas underhåll. Jag det i fortsättningenäven skallattanser vara
eftersom det alltid liggerså, värde i inkluderar ekono-ävenett att ansvar

miskt Skatteñnansieringen denna möjlighet. I beredningensansvar. ger
förslag föreslås betala fir del kyrkornas vård, i dagensstaten en av
penningvärde 400 miljoner kronor. Beloppet har flera remissinstanserav

för lågt beräknat. Ett årligt statsbidrag till kyrkounderhållet bliransetts
med beredningens förslag budgetreglerad fråga, något är mycketen som
olyckligt, eftersom det i dåliga tider riskerar skäras ned. Beredningenatt
har också framhållit bidrag bör kanaliseras på sätt,att statens annat
förslagsvis avtal mellan och kyrkan.statengenom

Beträffande Svenska kyrkans ekonomi i betänkandetsägs det äratt
principiellt riktigt Svenska kyrkan, efter det dess beskattningsrätt haratt att
upphört, jämställs med övriga trossamfund och folkrörelser i fråga stödom
från Jag delar inte den uppfattningen och jag också det ärstaten. attanser
olyckligt göra verksamheten budgetreglerad. tidI den omvälvning,att av

det svenska samhället genomgår, finns all anledning värnaattsom om
Svenska kyrkan i stället för försämra förutsättningarna för dess existensatt

rikstäckande folkkyrka.som
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Begravningsväsendet föreslås fortsättningsvis bli kvar under för-även

samlingamas huvudmannaskap. Finansieringen verksamheten föreslåsav
via skattsedeln. denske statlig begravningsavgift Föratt tas utgenom en

obligatoriskhändelse beredningens förslag vinner gehör hade be-en
beredningen bort utredagravningsförsäkring varit alternativett som

skall behållas.förutsättningarna för. Jag kyrkans beskattningsråttattanser
förinnebär de betalar kyrkoskatt också betalar begravnings-Det att som

får betala i ordning.väsendet. inte tillhör Svenska kyrkanDe annansom

trossamfunden konstitutionellt skydd.Beredningen föreslår Jagatt ettges
eftersom det inte finnstveksam till nödvändigheten detta någraär av

speciella fri- och rättigheter skydda beträffande trossamfunden.att

Beredningens följande förslag till förändringar hade kunnat genomföras

inom alternativ ett:
lagen trossamfundom-
frågan tillhörigheten till Svenska kyrkan religionsfrihetenochom-

Ansvarsnämnden för biskopar Domkyrkorådet idomkapitlen, och Lund-
läggs under kyrkomötet

hur biskopar skall till inomkyrklig frågapräster och görsutses en-
Kyrkofonden läggs under kyrkomötet——
kyrkomötet styrelse till Kyrkofondenutser-
regeringen inte möjlighet besluta i ankommerämnen påattges som-

kyrkomötet eller andra kyrkliga organ

landets remissvar uttryckNärmare 80 församlingar har iprocent gettav
för sina uppfattningar ville haERK-utredningens förslag. Deom en
frigörelse inomför kyrkan inom det befintliga statskyrkosystemet, dvs.

HRK-utredningens alternativ detta valde beredningen själv,Trotsett.
direktiven inga direktiv för detta, med alternativ Dettagå två. årattger
mycket anmärkningsvärt. skulle följtberedningen haJag attanser
majoritetens önskan. Församlingama folkvalda och måsteår anses ge
uttryck för folkets vilja. förslagetDet föreliggande att genom ram-
lagstiftning försöka rikstäckande och demokratiskt uppbyggd,garantera en
öppen folkkyrka enligt uppfattning efterär min gå över ån vatten.attsom
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rikstäckandeDen demokratiska folkkyrkan finns här och och dennu
ytterligare frihet för kyrkan betänkandet föreslår hade kunnat uppnåssom
inom det befintliga statskyrkosystemet.

Reservation ledamoten Bertil Hansson fpav

Kyrkoberedningen har i kapitlet BEHOVET AV REFORMER s. 39
vad bör läggas till grund för ställningstagandet beträffandeangett som
relationer till Svenska kyrkan och övriga trossamfund.statens finnsDet

från synpunkt skål positiv till religiös verksamhet medstatens att vara
hänsyn till den har betydelsefull social funktion. Detta bör dockatt skeen
med respekt fir de medborgare för del avstånd från religiöstarsom egen
verksamhet. Staten har i modernt samhälle anledninginte någonett att
särskilt visst trossamfund kursiverat här. börTvärtom såett statengynna
långt möjligt hålla sig neutral i förhållande till de olika trossamfunden.

VÅR PÅDetta följer beredningen sedan i kapitlet SAMLADE SYNupp
STAT-KYRKAOMRÅDET 47;s.

Från religionsfrihetssynpunkt det viktigt att de olika trossamfimden,är
Svenska kyrkan och övriga, likvärdig behandling kursiverat här.ges en

De speciellt markerade citaten har anledning betraktaattman som
portalparagrafer, riktningsgivare, principemasnär guldmynt skallsom
växlas till de praktiska slutsatsemas kopparslantar i uttalanden trossam-om
fundens konkreta angelägenheter och i den lagstiftning berör dem.som

Beredningens majoritet har enligt min uppfattning inte fullt dragitut
slutsatserna principresonemanget dennärav

dels konstitutionellt skydd alla fjorton paragrafema i LAG OMger
SVENSKA KYRKAN åt endast de tiotvâ paragrafema i LAG OMmen av
TROSSAMFUND och
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dels delar lagstiftningen2. de svenska trossamfunden i två lagar,upp om
för Svenska kyrkan och för trossamfund i allmnhet.en en

ställningstaganden kan uppfattning inteDessa enligt min förenas med
beredningens målsättning likvärdig behandling trossamfunden.om av

det gäller det konstitutionellaNär skyddet enligt formuleringen i
ÄNDRINGFörslag till LAG OM AV REGERINGSFORMEN, 8 kap.

föreslår majoriteten16 § s. 20 sådana garantier för hela LAGEN OM
SVENSKA KYRKAN endast för två paragrafer, och i2 4 §§, LAGmen
OM TROSSAMFUND specialmotiveringen beredningens152, 16 §. Is.
överläggningar har jag hävdat uppfattningen konstitutionelladet skyddetatt
i lika borde gälla för båda lagarna därvid åberopatmån och också in-
tentionerna i Svenska kyrkans centralstyrelses remissyttrande över ERK-
utredningen, lagstiftning47: Den vilken trossamfund erkännss. genom

särskilda rättssubjekt bör stark ställning och beslutas it.ex.som ges en
den ordning gäller riksdagsordningen.som

Majoriteten vill utsträcka det konstitutionella skyddetnämnts gällaattsom
än LAG OM SVENSKA KYRKAN och föreslår och iLAG2 4 §§attmer

haOM TROSSAMFUND bör sådan garanti. Bakom detta ställnings-
tagande ligger ochVägning jämförelse mellan de olika paragrafernaen av
i denna lag. Jämförelsen leder till endast dessa båda paragrafer kanatt

vad i den formuleringen på 8 kap. 16 kallas20, §anses vara som nya s.
gnmdläggande föreskrifter andra trossamfund.om

delarJag inte denna bedömning. Vägningoch fir sig kanI aven
paragrafemas halt och betydelse i princip Men vägningenaccepteras.

då i den likvärdigamåste behandlingens gälla även LAG OMnamn
ÄvenSVENSKA KYRKAN. där kan finnas anledning skilja vadatt ut som

kan grundläggande föreskrifter och inte hela lagpaketettaattanses vara
in under det konstitutionella skyddet. finns denna punkt brister iDet på
samspelet mellan de båda lagarna. Varför skall och 13 i Lag12 §§ om
Svenska kyrkan tystnadsplikt och vigselrätt i detta trossamfund haom
sådant skydd inte trossamfundmotsvarande 7 och 8 §§ i Lag Ettmen om
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exempel hjälp vid uppbörd kyrkoavgift har förär att statensannat av
samtliga trossamfund sin i trossamfund.huvudbeståmmelse 9 § Lag om

paragraf undantas majoriteten från konstitutionellt skydd.Denna av
Motsvarande bestämmelse, i Svenska kyrkan föreslåsLag11 om

garanti.denna

Majoriteten redovisar finna enda motiv2. såvitt jag kan endast ett mot en
lag trossamfund, omfattande den för Svenska kyrkanävengemensam om

nödvändiga lagstiftningen. motiv finns sådan lag dvs.Detta på 67: Ens.
lag trossamfund skulle få stark övervikt förså denen gemensam om en

del Svenska kyrkan lämpligare lagvi det är medatt attsom avser anser en
Svenska kyrkan och trossamfund i allmänhet. kanJagom en annan om

inte finna religionsfrihetssynpunkter här vika förän fått lämplig-annat att
hetsskâl. Därtill kommer granskar den påstådda dominansenatt om man
fir regler enbart avseende i majoritetenSvenska kyrkan tänkten av

lag och därvid endast från de föreslagna lagarna,utgår tvågemensam nu
resultaten visserligenblir femton majoritetens sammanlagt 24att av

lagregler enbart Svenska kyrkan, dvs. tredjedelar. Resultatetnära tvåavser
blir verkligen sammanför materialet tillett annat om man en gemensam

jaglag, visar i det följande i den mig föreslagnaså LAG OMsom av
TROSSAMFUND, verklig ramlag trossamfund. innehållerDenen om
totalt paragrafer i stället för och dessa enbart18 24 18 åttaav avser
Svenska kyrkan, dvs. mindre hälften. redovisade motivetän Det mot en

lag mig inte övertygande. dessutom ologisktDet gör ettgemensam synes
intryck lagregler gällande Svenska kyrkan i första hand redovisas inär

SVENSKA iLAG OM KYRKAN några även LAG OM TROSSAM-men
FUND 9 denna lag.3, §§

bakgrund de jagMot redovisade synpunktema föreslår följandeav ovan
ramlag gällande alla inklusive Svenska kyrkan.trossamfund
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tillFörslag
trossamfundLag om

följ ande.Härigenom föreskrivs

Gemensamma bestämmelser

§1

religiös verksam-gemenskap föri denna lagMed trossamfund enavses
gudstjänstingår anordnahet, i vilken att

2 §

trossamfundtillhöraskyldigärIngen att

3 §

trossamfundbestämmer kan på begäranregeringenMyndighet avsom
helhettrossamfund i desssåvälRegistreringen kanregistrera detta. ettavse

organisatoriska delar dettaavsom

4§

obetydlig anslutningintetrossamfundetregistrering krävs nåttFör att en
verksamtinternationelltdeldetta ärmedlemmar eller ettatt en avav

organisatoriskstabiltrossamfundet harkrävstrossamfund. Vidare att en
uppbyggnad-

i första stycketdeavregistreras kravtrossamfund skallEtt angesom som
uppfyllda.inte längre är

5§

äroch detrossamfundetRegistreringen personer somnamnavser
företrädabehöriga detta.att

särskiljadess är ägnattrossamfund får registreras baraEtt attnamnom
sådantärdesstrossamfundets verksamhet från andras. Om somnamn

inte registreras.ñrmalagen 1974:156 får deti 10 §anges
ñrmalagen.§§gäller 15 och 18-20trossamfundsregistreratFör ett namn
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6§

Trossamfundet Svenska kyrkan och registrerat trossamfund kan förvärva
rättigheter och iklâda sig skyldigheter föra talan vid domstolsamt och
andra myndigheter. Samma rått tillkommer församlingar inom Svenska
kyrkan och sammanslutningar sådana församlingarav

7 §

Trossamfundet Svenska kyrkan och registrerat trossamfund begärsom
det har rått till skattemyndighetemas hjälp vid uppbörden avgifter frånav
dem tillhör samfundet.som
Förfarandet vid uppbörden framgår uppbördslagen l953:272.av

8 §

Om vi gselrâtt inom Svenska kyrkan och registrerat trossamfund finns det
särskilda bestämmelser i âktenskapsbalken respektive lagen 1993:305 om
rätt förråtta vigsel inomatt andra trossamfund än Svenska kyrkan.

9§

Om frihet från skyldighet vittna inför domstolatt finns det särskilda
bestämmelser i rättegångsbalken.

Svenska kyrkan

10 §

Svenska kyrkan âr evangelisk-luthersktett trossamfund.

11§

Svenska kyrkan upprätthåller på demokratisk grund uppbyggden
rikstäckande verksamhet, lokalt församlingarna, regionaltgenom genom
stiftem

12§

Den tillhör Svenska kyrkan tillhör därmedsom församling och stift
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l3§

beslutar till kyrkan för dem tillhörFörsamlingen avgift Svenska somom
församlingar kan dessaden. församlingen samverkar med andraOm

avgift.beslutagemensamt om
förhållande för den skall betalaAvgiften skall i till inkomstentas ut som

avgiften

14§

företräder Svenska kyrkan helhet och väljs demKyrkomötet av somsom
tillhör Svenska kyrkan

l5§

Kyrkomötet beslutar om
regler för kyrkotillhörighet,
principer ñr ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan,2.
bestämmelser val till kyrkomötet kyrkomötets3. samt samman-om om

sättning,
frågor.övriga kyrkliga4.

besluta i frågorKyrkomötet får överlämna till andra kyrkliga attorgan
i punkt 4.som avses

16§

särskildatystnadsplikt finns det bestämmelser i lagen 1999:000Om om
kyrkan.tystnadsplikt inom Svenska

17§

finns detkyrkans uppgifter begravningsverksamhetenOm Svenska inom
bestämmelser i begravningslagensärskilda 1990:1144.

1s§

meddelarRegeringen eller den regeringen bestämmermyndighet som
föreskrifter denna lag.ytterligare tillämpningen 16, 17 §§1-9,om av

bestämmelser imarkerar de lagregler grundläggandesom anses vara
beslutsförfarande itrossamfund och därför kräver särskiltLag om som

tillriksdagen motsvarande det gäller för huvudbestämmelsemasom
riksdagsordningen. jfr nedan regeringsformen 8 kap. 16 §
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Ovanstående förslag till ramlag för trossamfunden föranledergemensam
ÄNDRINGnedanstående förslag till LAG OM AV REGERINGSFOR-

MEN

kap.8
16 §

riksdagsordningen och grundläggande bestämmelser i lag om.
trossamfund beslutas detpå sätt angives i forts. oförändratsom . .
enligt formuleringen 20.s.

14 kap.
Trossamfund

1§

Bestämmelser trossamfundet Svenska kyrkan och övriga trossamfundom
meddelas i lag. Genom 10-15 i§§ LAG OM TROSSAMFUND överläm-

till Svenska kyrkan besluta i dess angelägenheter.attnas

Nuvarande uppdelning i skilda lagar bestämmelser vigsel inomav om
Svenska kyrkan förråtta vigselrätt inom andra trossamfund änattresp.
Svenska kyrkan bör enligt principen likvärdig behandlingom samman-
föras till lag, äktenskapsbalken.Lex.en

Kommentarer till

ÄNDRINGLAG OM AV specialmotiveringREGERINGSFORMEN: I
till regeringsformen kap.8 16 § skall och motiveras vilka lagregleranges
i LAG OM TROSSAMFUND tillerkänns konstitutionellt skyddsom
utmärkta med förfaritspå i specialmotiveringensätt tillsamma som
nuvarande kyrkolag. Jfr regeringens skrivelse till kyrkomötet 1990:1,

sista avsnittet126, 13.1.1.st.s. av

2. LAG OM TROSSAMFUND. innehållerLagen totalt paragrafer18
åtta 10-17 §§ enbart kyrkan,Svenska fyra 3, 9 §§varav avser
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enbart övriga trossamfund innehålleroch 18 §§1,avser sex
bestämmelser.gemensamma

KONSTITUTIONELLT SKYDD föreslås för elva paragrafer 1,
10-15 §§. dessa gällerSex enbart Svenska kyrkan 10-15 §§. Enav

enbart övriga trossamfund, såväl Svenska3 Fyra kyrkanavser avser
övriga l, 7 §§.som

och il 2 §§ LAG OM TROSSAMFUND den tidigare religions-ersätter
frihetslagens grundläggande regler och har enligt min mening den karaktär

och betydelse de i det läget, där religionsfrihetsfrågoma fåttatt nya
förstärkt aktualitet, bör ha denna garanti.

Nedanstående frågor är enligt min bedömning klart inomkyrkligav
karaktär, och hör inte hemma i riksdagen stiftad lag.en av

Biskops tjänstgöringsområde och specialmotiveringen biskopsom
uppgifter, 159. Det kyrkliga ämbetetsde kyrkliga ämbetenas gestaltnings.
och inordning i organisationen inkl. biskopsämbetet är inom-en- —-
kyrklig angelägenhet. Inte gällande kyrkolag har bestämmelsenens nu om
biskops tjänstgöringsområde under konstitutionellt skydd kap.4 6 §.

Bostadsbandförsamlingstillhörighet. Riksdagen skall inte hindra kyrkomö-
justera det territoriella försarnlingsbegreppet, allt oftaretet att som

ifrågasätts inomkyrkligai den för-debatten. Frågan icke-territoriellaom
samlingar är likaledes inomkyrklig fråga.en

förutsättsDet självklart beslut kyrkans och lära inte kanSvenskaatt troom
ligga annorstädes än hos kyrkomötet. har riksdagen ingenHärom
anledning lagstifta. Centralstyrelsen inte heller med denna punkt iatt tog
sin förteckning de föreslagnapå lagreglema kyrkomötets uppgifterom -
såvitt jag kunnat finna.

15 § punkt 3 kyrkomötet biskopama skallmöjlighet avgöraattger om vara
ledamöter kyrkomötet eller inte.av
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Reservation ledamoten Bengt Kindbom cav

Stat-kyrka

Under 1980-talet har rad reformer genomförts på Svenska kyrkansen
omrâde. Kyrkomötesreformen trädde i kraft den jan 1983.1 Ett nytt

för ekonomisk utjämning mellan kyrkokommunema gäller sedansystem
1983 och organisation stifts- och lokalplanetpâ genomfördes underen ny
1989.

Enligt min uppfattning borde Kyrkoberedningen vidare medgått reformer
rubba de grundläggande förutsättningarna självständighet förutan att om

Svenska kyrkan i inre angelägenheter och grundläggande lagstiftning om
Svenska kyrkan denna demokratisk organisation och fastsom ger en en
gmnd för dess ekonomi.

Beredningens direktiv utredningen i uppdrag grundval detpåattger av
material kommer fram vid remissbehandlingen ERK-beñnkandetsom av

och läggaöverväga fram förslag till den fortsatta hanteringen deav
aktuella frågorna. Därvid bör beredningen del de synpunkterta av som
kommit fram vid det inomkyrkliga rådslaget på lokal-, stifts- och
riksplanet. Med detta bakgrund jag mig beredningensmotsom reserverar
förslag enligheti med vad nedan följer.som

Lagstiftningen Svenska5. kyrkanom

delar utredningensJag uppfattning Svenska kyrkan flera skäl bör haatt av
i förhållande till övriga trossamfund vidare lagstiftning ocksåen som

uttrycker dess offentligrättsliga ställning. bör komma tillDetta uttryck

både i regeringsformen och i lag Svenska kyrkan.en om

Vad gäller regeringsformen bör den enligt min mening kompletteras med
bestämmelse rätt för Svenska kyrkans församlingar skattatt ta uten om

för skötsel sina uppgifter. Bil.av
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Församlingen denär grundläggande ienheten Svenska kyrkan. Det iär
församlingen evangelium förkunnas och sakramenten förvaltas. Desom
många församlingarna främjar naturlig närhet och gemenskap. Försam-
lingsorganisationen omfattar hela landet och alla möjlighet tillger
gudstjänst och församlingsliv bostadsort och ekonomioavsett m.m.

riksdagensI beslut med anledning 198788:31 N organisation påav prop. y
lokal- och stiftsplaneti Svenska kyrkan bekräftades Oavsettatt:m.m. om

anlägger teologiskt, historiskt eller sociologiskt betraktelsesätt, kanettman
konstatera den territoriella församlingenatt utgör grundenheten iman

Svenska kyrkan. Jag är angelägen understryka den förblir det ocksåatt att
i framtiden. färDetta konsekvenser för både församlingens fortsatta
självständighet kommun och för de samverkansformer jagsom egen som
i det följande föreslår.

Remissutfallet och rådslaget inom kyrkan inte anledning till annatger nu
ställningstagande. Tvärtom år det så det finns förstärkt opinion föratt en
Svenska kyrkan demokratisk organisation där prästerlig ämbetsför-som en
valtning kombineras med starkt lekmannainflytande i den kommunala
självstyrelsens former. Där Svenska kyrkans karaktär folkkyrkaöppenav
garanteras.

I samband med remissbehandlingen 1978 utredningårs kyrka-statav var
drygt hälften församlingarna representerande mindre hälftenän demav av

tillhörde kyrkan för bibehållande försarnlingamas självstyrelse-ettsom av
principer och beskattningsrätten. Vid remissbehandlingen ERK-be-av
tänkandet är 77 församlingarna representerade 65procent procentav av
dem tillhör kyrkan fir bibehållen beskattningsrätt och den kommunalasom
självstyrelsens principer.

Den beredningen föreslagna lagen Svenska kyrkan bör enligt minav om
mening ha helt omfattning. Bil.en annan

De grundläggande föreskrifterna Svenska kyrkan trossamfund börom som
inleda lagen. Därefter demokratiska och organisatoriska principer.anges
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omfatta föreskrifterdessabörgäller reglerna för kyrkomötetdetNär om
kyrkans och lära,Svenskahar besluta såsomkyrkomötetvad troatt om

handlingar, prästerövrigagudstjänst ochböcker, sakramentkyrkans samt
kyrkotill-biskop,organisation för tillsättningreglerbiskopar, ochoch av

förKyrkofondenbidra tillskyldighetförsamlingamashörigheten, att
kyrkansoch förförsamlingarnaekonomisk utjämning mellan gemensamma

frågor.och övrigabesvårsfrågorför Kyrkofonden,styrelseorgan,

rättigheterkyrkan kan förvärvaSvenskabestämmelsenVad gäller attom
skapas i dennarâttsfigurskyldigheter i denoch ikläda sig avsessomnya

organisation.rikskyrkligadel den

iföljande regler kvarståhuvudsaknuvarande kyrkolag bör iUr en ny
kyrkolag:

organisationen, kap. 11-22,lokalaDen-
organisationen, kap. 23-26,regionalaDen—

kyrkliga valen, kap. 46-47;43,De samt-
kap. 4-6, 8-9.kyrkliga indelningen,Den-

ändringsför-och degällande kyrkolagdärvid varitUtgångspunkten har nu
kyrkofrågor SOUbetänkandet Vissaberedningen redovisat islag som

andrabestämmelser ienskildabeaktas. Vidare finns1993:46 bör av-
kanbestämmelserenskildakan behöva beaktas ellerdelningar somsom

beredningsarbetet.vilket bör lösas i det fortsattaavföras

till kyrkofull-valinnebär reglernamig redovisade förslagenDe att omav
Valnämn-uppgift för kommunernasoñrändrade ochmäktige kvarstår är en

der.

börlagstiftningtillföreslagna hhvisningamaberedningenDe armanav
avsluta kyrkolagen.

delskyrkolagenomfattningenmig föreslagnadenGenom gesavav
de inom-beslutanderâtten överkyrkan sitt kyrkomöteSvenska genom

formersjälvstyrelsenslokalaSamtidigt bibehålls denkyrkliga frågorna.



189

vilket stämmer överens med församlingamas remissvar på ERK-be-
tänkandet.

Avgift till Svenska kyrkan

enlighetI med vad anförts föreslår jag beskattningsrâttenattsom ovan
bibehålls och de tillhör Svenska kyrkan skall betala försam-att som
lingsskatt. tillförsäkrasDetta församlingarna regler både igenom
regeringsformen och i lagen Svenska kyrkan.om

Svenska7. kyrkans ekonomi i övrigt

Med hänvisning till den bibehållna beskattningsrätten bör förslaget om en
omfattande statsbidragsgivning till Svenska kyrkan awisas. Statsbidrag kan

övervägas i speciella fall statsmakterna fattar beslut på avgörandeom som
punkter rubbar de ekonomiska förutsättningama. statsbidrag bör kunna

för underhållutgå vissa kyrkor till vilket jag återkommer.av

Begravningsverksamheten

Jag instämmer i beredningens uppfattning huvudmannaskapet föratt
begravningsväsendet i fortsättningenäven bör åvila Svenska kyrkans

församlingarpastorat. I enlighet med frånremissvaren bl.a. Svenska
kyrkans centralstyrelse kyrkansoch Svenska församlings- och pastoratsför-
bund jag dock intäkterna för huvudmannaskap bör lösasdetta såattanser

de tillhör kyrkan erlägger sin via kyrkoskatten.delatt som

Ersättningen från de inte tillhör kyrkan bör lösas antingen attsom genom
efter sârkostnadsredovisning för begravningsverksamhetenpastoraten

fastställer avgift eller lokal avgift fastställs respektiveatten en genom
borgerlig kommun detäven efter särkostnadsredovisning från pastoraten.
Frågan bör övervägas ytterligare. fortsattaBl.a. bör i det beredningsarbetet

belysas ändringarnågra i begravningslagen erfordras följdom som av
bestämmelserna avgift för de inte tillhör kyrkan.om som
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ll. Vården kyrkliga kulturhistoriskade värdenaav

förGenom kyrkorna fastläggs inom för lagenatt ansvaret ramen om
Svenska kyrkan och beskattningsrâtten bibehålls erfordras enligt minatt
mening inga generella förstatsbidrag vård kulturhistoriskt värdefullav
egendom. statsbidrag kan i fortsättningen till speciellaäven utgå projekt

domkyrkor och vissasåsom andra kyrkor. I övrigt bör särskilt kyrkobygg-
nadsbidrag inom för Kyrkofondens verksamhet för detramen svara
solidariska emellan församlingarna.ansvaret

FörBekännelsekrav Konungen, m.m.

Rubricerad fråga ingår enligt mening imin beredningens direktiv varñr
avsnittet i fråga bör liksom tillhörande lagförslag.utgå

Avslutning

detOm i andra avsnitt finns ställningstagande i enskildheter går emotsom
de redovisade principerna jag intehar särskilt tagit dessa.ovan upp

BILAGA till reservation ledamoten KindbomBengtav

Förslag till
ändring ilag regeringsfonnenom

Härigenom föreskrivs frågai regeringsformenom
dels punkt 9-13 övergångsbestämmelsema skall upphöra gälla,att att
dels 8 kap. 13 och kap. skall ha följande lydelse,16 §§ 6 §11att samt
dels det i regeringsformen skall införas kapitel, 14 kap.,att ett nytt av

följande lydelse.
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Föreslagen lydelse

kap.8
13 §

Regeringen får utöver vad följer 7-10 §§ förordningsom av genom
besluta

föreskrifter verkställighet lag,om av
föreskrifter2. enligt grundlag skall meddelas riksdagen.som av

Regeringen fär på gnmd första stycket besluta föreskrifterav som
riksdagen eller dess myndigheter eller Svenska kyrkan. Den fåravser

heller på grund bestämmelsen i första stycket 2 besluta föreskrifterav som
den kommunala beskattningen.avser

Regeringen får i ñrordning i första stycket överlåta åtsom avses
myndighet under regeringen meddela bestämmelser iatt ämnet. Utan
hinder andra stycket får regeringen också i förordning överlåta åtav
riksdagens myndigheter meddela bestämmelseratt i förstasom anges
stycket och förhållanden inom riksdagen eller dess myndig-som avser
heter eller Svenska kyrkan.

16§

Riksdagsordningen, lagen Svenska kyrkan grundläggandeom samt
föreskrifter andra trossamfimd beslutas detpå sätt angives i 15 §om som
första stycket första och andra meningarna andra stycket. De kansamt
också beslutas vid endast tillfälle, minst fjärdedelarett detreom av
röstande och än hälften riksdagens ledamöter förenar sigmer av om
beslutet. Tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen beslutas dock i samma
ordning lag i allmänhet.som

kap.11
6 §

Under regeringen lyder justitiekanslem, riksåklagaren, de centrala
ämbetsverken och länsstyrelserna. statligAnnan förvaltningsmyndighet
lyder under regeringen, myndigheten enligt denna regeringsformom
eller lag är myndighet under riksdagen.annan
Förvaltningsuppgift kan anförtros kommun.åt
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet,

stiftelse, registrerat trossamfund eller enskild individ. Innefattar uppgiften
myndighetsutövning skall det ske med stöd lag.av
Om trossamfimdet Svenska kyrkan finns särskilda bestämmelser.
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kap.14
Trossamfund
1 §

Svenska kyrkantrossamfimdetbestämmelserGrundläggande samtom
lagenmeddelas lag. Genomtrossamfund iandraföreskrifter omom

angelägenheter.dessbeslutatill denna iöverlämnaskyrkanSvenska att

2 §

skalloch landstingprimârkommunerföreskrivskap. 7 §Vad i 1 om
samfällig-ochförsamlingarSvenska kyrkansifrågatillämpas även om

heter.

januari 2000.i kraft denlag träder 1Denna

tillFörslag

Svenska kyrkanlag om

organisationochVerksamhet

trossamfund.evangelisk-luthersktkyrkan ärSvenska§ ett

demokra-påSvenska kyrkanupprätthållerförsamlingarsina§ Genom en
verksamhet.uppbyggd rikstäckandegnmdtisk

regionalt förochlokaltoch stiftförsamlingarSvenska kyrkans§ ansvarar
verksamhet.kyrkans

kyrkomöte.varje tillsamlas årför Svenska kyrkanValda ombud

skyldigheterikläda sigrättigheter ochförvärva samtkyrkan kanSvenska§
myndigheter.och andratalan inför domstolarföra

ochkyrkan ärSvenskatillhörbestår demförsamling§ En somsomav
finnaskan ocksåomfattar. Detförsamlingenområdeinom detbosatta som

icke-territoriella församlingar.

omfattar försam-biskop. Dettjänstgöringsområdet förStiftet§ är en
stiftets område.lingarna inom



193

Kyrkomötet

Kyrkomötet§ väljs dem tillhör Svenska kyrkan.av som

Kyrkomötet§ beslutar om
Svenska kyrkans och lära,tro
Svenska2. kyrkans böcker, sakrament gudstjänster och övrigasamt

handlingar,
och biskopar,3. präster

kyrkotillhörighet,4.
5. kollekter,
6. central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete

diakoni,samt
7. församlingamas skyldighet bidra till kostnaderna för ekonomiskattom

utjämning mellan församlingarna, för kyrkomötet och för kyrkans gemen-
samma organ,

styrelse för Kyrkofonden,om
9. kyrkomötets arbetssätt och verksamheten hos myndigheter under

kyrkomötet.

Församlingar

§§ Allmänt församlingar kyrkliga samfälligheter lokal nivåpåsamtom
Förtroendevalda
Kyrkofullmäktige i församling
Kyrkostämma
Församlingsdelegerade
Kyrkofullmäktige i kyrkliga samfälligheter
Kyrkorådet och övriga nämnder i församlingen
Revision
Församlingsskatt
Besvär

Stift

regionala§§ Den organisationen
Allmänt stiftssamfälligheterom
Stiftsfullmäktige
Stiftsstyrelsen och övriga nämnder i stiftssamfilligheten
Stiftssamfillighetens egendomsnämnd
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Val

till stiftsfullmäktigeVal§§
Val till kyrkomötet
Proportionellt valsätt

indelningenkyrkligaDen

Kyrkliga indelningsenheter§§ m.m.
Ändringar ñrsamlingsindelningenterritoriellai den
Ändringar pastoratsindelningenden territoriellai

kyrkliga samfälligheterBildande av m.m.
indelningsdelegeradeKyrkliga

Särskilda bestämmelser

bestämmelser i lagen 1999:000tystnadsplikt finns det särskildaOm§ om
tystnadsplikt inom Svenska kyrkan.

bestämmelser ifinns det särskildavigsel inom Svenska kyrkanOm§
äktenskapsbalken.

begravningsverksamheten finns detSvenska kyrkans uppgifter inom§ Om
begravningslagensärskilda bestämmelser i 1990:1144.

kraft januarilag träder i den 2000.Denna l

vReservation Eva Zetterbergledamotenav

decennierförhållande till har underSvenska kyrkansFrågan statenom
från 1951religionsfrihetslageni Sverige. bärande tanken iDenutretts --

samfundsig till religiöstmedborgare fritt skall kunna anslutavarje ettatt
direktanslutning vid födseln.har åsidosatts genom-

religionsutövning grundläggande förVänsterpartiet till friär rättenFör ett
har neutralbetydelsedemokratiskt land. Det likasåär att statenstor enav
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relation till olika trossamfund. Inget samfund bör otillbörligen gynnas av
staten.

Under årens lopp har förvisso förändringar skett i relationen stat-kyrka.

ERK-utredningen kom med ytterligare förslag till alternativa lösningar.
Föreliggande slutbetänkande från Kyrkoberedningen grundar sig delarpå

ERK-utredningen. Beredningens arbete har bedrivits i mycket positivav en
och kreativ anda. Flera viktiga förändringar föreslås där beredningen

glädjande enig i sin bedömning.är Det gäller exempelvis vikten attnog av
instifta lag för samtliga trossamfund och införa statlig be-atten en
gravningsavgift.

I avseenden vill jagnågra däremot framföra avvikande åsikt.

beredningensI huvudförslag finns lagar,två trossamfund ochen om en
enbart handlar Svenska kyrkan. Jag det bör enbartattsom som anser vara

lag, Lag trossamfund. I denna lag bör några få paragrafer handlaen om
speciellt Svenska kyrkan.om

2. Beredningen föreslår konstitutionellt skydd allaåt 14 paragraferatt ges
angående Svenska kyrkan, däremot endast två tio paragrafer iav
föreslagen Lag trossamfund. Samma konstitutionella stöd bör åtom ges
alla trossamfund.

föreslagna3. Den Lag Svenska alltförkyrkan är detaljerad och börom
kraftigt kunna förkortas. Den offentligrättsliga Svenska kyrkanstatus som
behåller även i föreliggande förslag är inte önskvärd.

I nämnda avseenden vill jag i huvudsak ansluta mig till det altemati-ovan
detaljerade förslag, lagts fram i reservationen Bertil Hansson.va, som av

I fråga, kyrkotillhörigheten, vill jag också anmäla avvikandeen annan upp-
fattning.
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tillhörbarnvårdnadshavare, ett98betänkandet påI4. att varsangess.
samfundet.inte tillhördetregistreras, äventrossamfund, bör kunna om
registreringEnregistrering kan göras.automatisksådaninteJag enanser

vårdnadshavarenönskemål frånifrånkyrkotillhörighet utgåmåste ettav
själv.
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

Särskilt yttrande ledamoten Bertil Hansson fpav

Det svenska samhället har sin idémåssiga förankring i den värdegnmd som
demokratins grundläggande värderingar. gnmdlagsfástautgörs Denav

principen religionsfrihet utgångspunkten förblir då den självklaraom
hanteringen den fråga behandling beredningens huvuduppgift.årav vars
Religionsfrihetsprincipen, tolkad i och för mångkulturella samhälle,det

nutida Sverige, kräver emellertid helhetssynär vårt går utöversom en som
det begränsade perspektivet Svenska kyrkans förhållande tillpå staten, stat-
kyrkafrågan.

Med utgångspunkt från positiva samhälletsden neutralitet från sida

befintliga trosriktningar, i dag naturlig, gäller detgentemot som anses
följande helhetsperspektiv:

Individens religionsfrihet, religionsutövning och från alltfrihet till tvång

i samband därmed;

2. Statens och Svenska kyrkans gestaltning sina inbördes relationerav en-
ligt religionsfrihetens principer och detta kräver uppmärksam-samt ny-
het i frågan hur religionsfrihetensamhället förhåller sig tillom -

relationer3. Statens till övriga trossamfund.

sistnämndaDen aspekten, har inte alls eller endast marginellt och i

förbigående behandlats i de tidigare stat-kyrkautredningama. Det gäller
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både 1958 utredning,års Alva Myrdal ledda beredning och1968 års av
stat-kyrka1978 års överläggningar. Direktiven till BRK-utredningen och

dess betänkande har begränsning. direktiven förInte hellersamma
Kyrkoberedningen vidgar perspektivet det sammanfattningsvisutöver som
formuleras uppgift den statliga regleringen Svenskaöverattsom en se av
kyrkans ställning, organisation ekonomioch och försiktig antydanen om
beredningen naturligt forum för de fortsatta övervägandenaettsom

det gäller det framtidanär förhållandet mellan och Svenskastaten
Övrigakyrkan. trossamfund lyser med sin frånvaro i direktivvåra men

finns indirekt med i hänvisningen till det material kommer fram vidsom
remissbehandlingen ERK-utredningens betänkande.av

också först iDet och med remissyttrandena och alltså på ett sentvar
stadium den nödvändiga tredje delen religionsfrihetsfrågan lyftessom av
fram på så övertygande blevsätt det nödvändigt för Kyrkobered-ett att
ningen i sitt arbete direktivens bokstavliga lydelse.gå utöver Dettaatt
markeras tydligt i rubriceringen betänkande:vårt STATEN OCHav
TROSSAMFUNDEN.

framför alltDet är Romersk-katolska biskopsämbetet, Frikyrkorådet,

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och De judiska
församlingamas i Sverige Centralråd betonat hur nödvändigt det är attsom
grundläggande regler för förhållandet mellan och alla trossamfundstaten
återfinns i lag. Det framstår betydelsefulltmycket Svenska kyrkansattsom
centralstyrelse efter överläggningar med företrädare för Övri trossamfundga
gjort denna uppfattning till sin. dettaMan bör markant inslagettse som
i Centralstyrelsens strävanden finna långsiktig och stabil lösningatt en av
stat-kyrkafrågan, lösning syftar till att vinna bred anslutningen som en
inom Svenska kyrkan och det svenska samhället i övrigt och gersom en
god grund för positiv ekumenisk utveckling. punktSe 3.1, 3.4.1 ochen

i3.10 Centralstyrelsens remissyttrande ERK-utredningenöver

Det har med viss rätt hävdats renodlat liberal hållning i stat-att en
kyrkafrågan borde utesluta lagstiftning trossamfundens angelägen-om
heter. Lagstiftning och normgivningstatlig detta områdepå ärannan en
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så grannlaga uppgift det kan finnas starka skål avvisa statligatt att
inblandning och offentligrâttslig reglering. Under alla förhållanden måste
sådan normgivning mycket restriktiv det gäller omfattning ochnärvara
innehåll. Statsmaktemas reglering inomkyrkliga frågor måsterentav
avvisas. På denna punkt har jag invändningar majoritetsförslaget ochmot
jag hänvisar till den reservation jag lämnar och där del andrasom en
närbesläktade frågor tas upp.

bakgrundMot det arbete under hela efterkrigstiden och framför alltav som
sedan mitten 1960-talet bedrivits inom frågaFolkpartiet i denna bejakarav
jag ändå principerna och de flesta praktiska tillämpningama i be-vårt
tänkande. ställningstagandeDetta har för mig kyrkligt engagerad sinsom
starkaste motivering i Kyrkoberedningen i slutbetänkandet STATENatt
OCH TROSSAMFUNDEN det nämnda helhetsgreppet. Be-tar ovan
redningen placerar Svenska kyrkan trossamfund bland trossamfundettsom
och bl.a. därigenom markeras dess profil trossamfund och kyrkasom
under det framtoningen statsinstitution och myndighet iatt motsvaran-som
de grad elimineras. Beredningens betänkande innebär totalt sett ett stort
och avgörande i riktning i linjerätt med gamla liberala ñrslag detnärsteg
gäller dels förhållandet mellan och trossamfunden inkl. Svenskastaten
kyrkan, dels frågan individens religionsfrihet. Några viktiga exempelom
i övrigt förslag frånpå beredningen, blivit avgörande för mittsom
ställningstagande, är ñljande:

Förslaget LAGSTIFTNING OM TROSSAMFUND I ALL-om en
MÄNHET. Denna lagstiftning viktiga iersätter regler den nuvarande
religionsfrihetslagen. Dessutom trossamfund möjlighet under denattges
associationsrâttsliga TROSSAMFUND självständigautgöratermen
rättssubjekt och inte tvingas framträda föreningar eller stiftelser.att som

2. Från betraktasnärmast del rättssubjektet fåratt statennu som en av
Svenska kyrkan den föreslagna offentligrättsliga regleringen igenom ny
form ställning rättssubjekt, vilket varken totalt eller till någonett egetsom
del statligt eller kommunalt.är
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kyrkans3. Svenska församlingar inte längre kommuner och alltsåär har
i fortsättningen ingen beskattningsrätt. religionsfrihetssynpunktDen ur
oacceptabla s.k. dissenterskatten därigenom bort.tas

likaledes4. Det religionsfrihetssynpunkt s.k. automatiskastötandeur
medlemskapet i Svenska kyrkan försvinner. Liberala motioner i riksdagen
under harmånga år avvisats riksdagsmajoriteten med hänvisning tillav
pågående inomkyrklig utredning i frågan. Samtidigt har riksdagen slagit
fast nuvarande medlemskapsregler uppenbart strider regerings-att mot
formens portalparagrafer grundläggande fri- och rättigheter.om

5. Trossamfunden inkl. Svenska tillförsäkras möjlighetkyrkan fåatt
hjälp vid uppbörd sin kyrkoavgift eller motsvarande tankestatens av en——

redan framfördesår 1968 i betänkandet KYRKA TRO FRIHETsom av
inom Folkpartiet tillsatt arbetsgrupp. Regeringens tillskrivelse 1979 årsen

kyrkomöte innehöll bl.a. också detta förslag.

Samhällets6. för begravningsverksamheten i landvårtyttersta ansvar
betonas och får markering införande allmän, statligen genom av en
begravningsavgift samtidigt möjligheten fortsättningsvis lämnasävensom

föröppen de kommuner villså huvudmannaskapet förövertaattsorn
denna verksamhet så skett i Stockholm och lokalt,Tranås. Ettsom——
kommunalt Övertagande, helt eller partiellt, huvudmannaskap firav
begravningsverksamhet bör i större utsträckning komma till stånd därt.ex.

har svårigheter bringa ned sina kostnader och samtidigtpastoraten att
upprätthålla god gravkultur.

Grundlagens föreskrift7. statschefens och tvångsvis tillhörighettroom om
till Svenska kyrkan försvinner.

kan inte biträdaJag majoritetens förslag lagstiftning Svenska kyrkanatt om
sker lag och endast delvis ingår i den föreslagnaseparatgenom en
lagstiftningen trossamfund i allmänhet. inteJag majorite-accepterarom

förslag när det gäller utfommingen det konstitutionella skyddet itens av
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lagstiftningen Svenska kyrkan trossamfund i allmänhet.och Jagom om
hänvisar i dessa avseenden till jag lämnar.den reservation som

Särskilt Lundberg syttrande ledamöterna Ingerav

och Eva vZetterberg

anslutning till avsnitt 8I Kyrkotillhörigheten

I förslaget till lag Svenska kyrkan folkkyrkanär på ettsomom synen
demokratiskt samfund gnmdläggande. Vi instämmer i beredningens

uppfattning kyrkan själv kyrkomötet bör lägga fast grundernaatt genom
för medlemskap i Svenska kyrkan. Beredningen citerar emellertid den s.k.

kyrkotillhörighetsberedning, genomförts inom Svenska kyrkan. Dennasom
hävdar, i enlighet Svenska kyrkans tradition, dopet inte fårmed att
förknippas såväl för denmed eller krav. Kyrkan skalltvång stå öppen som

tillhöraår döpt för den döpt förklarat sig viljautan attsom som vara
kyrkan.

Samtidigt kyrkotillhörighetsberedningen åtskillnad mellan döpta ochgör

odöpta kyrkomedlemmar kyrkotillhöriga. Allavuxna ges samma
skyldighet avgifter bidra till den kyrkliga verksamheten,att genom men
endast de döpta företräda sina församlingsmedlemmarär rätten attsom ges

förtroendeuppdrag kyrkan. Cirka kyrkanspå inom halv miljon med-aven
åldrarlemmar i olika inte krav dop för valbarhet kanär döpta. påEtt

deltadärför betyda kyrkotillhöriga inte skulle ha rättatt stor atten grupp
i för den kyrkliga förvaltningen.ansvaret

sådan strider enligtåtskillnad mellan medlemmar i samfund vårEn ett
mening, formellt principiellt, fullt demokratiskså påutmotom synen
kyrkans verksamhet. ivalbara och ickeEn uppdelning medlemsgruppenav
valbara medlemmar sig från den tradition inom svenskaskulle skiljavuxna
folkrörelser, medlemmarvarje medlem och allaröstsom ger sammaen
rättigheter.
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bidra tillvillkor för valbarhet inom Svenska kyrkan kan ocksåDop som
folkkyrkans Kyrkoberedningens förslagoklarhet öppna karaktär.om om

också framgent skall för begravningsväsendet,kyrkan samtatt enansvara
uppslutning tillgångar,bred kring betydandeatt gemensamma som nu

kyrkanöverföras till Svenskaförvaltas kyrkan, med äganderätt bör ärav
skäl dopkrav villkor för uppdrag inomytterligare talar mot ettsom som

kyrkan.

mistekan kommabetyder också kyrkan gåDoptvånget attatt om
för denengagerade förtroendevalda med sinne ochöppet engagemang

ställas införberedda omedelbartkyrkliga verksamheten inte är attmen som
vuxendopkrävande personliga ställningstagandedet mycket ettsom
kyrkangäller inte minst ungdomar ärinnebär. Detta vars engagemang

olyckligt kyrkan bestämmelserstarkt beroende Det är nyaav. om genom
mindre värdeodöpta medlemmar intryck de haratt ett somavger

kyrkotillhöriga än övriga medlemmar.

vSärskilt Eva Zetterbergyttrande ledamotenav

och viktig fråga berörbegravningsväsendet utformasHur är stor somen
Svenskasamfundens ensak. Denalla människor. Det år inte de religiösa

för begravningsväsendet.kyrkan har under århundraden ansvarat

utgjort med kommunaltStockholms kommunUndantag har och Tranås
inslagdock mångkulturellt medhuvudmannaskap. SverigeDagens är av

börprincipiella skäl, för religionsfriheten,olika trosuppfattningar. Av

trossamfunden. bör åter-förhålla sig neutral till de olika Dettastaten
samband medsamfunds traditioner ispeglas, olika religiösaså att

nämnderkanske ekumeniska ibegravningar respekteras. Idealet attvore
begravningsverksamheten Meri land sköttegemenskap vårtnmt om

huvudmannaskap förkanske sig kommunaltpraktiskt är tänkaatt
från Stockholm och Tranås ärbegravningsväsendet. Erfarenheterna

möjligtskulle ändå detpositiva. Ett kommunalt huvudmannaskap göra att
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där kommun och de religiösa samfunden år överens låta Svenska kyrkan
fortsättningsvisäven handha begravningsväsendet.

Slutligen vill jag frågannämna Svenska kyrkans ekonomi i framtiden.om
Många har uttryckt för Svenska kyrkan vid förändring principenattoro av
för kyrkotillhörigheten skulle förlora del sina medlemmar ochstoren av
därför få kraftigt försämrad ekonomi. Jag inte det finns fog förtror en
sådan I beredningens betänkande föreslås samtlig kyrklig egendomattoro.
överförs till kyrkliga stiftelser. Tiden för beredningens arbete har be-
klagligtvis inte tillåtit djupare analys just frågan kyrkligen av om
egendom. Kyrkans ägodelar i vid mening innehållande både fastigheter,-
jord och värdepapper tillhör det svenska folket och utgör ovärderligen-
del kulturarv.vårt Därför âr det angeläget svenska folket även iattav
fortsättningen får tillgång till och viss insyn i dessa stiftelser. Jag anser
därför sådan fördjupad analys hade varit sin plats föratt på bearbetaatten
dessa frågor ytterligare.

ÅstrandSärskilt yttrande ledamoten Göran mav

Utgångspunkten fir alla förslag i Kyrkoberedningen deär skallatt ge
Svenska kyrkan så goda arbetsförutsättningar möjligt så starkattsom en
och plattform skapas för kyrkans arbete medtrygg evangelisation och för-
kunnelse.

Som många andra i kyrkan har jag värde i nära och förtroende-sett ett ett
fullt samarbete mellan kyrka och och förpliktigande förstat ett ansvar
samhällsorganen de bästa förutsättningarmöjliga för kyrkan ochatt ge
hennes arbete.

Den successiva förändringen relationerna har i präglatsstort ettav av
sådant ansvarstagande.

Svenska kyrkan har givits allt inomkyrklig frihetstörre samtidigt som en
viss offentligrättslig reglering behållits och kyrkan har sin kyrko-genom
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tättsammanhängande beskattningsrättkommunala och därmedstatus
ekonomisk och administrativ stabilitet.

före-riktigt kyrkan 1979 avvisa dåjag detDet attavsom servar —— -
samtidigt inledarelationsändringsförslag. göra det ochliggande Genom att

fir alltoch bättre möjligheterinomkyrklig reformering har ennyaen
representativa,ochsjälvständigare kyrka skapats. störreDet nya, mer

inrättandetoch ombudsmöte,kyrkomötet, uppdelningen i kyrkomöte av en
den centralasamordningenSvenska kyrkans centralstyrelse, avegen

stiftssam-stiftelsen, skapandetkyrkliga verksamheten i den rikskyrkliga av
administration tillsamordningen ekonomi ochfällighetema, pastoraten,av

kyrkan.allt har skapat situation fir Svenskadetta en ny—-

vidi kyrkotillhörighetsfrågan 1992 årsDärtill har kyrkomötets beslut

medlemsskapsfrågaframåt den såkyrkomöte inneburit fall förett som
blockerat eventuella förändringar.länge

i Kyrkobered-bakgrund har det känts viktigt och angelägetdennaMot att
möjligt kring beslutsöka finna bred lösningningens arbete så omen som

framtid.kyrkans

begränsad offent-viktiga förutsättningarEnigheten gälla så som ensynes
beslutas kyrkan självmedlemsfonnuleringligrättslig reglering, avsomen

domkapitlenbiskopar,kyrkomötet, självständiga kyrkobeslutdvs. om
enighet dessakyrkofonden kyrkomötet. En påunder kyrkomötet, under

punkter riktig och angelägenkänns

kring begravnings-lösningarDärtill har Kyrkoberedningen kommit på

ñrsamlingsmajoritetendet möjligtverksamheten gör att somsom ~—-
Förslagetbehålla kyrkogårdama.tydligt önskat kyrkligt överett ansvar-
omöjligastatlig begravningsavgift knytamed annarsen synes upp

motsättningar.
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enig eftersom föränd-blivit heltKyrkoberedningenhade gärnaJag attsett
samarbete och i störstamöjligaför kyrkans bästa bör ske iringar största

möjliga enighet.

position.bestämma vårmöjligt får vi ledamöterinte blivitdettaNär som

olikaberedningen och i delinje imig för majoritetensbestämmerJag ser
krav vi kristnaförenar de olikaåtgärderförslagen syntes somsomen av

har anledning ställa.och aktiva i kyrkan att

beskattningsrätten ersättsden kyrkligaförslag innebärVårt att av en
förorda sådanfinnas starka skälmedlemsavgift. kankyrklig Det att en

från detdet viktigt övergångendet jagordning är attsermen som -——-
iinte resulterarandra utformas sätttill det på stortettettsystemet somena

viktiga problem ilösningen dettadel jag påantal utträden. För egen ser
Riksskatteverket görSvenska kyrkan medavtalskonstruktionen när upp om

uppbördenhjälp medoch principer för denadministrativ teknik, regler
Kyrkoberedningens beslut.förutsatts isom

AhrénPer-OlovsakkunnigaSärskilt yttrande deav

Sörenoch Ekström

bedömningAllmän

avseenden med dei mångaKyrkoberedningens förslag överensstämmer
fråni remissvaretfördes frammed stöd biskopsmötetförslag avsom

ERK-utredningensanledningcentralstyrelse medSvenska kyrkans av
betänkande.

skyldighet för demlagstadgadmed tillfredställelseVi attnoterar som
ñrslaget.med i Ikyrkoavgift finnsSvenska kyrkan betalatillhör att
bibehållenuppbördshjälp ochmed förslagen statligkombination omom
Svenskaförutsättningar förgodaoffentligrättslig reglering därmedges

verksamhetrikstäckandefolkkyrka, medverkakyrkan öppenatt som en
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och demokratiskpå grund byggd organisation. Till detta bidrar ocksåen
det förhållandet ñrsamlingamas och stiftens för Svenskaatt ansvar
kyrkans verksamhet lokalt och regionalt slås fast i den föreslagna
lagstiftningen. Tillsammans med det starkt ökade lederansvaretegna
förslagen till Svenska kyrkans identitet trossamfund stärks.att som
Samtidigt den ekonomiska och organisatoriska grunden förtryggas
verksamheten.

Direkta överläggningar Svenskamellan och kyrkanstaten

Från Svenska kyrkans utgångspunkt det emellertidär angeläget betonaatt
genomförande Kyrkoberedningens förslag direktakräver över-att ett av

läggningar mellan och Svenska kyrkan. Sådana överläggningar,staten som
också beredningen bejakar, fordras inte minst för finna lösningar i fleraatt
ekonomiska frågor grundläggande betydelse.av

överläggningar behöver genomföras beträffande finansieringen deav
omfattande kulturminnesvårdande insatser knutna till bl.a.är det storasom
antalet skyddsvärda kyrkor. sak gäller detSamma verksamhetsstöd, av

karaktär stödet till samfund,övriga föreslås be-samma som som av
redningen. I den frågan de krav rikstäckandeär verksamhetsenare en

den beredningen föreslagna lagen Svenska kyrkan innehållersom av om
avgörande betydelse. Beträffande de kulturminnesvårdande insatsernaav

görs f.n. beräkningar inom för inomkyrkligt utrednings-ettnya ramen
arbete. Dessa bör, tillsammans med de principer Kyrkoberedningensom
för fram, kunna ligga till grund för överläggningar.

Överläggningar det slag vi här redovisat bör åtminstone i förstaav en-——
omgång genomföras innan regeringen ñrelågger kyrkomötet och—-
riksdagen principskrivelse respektive principproposition vilket enligten
beredningens förslag till tidsplan sker hösten 1995.

Beredningen föreslår fortsatt utredningsarbete beträffande begravnings-ett
verksamhetens finansiering, liksom förutsättningarnaockså för lokaltatt ettgarna
baserat ñnansieringssystem då skall ytterligare. dettaprövas I sammanhang
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centralstyrelsevi från förslaget från kyrkansutgår Svenska attatt om
kyrkan skall ñnan-begravningskostnadema för dem tillhör Svenskasom

prövning. Med tankefir kyrkoavgiften tillsieras inom kan tasramen upp
Svenskabetydelse begravningsverksamheten tillmåts iden mångapå av
föreslårförsamlingar, den allsidiga prövning beredningenkyrkans är som

överläggningar mellanviktig. Också dessa frågor bör i direktatas upp
och Svenska kyrkan.staten

Ekumeniska konsekvenser

också med tillfredställelse ERK-utredningens och Centralsty-Vi noterar att
ställning,relsens ambitioner samtliga trossamfund klarareatt merge en

beredningen.präglad likställdhet mellan samfunden, fullföljsav av

ekumeniskahar inte legat i beredningens uppdrag bedöma deDet att
effekterna de förslag läggs fram. Vi vill emellertid för delvårav som -

bakgnmd decenniers diskussion förhållandet mellan ochstatmot av om
alltkyrka, också med kunskap det ekumeniska arbete blivitsommen om

fram be-viktigare i land betona de förslag läggsvårt att som av-
redningen underlättar fortsatt positiv utveckling det ekumeniskapåen
området.

Särskilt sakkunnige Sven Amströmyttrande av

Sammanfattning

delar beredningens följande punkter:inte uppfattning påJag

till juridiskFörslaget göra Svenska kyrkan helhetattom som en

person:
självbestämman-innebär församlingamas självständighet ochDetta att

derâtt kan komma bli illusorisk.mycketatt
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Grundlagsreglering trossamfundet Svenska kyrkan:av
Det är angeläget fastställa grundlagsskydd fir den lokalaatt ettmer
organisationen och självstyrelsen, de demokratiska styrelseformema

och gnmdema för stabil ekonomi.en

Beredningens förslag kyrkoavgift:om en
Denna avgift är statsrâttsligt skatt. Förslaget är ingensett en ur
synpunkt bättre denän nuvarande ordningen med församlingsskatt.

Beredningens förslag begravningsavgift:statligom en
Det angivna syftet för begravningsverksamhetensersättaatt pastoraten
kostnader inte.uppnås

Beredningens förslag förutsätter statsbidrag för församlingarna skallatt
kunna fullgöra sina uppgifter. innebär självklart starkareDetta avsevärtett
beroendeförhållande till än vad nuvarande ordning utgör.staten

Mitt förslag är bör fortsätta med revidera kyrkolagstiftningenatt attman
och bort delar den statliga detaljregleringen.ta stora av

Utgångspunkter

Församlingama de enheter inom kyrkan kyrkansår Svenska bärsom upp
verksamhet. harDe lämnat mycket tydligt i rådslag innehålletett svar om
i ERK-utredningen. Rådslaget genomfördes Svenskagemensamt av
kyrkans centralstyrelse och Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför-

bund.

Svenska kyrkans centralstyrelse har valt församlingamasgåatt emot
samlade remissvar och har skapat sitt förslag framtiden föreget om
församlingarna i remissvaret till regeringen.

Kyrkoberedningen har principiellt från förslag.utgått centralstyrelsens

Beredningen har inte utvecklat alternativt förslag i linje mednågot

församlingamas ståndpunkt. jag beklagligt.Detta anser vara
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Beredningen har inte heller tillvelat intryck det Centralstyrelsensta av
yttrande uppenbart kritiska förhållningssätt vilket tillkom tydligt uttryck

under 1993 kyrkomöte.års

Min utgångspunkt i diskussionen relationerna mellan ochstatenom
Svenska kyrkan församlingarnaär inom för den lokala själv-att ramen
styrelsen har uppgifter väsentlig i samhället.betydelse Dessatre av
uppgifter är

den gnmdläggande enheten i Svenska kyrkan fir för-att som svara
samlingsverksamheten. ñrsamlingamas främsta uppgiftDetta âr och

57 församlingarnas verksamhetskost-totalamotsvarar procentca av
nader.

handha2. begravningsverksamhetenca 26 procent.att

3. för vården det för vårt samhälle ovärderliga kulturarvatt svara av som
ligger i kyrkor, vissa kyrkligavåra andra byggnader, deras inventarier

och kyrkoarkiven ca 17 procent.

Sammantaget kräver dessa uppgifter stabil lokal organisation, stabilen en
ekonomi och tydligt uttalat utpekande det lokalaett staten ansvaretav av
för dessa uppgifter.

Behovet reformerav

beredningen föreslagnaDen principlösningen innebär trossamfundetattav
Svenska kyrkan får sin grundläggande reglering i regeringsformen.

Regeringsformens funktion i första hand grundernaär föratt ange
statsskicket och anvisa former för den samhälleliga verksamheten. Den

debatt tid efter sedan 1960-talet har haft ändradeägtsom annan rum
relationer mellan kyrka och eller skilja kyrka elleroch stat liknandestat

utgångspunkt.termer som
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liggerDet nära till hands uppfatta beredningens förslag grundlags-att om
reglering trossamfundet Svenska kyrkan så Svenska kyrkanattav
därigenom kommer betraktas delatt staten.avsom en

Reformarbetet inom Svenska tidkyrkan under har i stor ut-senare
sträckning förenkla,gått på avreglera och i övrigt bort statligut att ta
detaljstyming den kyrkliga verksamheten. Utvecklingen har alltså gåttav

successiv avveckling statskyrkosystemet. utvecklingDenna börmot en av
fortgå efter de hittillsvarande linjerna.

År fick vi kyrkolag1992 i vilken den för kyrkan gällande lagstift-en ny
ningen finns samlad. hade varit bättreDet följsamhet såvälmoten
beredningens direktiv remissopinionen hos de berördanärmastmotsom

beredningen hade tagit den nuvarande kyrkolagstiftningenom som
utgångspunkt för frågans fortsatta hantering. revidering kyrkolag-En av
stiftningen bör syfta till i möjliga utsträckningstörsta bort onödigatt ta
statlig reglering dvs. eliminera de delar regelsystemet kanav som vara
ämnade Svenska kyrkan karaktär statskyrka.att ge av

Kyrkoberedningens förslag är genomgripande. Det innehåller principiellt

betydande ingrepp i gällande konstitution. Inte minst gäller detta de

ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för den lokala själv-

styrelsen för kyrkan.

Jag i till beredningen, beredningens förslag kommertror, motsats att att
innebär förändring Svenska kyrkans identitet. Denna förändringen av
kommer fä negativa konsekvenser för medlemsantal och verksamhet.att
Detta skulle medföra försämrade ekonomiska förutsättningarsammantaget
för Svenska kyrkan lokalplanetpå och också riskera leda till mindreatt ett
aktivt ansvarstagande i det lokala nätverk omfattar totalt 3 100som ca
församlingar och samfälligheter.
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Behov förändringar föreligger i ñrsta hand följande områdenpå treav

nuvarande rikskyrkliga organisationenDen bör större gradges en av
enhetlighet kyrkomötets kompetensområde fär viss utvidg-attgenom
ning.

Begravningsverksamhetens finansiering behöver över. Denses
nuvarande dissenterskatten bör avskaffas och rättvist ochersättas ettav
precist lokalt skatteuttag för tillhör Svenska kyrkan.dem intesom

Övriga trossamfund flera jämföraskan i avseenden inte med Svenska
kyrkan eftersom Svenska kyrkan särställning i dethar svenskaen
samhället. delar emellertid beredningens uppfattningJag det ärattom
viktigt långt möjligt utjämna skillnader.såatt som

Lagstiftningen Svenska kyrkanom

kritisk till beredningens förslag tillJag âr lag Svenska kyrkan. dessAvom
§ framgår nämligen juridisk4 Svenska kyrkan skallatt vara Q person.

Med Svenska kyrkan förstås därvid totaliteten dvs. inklusive församlingar

och samfalligheter.

I lagförslagets föreskrivs församlingar6 § även och samfälligheter skallatt
juridiskavara egna personer.

Konstruktionen innebär juridisk församlingensåledes att personen
kommer inbyggd Svenska kyrkan.juridisk Jagatt vara en annan person

mycket tveksam till konstruktion hållbar utifrånär beredningens ärom
rättsliga utgångspunkter. Skulle det under det fortsatta utredningsarbetet

konstruktionen konsekven-visa sig inte möjlig kan detta få negativaäratt
för församlingamas självbestämmanderätt och ställning juridiskaser som

personer.

vidare kritisk till beredningens ändringar iJag är förslag till regerings-

formen. grundernaI för statsskick ingår väsentlig principvårt attsom en
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riksdagenendast stiftar lag. nonngivning lag, dvs. förordningarAnnan än
och andra föreskrifter blir bestämmande för myndigheters ochsom
enskildas handlande, kan i viss utsträckning delegeras till regeringent.ex.
eller myndighet.en

Kyrkoberedningens förslag innebär riksdagen skall delegera uppgifteratt
inom sitt i regeringsformen obligatoriska lagområde regeringsformen
kap. 2-5 till kyrkomötet8 §§ i utsträckning enligt min mening,som,en

inte förenlig med grundläggande i regeringsformen.är principer Kyrkomö-
skulle få alltför långtgående norrngivningsbefogenheter för-tet gentemot

samlingarna. Beredningen har själv konstateratockså kyrkomötetsatt
befogenheter ñrsamlingama blir vidsträckta och i praktikengentemot
endast begränsade till vad föreskrivet iär lag, lagen Svenskat.ex.som om
kyrkan eller begravningslagen 157. Med stöd lagförslagets 5s. 10 §av

kyrkomötet intillnäst obegränsad normgivningsmakt det gällernärges en
övriga kyrkliga frågor. Församlingarnas självständighet och självbe-

stämmanderâtt kan därmed komma bli mycket illusorisk.att

Jag således det inte befogat statsskickets grunderär rubba påatt attanser
det blir följd beredningenssätt ñrslag. förslaget genomförsOmsom en av
skulle också församlingarnas självständighet på sikt kunna komma att
upphöra. skulle då inteDe längre utgöra rättssubjekt med denegna
självständighet och centralkyrka de idag hargentemot stat som som
kyrkliga kommuner.

Avgift till Svenska kyrkan

Frågan den beredningen föreslagna kyrkoavgiften bör rubricerasavom
skatt eller avgift betydelse.har såväl praktisk teoretisksom en som

Såsom beredningen anför kan skatt definieras betalnings. 78 en som en
från den enskilde för för allmännatäcka kostnaderatt gemensamma
ändamål. Med avgift däremot enligt förarbetena till regerings-bör,en
formen, vanligen förstås penningprestation betalas fören som en
specificerad motprestation från det allmänna.
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ifinansieraavseddkyrkoavgiften ârberedningen föreslagna attDen av
idagförsamlingsskattenförsamlingsnivånkostnader påprincip somsamma

kultur-och vissabegravningsverksamhetenundantag förmedtäcker
överkostnader.historiska

idagförsamlingsskatten redaninnebär såledesBeredningens attresonemang
givetvisskulle ävenfallavgift. sådantIbetecknasskulle kunna som en

såvälavgifter eftersomlandstingsskattenochkommunalskatten vara
enskildestill denkoppladärlandstingsskattenkommunal- som

demfrånde tjänsterlandstinget ochrespektivetill kommunentillhörighet
påräkna jfr 79.hon kanhan eller s.som

regeringsformensutifrånkyrkoavgiften,uppfattningBeredningens att
villskattavgift och inteskulledefinitioner,ochbetraktelsesätt enenvara

föreslagnaberedningenEftersom denfelaktig.betecknajag avsom
heltrealiteteniinnebär dettaskatträtteligen är attkyrkoavgiften nyenen

vid sidani Sverigeskulle tillskapasbeskattningsmaktmedrâttsñgur av
tillskälenärkommunala Dettabeslutandede ettriksdagen och avorganen.

törsamlingamaordningennuvarandeförordar deniställetjagatt gersom
kyrkliga kommuner.ställning som

kommunerkyrkligaställningsinbibehållerförsamlingarnaOm som
generellaunderkastade detfortsättningsviskommer de även att vara

församlingarbeslutandekommunalafirgällerregelsystem som
utgörsregelsystemkap. 7 §. Dettaregeringsformen 1 numera av

finnassåledes måsteförsamlingslagenavdelningfemtekyrkolagens som
ordningkvarhaangelägetenligt min meningär attkvar. Det somen

själv-lokaladendelnaturligförsamlingen utgörbekräftar att aven
styrelsen.

börgnmdlagsstöd. DettaförutsätterFörsamlingsstyrelselagstiftningen
det,framgåskallregeringsformen attdetsättåstadkommas på så att av

kyrkliga kommuner.finnslandsting, ävenochprimârkommunerförutom
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Svenska kyrkans ekonomi i övrigt

I Kyrkoberedningens förslag ingår Svenska kyrkan i likhet med övrigaatt
trossamfund skall erhålla verksamhetsbidrag från staten.

Till dagens verksamhet erhåller inte kyrkokommunema statsbidrag.

Verksamheten bestäms och finansieras i allt väsentligt lokalpå nivå och
med inomkyrkligt utjämningssystem.ett

Ett förutsätter statsbidragsystem för församlingarna skall kunnaattsom
fullgöra sina uppgifter innebär självklart avsevärt starkare beroendeför-ett
hållande till än vad nuvarande ordningstaten utgör.

Som följd min uppfattning församlingarna skall kyrkligaen attav vara
kommuner jag riksdagen, även fortsättningsvis,att skall fastställaanser
den allmänna kyrkoavgiften och även skall ha inflytande överatt staten ett
Kyrkofondens sammansättning.

Begravningsverksamheten

delarJag beredningens uppfattning huvudmannaskapet bör ligga kvaratt
församlingarnapå och har heller inte något erinra förslagetatt mot attom

det inte är erforderligt ha kvar det särskilda föratt begravnings-ansvaret
platser för främmande trosbekânnare depå nuvarande stiftssamfällig-
heterna. Däremot vill jag inte ställa mig bakom beredningens förslag om

riksdagen beslutad begravningsavgift vilken skulle allaen av tas ut av
medborgare.

Förslaget statlig begravningsavgift har enligt min mening svagheter.om en
Det kommer kräva utökad administrationatt såväl hos hosen staten som
huvudmännen för begravningsvâsendet.

Jag vill parentetiskt Statskontorets förslagnotera i frågaatt be-om
gravningsavgiften är bestållningsarbeteett Kyrkoberedningen.av
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tagit ställning till sittStatskontoret har således myndighet inte egetsom
förslag.

för begravningar ochEnligt tillgänglig ñnansstatistik varierar kostnaderna

rad olikaskötseln begravningsplatserna vilket beror påför avsevärt, enav
skulle därför komma ledafaktorer. föreslagna finansieringssystemetDet att

erhålla bidrag de behöver. Förtill vissa huvudmän kommer änatt att mer
utvecklasdäremot skulle det bli fråga underskott. kan radandra Det enom

synpunkter konsekvenserna härav.på

uppfattning kostnadsansvaret skallallmänt accepteradDet är attnumera en
statlig be-har för verksamheten. Enligga på det ansvaretorgan som

ansvarstagande för verksamhetengravningsavgift kombinerad med lokalt

princip.strider dennamot

pastoratsförbund Svenskaförsamlings- ochSåväl Svenska kyrkans som
respektiveden församlingsskattkyrkans centralstyrelse har krävt att

tillhör Svenska kyrkan skallkyrkoavgift skall erläggas demav somsom
finansieringen begravningsverksamhet.inbegripa även av

25 försam-Beredningen föreslår den s.k. dissenterskatten, procentatt av
skall avskaffas.lingsskatten, för inte tillhör Svenska kyrkandem som

schablonmässigt bestämt skatt för finan-skattDenna utgör numera en
begravningsverksamheten.sieringen främst av

nuvarande dis-dendet är angeläget förslagetJag attatt attanser om
möjligt eftersom till-skall upphörasenterskatten genomföres snarast

inom Stockholmsden ordningen, främstlâmpningen nuvarandeav
oskäli emellertid ersättaskommun, framstår Den måste ett annatavsom g.

system.

förankringförslag starkare lokalsåledes beredningensJag att om enanser
endast bör den skattfinansieringen begravningsverksamheten avseavav

vidareSvenska kyrkan.erläggas dem inte tillhör Denskallsom av som
alternativ:belysa följandeutredningen i detta avseende bör särskilt två
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Församlingsskatten för dem tillhör Svenska kyrkan skall inkluderaA, som
finansieringen begravningsverksamheten.av

inte tillhör Svenska kyrkan fastställer huvudmannen kyrko-För dem som
kostnaden förfullmäktige det antal skattekronaöre motsvararper som

begravningsverksamheten.

redan sker,Kommunstyrelsen åläggs, inom för det samrådramen som nu
sig över kyrkorådets förslag till öretal. Kommunstyrelsensatt yttra

bör inte särskilda få frångås kyrkofullmäktige.yttrande skälutan av

tillhörsina valda företrädare i kommunen den inteGenom ges som
utdebiteringen.Svenska kyrkan möjlighet påverka storleken Jagatt av

ordning från religionsfrihetssynpunktdenna helt acceptabel såvälanser som
demokratisk synpunkt.

alternativ givetvis kommunfullmäktige fastställer detB. Ett andra är att
öretal den inte tillhör Svenska kyrkan skall erlägga för be-som som

Även förutsättsgravningsverksamhetens finansiering. i detta fall givetvis

samråd mellan kommunstyrelsen och respektive öretaletsett pastorat om
storlek.

båda utredas lämpligtDet bör i alternativen samtidigt det kan attom vara
inbegripa öretal hänförligt till kulturbyggnadsvården iärett pastoratet.som

inte tillhör givetvisDen Svenska kyrkan bör också lämna visstettsom
ekonomiskt bidrag till kyrkans kulturvård. Härigenom skulle denna kostnad

inte behöva belasta statsbudgeten.

kyrkliga kulturhistoriskaVård de värdenaav

föreslagna statsbidraget kyrkligt kulturhistoriskaDet till vården värdenav
blir erforderligt följd förändringen Svenska kyrkans identitetsom en av av
och församlingamas kyrkliga kommuner upphör.ställning Jagatt som

församlingarna bör kunna klara vården dessa värdenatt utananser av
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statsbidrag med bibehållen ställning kyrkliga kommuner och meden som
stöd det inomkyrkliga utjämningssystemet.av

Även de inte tillhör Svenska kyrkan bör bidraga till vården desom av
kulturhistoriska värdena. Detta kan ske det öretal enligtattgenom som,
mitt ñrslag, skall fastställas för begravningsverksamheten ökas till att
omfatta dennaäven angelägenhet.

Lagstiftning trossamfund i allmänhetom

Det är angeläget övriga trossamfund erhåller lagstiftningatt en som
underlättar identifieringen trossamfund. Jag statsmakten skallattsom anser
medverka hårtill.

Ekonomiska och andra konsekvenser Förslagenav

Kyrkoberedningen har genomförandet beredningens förslagangett att av
medför statsbudgeten måste belastas med betydande belopp i formatt av
statsbidrag till församlingarna.

Enligt min bedömning erfordras statsbidrag för Svenska kyrkan imed
nmda tal l,2-2,0 miljarder för verksamhet och för vården kultur-av
historiska byggnader. Kyrkoberedningens förslag begravningsavgiftom en
torde innebära ytterligare 1,5 miljarder hanterasmåste överatt ca
statsbudgeten.

Sammanlagt handlar det cirka 3-3,5 miljarder kronor måsteom som
finansieras över statsbudgeten.

Med två eftersläpningårs i förhållande till den övriga kommunala

ekonomin kommer kyrkokommunema under 1995 och 1996 fåatt en
mycket kårv ekonomi. Redan i nuvarande utredningsskede riskerar

beredningens förslag bli ytterligare skattedrivande faktor.att en
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Kyrkoberedningens förslag kanförståSlutligen har jag svårt huratt
ekonomiska politik.med mål har för sinförenas de sattstaten uppsom

ifråga sinfelaktiga signalerviktigt inte lämnarDet är att staten om
statsbidrag.benägenhet lämnaatt

Särskilt sakkunnige Walter Perssonyttrande av

reformer viktigkapitlet BehovetKyrkoberedningen uttrycker i enav
utgångspunkt för sitt arbete:

positiv tillfinns det också idag skälutgångspunktFrån attstatens vara
betydelsefull socialhänsyn till den harreligiös verksamhet med att en

firför de medborgarefunktion. bör dock ske med respektDetta som egen
samhällehar i moderntavstånd från religiös verksamhet. Statendel etttar

visst trossamfund. Tvärtom böranledning särskiltinte någon ettatt gynna
förhållandet till de olikamöjligt hålla sig neutral ilångtså trossam-staten

ställningstagandetgnmd förmening bör detta läggas tillfimden. Enligt vår
trossamfund.Svenska kyrkan och övrigabeträffande relationer tillstatens

uppfattning och dettaberedningensdenna punkt delar jag heltPå attmenar
Enligt min meningför fortsatt beredning.utgångspunkt ocksåbör envara

punkter för den åsyftadeberedning vissaerfordras sådan fortsatt på atten
ochmellan och kyrka, ellerförändringen relationerna stat trossam-statav

fund, skall kunna genomföras i sin helhet.

betänkande innehållerberedningensMed tillfredsställelse jagnoterar att
måldegenomförs, viktiga på vägenförslag, de är motsteg somsom om

angivna i citerade viljeinriktningen.finns den

positivtJag noterar som
övergångsbestämmelsema iförslag frånberedningen i sina utgår attatt
automatiska medlemsskapetkalladeregeringsformen angående det så

upphöra,i Svenska kyrkan skall
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beredningen uttalaratt den positivaatt gnmdsynen på såväl Svenska
kyrkan övriga trossamfund skall medföra Svenskasom kyrkan iatt
största utsträckning får i förhållande till fri ställning,statenen

beredningen föreslåratt särskild juridiskatt skall inrättas fören person
trossamfund och särskild lagatt trossamfund skall utfärdas,en om

beredningen föreslåratt Svenska kyrkans församlingarsatt kommunala
skall upphörastatus och beskattningsrätt iatt samband därmed skall

avskaffas alla trossamfundsamt att skall rätt till uppbördges av
kyrkoavgift eller motsvarande via det statliga uppbördssystemet,

beredningen i sina förslagatt frånutgår det församlingsbegrepp inom
Svenska kyrkan blir resultatet församlingamas kommunsta-attsom av

upphör,tus

beredningen föreslåratt regleringenatt statschefens kyrkotillhörighetav
avskaffas.

Enligt min mening beredningens förslag delpå punkter dock intesvarar en
den grundinställningmot redovisats i kapitlet dess samlade påsom om syn

frågan förhållandet mellan och trossamfunden.om staten Beredningen
borde enligt min mening ha tagit långtgående konsekvenser denmera av
redovisadegrundsynen. Om riksdagen kommer fatta beslut i linje medatt
de framlagda förslagen, krävs därför fortsatt beredningnu och längre
gående förslag till förändringar för de redovisade intentionernaatt skall
fullföljas. Målet bör fullt genomförd religionsfrihet, fullt frivara en
ställning för Svenska kyrkan i förhållande till och likvärdigstaten
behandling alla trossamfund konstitutionellt skyddsamt förav den
lagstiftning trossamfund kan visa sig behövas.om som

Beredningens förslag innebär rad särbestämmelseratt fir Svenskaen
kyrkan skall fortsätta gälla. Därmed tillgodosesatt inte kravet på likvärdig
behandling samtliga trossamfund. Den grundlagsfästa religionsfrihetenav

inteär heller konsekvent genomförd i alla avseenden. Som exempel på
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konkretaochredovisad grundsynmellanöverensstämmelsebristandedenna
religionsfrihetgenomfördkonsekventdet gällerbristeroch på närförslag

följande.peka påvill jag

Svenskaskall ställa pâförslagberedningensenligtkravDe statensom
ochmellankontraktinslag imöjligen statenkyrkan kan ettsomses
kravbibehålls. Dessastatskyrkosystemetsituation därkyrkan iSvenska en

garanti förstatligvissuppfattassidakyrkansfrån Svenskakan som en
enligt minemellertidinnebärverksamhet. DetfortsattakyrkansSvenska

motsvarighetkyrkanSvenskasärbehandlingOacceptabelmening utanaven
trossamfund.övrigarelation tilli statens

likvärdigreligionsfrihetsprincipen krävertillämpningkonsekventEn enav
Trossam-för derastrossamfund och respektsamtliga egenart.ställning för

med-âmbeten,angelägenheterinresinabeslutfundens egnaom -
i övrigtfunktionerverksamhetsfonner ochorganisation,lemskapsvillkor,

delegation frånintefattas kyrkansmåste genomorgan,egnaav——
lagstiftning.statligregleringriksdagen eller genomannan

historia,tilltill, hänsynhänvisarberedningensärskilda skälDe somsom
kyrkan,Svenska ärtillhörsvenska folketmajoritetochtradition att aven

särbehandlingmotivera denförtillräckligaintemin meningenligt att som
lagstiftningenspeciella ärdenintressenföreslår. Deberedningen som

sådantillgodosesmin meningenligt utankantillgodoseavsedd att
och dessharkyrkanSvenskatraditiondenlagstiftning, genomsomgenom

förbehövsstatliga stödsamhället. Det attsvenskaposition i det som
historisktispecielladet ettskall kunnaSvenska kyrkan ta ansvar som

kulturhistorisktvårdengällerdetkyrkan, närperspektiv åvilar t.ex. av
gäller baralagstiftningbyggnader, kan ettvärdefulla utan avsomenges

övrifinns förbevarandeintressenkulturella gt,Motsvarandetrossamfunden.
samfunds kyrkobyggna-andragällerdetomfattning, näri mindreänom

der.

begravningsverksamhetenhuvudmannaskapet föröverföraMöjligheten att
förslag. Etti beredningensfallet finnsvad ärtill fler kommuner än nusom
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fullständigt överförande till kommunerna denna verksamhet bör kunnaav
ske vidare utveckling de ordningar föreslås. Genomgenom en av som nu
samverkan och eventuell kommunal delegering bör fortsatt engagemang av
Svenska kyrkan kunna regleras, särskilt vad gäller kyrkogårdama.

Det svenska samhällets mångreligiösa och mångkulturella karaktär gör
kravet på konsekvent tillämpad religionsfrihet högst angeläget. En sådan
förändring föreskrifter medlemskap i Svenska kyrkan be-av om som
redningen förutsätter kräver att de nuvarande reglerna medlemskapom
ersätts sådana innehåller aktiv handling för medlemskap skallav attsom en
uppkomma. Trots de förslag beredningen framlägger kan människorsom

själva detutan också fortsättningsvisatt veta komma tillhöraom att
Svenska kyrkan. Varje sådan möjlighet bör bringas upphöra för allatt
trossamfund. Det år bra alla medborgare får informationatt sinom
kyrkotillhörighet. Skyldigheten med viss regelbundenhetatt sådange
information bör enligt min mening åläggas samtliga trossamfund.

Likaledes bör olika religiöst betingade och betydelsefulla önskemål kunna
tillgodoses inom vårt mångkulturella samhälle. Till detta hör börrättatt
beredas för judar och muslimer bedriva religiöst reglerad slaktatt och rätt

för muslimer, sikher ochgaranteras andra bära viss klädedrâkt ocksåatt
i offentlig tjänst.

Sammanfattningsvis: Beredningens arbete har enligt min mening resulterat
i ñrslag kan bidra till förhållandet mellan ochattsom staten trossam-
funden kan komma regleras på sätt i bättreatt står överensstäm-ett som
melse med religionsfrihetens krav denän nuvarande regleringen. Vissa
frågor kvarstår dock olösta eller kommer, med beredningens förslag fåatt

från religionsfrihetssynpunkt mindre tillfredsställande lösning. Når deen
framlagda förslagen genomförts kan det därför bli aktuellt utöver deatt
kompletterande utredningar beredningen ñreslår, genomförasom en
övergripande beredning i syfte bringa relationerna mellanatt ochstaten
trossamfunden i full överensstämmelse med religionsfrihetens krav.
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Chefen statsrådetför Civildepartementet, Davidson, anför.

Mitt1 förslag

föreslårJag tillkallasberedning med uppgift den statligaatt överatten se
regleringen Svenska kyrkans ställning, organisation och ekonomi.av
Beredningen skall utvärdera delar det reforrnarbete det kyrkligaav

området har genomförts under 1980-talet föreslåoch förändringaridesom
lagstiftningen utvärderingen anledning till.som ger

Beredningen skall arbeta vidare frågordessutom med föranledssom av
betänkandet SOU 1992:9 Ekonomi och i kyrkan och remissbehand-rätt
lingen detta.av

1980-talets2 reformer

årsEfter det 1979 kyrkomöteallmänna awisat regeringensförslagatt ett
skrivelse 1979:1 relationerändrade mellan och Svenska kyrkan,statenom
har det genomförts betydande reforrnarbete områdetdet kyrkligaett

Ainom för bevarat samband mellan och Svenska kyrkan. Detett statenramen
frågagäller framför allt i kyrkomötet och formerna för den kyrkliga lag-om

stiftningen Svenska kyrkans organisation församlings- och stiftspla-samt
Kyrkofonden har tilldelats utvidgad funktion förnet. all-en som organ en
ekonomisk utjämningmän mellan kyrkokommunema ioch har samband

fåttmed det styrelse.en egen
Kyrkomötesrefonnen trädde i januarikraft den 1 1983 prop. 1981822192,

KU 198283:2, rskr. SFS 1982:942 943. Den innebaroch väsentliga nyhe-
frågai dels formerna för beslutande området,lag det kyrkligater om av

dels fördelningen mellan riksdagen, regeringen och kyrkomötet befogen-av
heten meddela föreskrifter ivissa kyrkliga En delämnen. viktig refor-att av

kyrkomötet ñck normgivningskompetens i rad inom-attmen var en egen en
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organisatoriskaockså väsentligagenomgickfrågor. Kyrkomötetkyrkliga
demokratiskförankring ochbredare upp-ñckförändringar. Det merenen
fickockså permanentkyrkomötet ettnyhettidigare. En attbyggnad än var

Cen-centralstyrelse.Svenska kyrkansverkställandeberedande och organ,
kyrkomötet.underförvaltningsmyndighetstatligtralstyrelsen år en

gällerkyrkokomnumemamellanekonomisk utjämningförEtt systemnytt
kyrko-heltbetalasutjämningenförår Kostnadernaockså av1983.sedan nu

kyrkoavgift.särskildochallmänformmedel isin tillförsifonden, tur avsom
till-tillgångarfrån vissaersättningochavkastningfår somKyrkofonden även
ochordförandenivilkensärskild styrelse,harKyrkofondenfonden.hör en

kyrkomötet.ledamöterochregeringen avledamöter treandra utsestre av
styrelsen också tillharutjämningssystetnetsinomuppgifterFörutom ram

verksamhet.rikskyrkligtillbidragbl.a.beslutauppgift att om
Iokalplanctochpå snfts-organisationgenomfördesår 1989Under nyen

1988:180-185. Kompetens-SFS181;30, rskr.KUoch 67,198788:31prop.
splitt-tidigareDenändrades.ochförsamlingar pastoratmellanfördelningen

stiftsorganisationen ersattesbildadefrivillig avvägviss deloch tillrade
verkställandeochförvaltandemed or-stiftssamfälligheterobligatoriska egna

förvaltningsuppgifter,viktigafleraPå somladesdessastiftsstyrelserna.gan,
myndigheter.statligaandraochregeringenhandhaftshadetidigare avom
komså främstde attuppgifterdomkapitlens svaraattförändradesSamtidigt
ämbetsförvalt-prästerligadenochlärakyrkansfrågor Svenskaför rörsom

tjäns-prüsterligadenregleringenstatligadenminskadeVidare avningen.
mån.betydandeiteorganisationen

långtgåendeinneburitreformernagenomfördadehar enSammantaget
för kyr-frihetfrågor ökadochi olikabeslutanderättendecentralisering enav

angelägenheter.sinasjälv beslutakan egnaatt om

reformförslagaktuella3 Tre

möjligheternastyrelseKyrkofondens utrettharregeringenPå uppdrag av
för-Styrelsensfinansfönnögenheten.kyrkligadenavkastningenökaatt av

remissbehandlats.harfondernaochJorden, skogen1990oktoberislag
åstad-bl.a.syftei attCivildepartementetinomöverarbetatssedanharDet
inrikt-dennamedförslagEttavreglering.förenkling ochytterligarekomma

finansför-kyrkansSvenska1992:2Dsbetänkandetining har presenterats
närvarande.förremissbehandlasbetänkandemögenhet. Detta

tillförslagriksdagenförelagt199192:85 ettRegeringen har prop.genom
ytterligareochårs kyrkolag ett1686ersättaavseddkyrkolag attärsomnyen
förslaget utgörområde. kanMan säga attkyrkansförfattningarantalstort

detreformarbete1980-taletssammanfattningochbekräftelse avenen



området. författningsmaterialet lättill-kyrkliga Det syftar till göraatt mer
sålundaöverskådligt. samlas alla lagreg-gängligt och I den föreslagna lagen

för i princip baraler central betydelse Svenska kyrkan och rörärsom av som
sådan lagstift-viktig effekt samladSvenska kyrkan och dess Enorgan. av en

ning framhäva kyrkans karaktärden kommer Svenskaär trossam-att att av
vårenPropositionen bli behandlad riksdagen underfund. väntas senareav

1992.
BRK-utredningen, 1989:02 nyligen redovisatsärskild utredare C harEn

SOUsitt arbete i betänkandet 1992:9 Ekonomi och i kyr-resultatet rättav
bedömning vilkaUtredningen har redovisat underlag för eko-kan. ett en av

kyrkan underi och hur dessanomiska och rättsliga betingelser lever dagsom
låter förändringarsig till olika relationerna mellan ochstatanpassas av

Utredningen fram vidare ställningstagandenkyrka. har tagit underlag förett
förhål-också alternativa för det framtidaoch har olika modellerpresenterat

mellan och Svenska kyrkan. erinrar det redan ilandet Jag attstaten om rege-
påringsförklaringen den oktober 1991 uttalades det, grundval ERK-4 att av

inledasutredningens betänkande, borde dialog med alla berördaöppenen
kyrkans framtid.parter om

för remissenBetänkandet rcmissbehandlas närvarande. I den del som om-
kyrkligaförsamlingar, och samfälligheter andra myndig-fattar samtpastorat

och organisationer inom Svenska kyrkan skall remissförfarandetheter vara
februari 1993. Statliga myndigheter icke-avslutat den och andra1senast

kyrkliga skall redovisa sina synpunkter den oktober 1992.1senastorgan

utredning behövs4 En ny

medföreligger författningsreglering idet läge samladI ensom mernu -
påbörjad meddiskussion anledning ERK-utredningensoch be-sikte en av

meningtänkande enligt min angeläget och kyrkandetär att staten tar ett-
frågaför den fortsatta utvecklingen i regleringengemensamt ansvar om av

förhållanden.kyrkansSvenska
jag redovisakommer i följande, det skäl utvärderaSom det finnsatt att
de reformer hardelar genomförts under 1980-talet. Dessutom kom-somav

finnasdet behov fortsätta det arbete har inlettsatt ett attav som avmer
frågan förhållan-ERK-utredningen övergripandedet gäller dennär mer om

och Svenskamellan kyrkan.det staten
särskild beredning kyrkoberedningDet därför bör tillkal-är som en en- -

frågor regleringen Svenskaför behandla den statliga kyr-las röratt som av
ställning, organisation ekonomi.ochkans

bestå ledamöter politiskaBeredningen bör företräder de partiernaav som
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företrädare för kyr-samverkan medbedrivas iböri riksdagen. Arbetet nära
kan.

Bcredningens uppdrag5

reformemaUtvärdering5.1 av

dct kyrkliga1980-taletbedrivits underharreformarbeteDet om-som
organisatoriska föränd-strukturella ochgenomgripanderådet tillhar lett

inflytandeinneburit övertill delReformerna harringar. statensattstor
påtaglig begränsningvilket bl.a. medförtminskat,kyrkan harSvenska aven

ärenden.med kyrkligabefattningregeringens
organi-deblir utvärderakyrkoberedninguppgift förangelägenEn atten
Svenskahar genomförtspå stifts- och lokalplanetreformersatoriska som

område.kyrkans
underhar tillämpatsorganisationendenvisserligen sägasDet kan att nya

några slutsatsertidigt drafördärför skulleoch detrelativt kort tid attatt vara
värde iå detandra sidan liggerförändringarna. Men attett stort enav

delvisförutsättningarna för deförhållandena ochsamlad bild hur nyaav
lång Redantid förflutit.alltför harfallit innanharkyrkliga ut nuorganen

ipraktiska problem dendelförekommerdetindikationerfinns att nyaen
domkapitlets ochfråga gränsdragningen mellanibl.a.organisationen om-

utreda.ansvarsområden värdedet kanstiftsstyrelsens attvara avsom-
åstadkommabl.a.år genomförda reformen1989Syftet med den att envar

vedertagnasamtidigt denmöjligt,stiftsförvaltningså samlad somsom
förankrad självstyrelse och pris-mellan folkligtdenansvarslinjendubbla -

uttryck ord-korn tillskulle Dettabevaras.ämbctsförvaltningterlig genom-
frågai Svenska kyrkansuppgifterfick ha kvardomkapitletningen omatt

vik-fick för andramedan stiftsstyrelsenämbetsförvaltning,ochlära ansvar
inteordning bör i grundenstiftsplanet. Dennaförvaltningsuppgiftertiga

finns anledningdetemellertidBeredningen bör överväga att,rubbas. om
någon i ansvarsfördel-ändringprästtjänsterna,fråga göraallt iframför om

ningen.
strukturfrågorna. denockså Närlokalaomfatta deUtvärderingen bör or-

genomfördes, förutsattespå lokalplanetstifts- ochreformenganisatoriska
frivillighet samverkan.ochskulle byggastrukturförändringarnadet att

utsträckning intentionerna bakomi ilkenundersökaBeredningen bör som
samfällighetsbildning och fortlöpandeökad över-frågaireformen enom en

Beredningen därvid inled-börförverkligats.pastoratsindelning haravsyn
ocksågenomförts,ändringar harvilkastudieningsvis göra mensomen av

strukturfrågorna har prioriterats hos deutsträckningvilkeniundersöka som
ansvariga organen.



förvaltningEn viktig Svenska kyrkansaspekt i hurdetta sammanhang är
ombesörjs.kyrkobyggnader kulturmiljöer Möjlighe-andoch värdefullaav ra

bl.a. församlingsstrukturenklara denna förvaltning beroendeärterna att av
organisationen. Ioch hur kostnadsansvarct den kyrkligafördelas inom ut-

anpassadorganisationenvärderingen vidbör därför fästas hur äravseende
efter det kulturhistoriska förvaltningsuppdraget.

fåttSvenskaGenom reformerna lokalplanet har kyrkanstifts- och en
självbestäm-basorganisation förutsättningarna förökar störreettsom

fråga prästerliga tjänsteorga-mande. Det bl.a. i regleringen dengäller avom
dengenomförts fr.0.m 1nisationen. förenklingar lagstiftningenFlera i har

Enligt min1991:1781.januari 1992 prop. 199192:39, SFSKU8, rskr. 64;
förenklingarytterligaremening bör det finnas förutsättningar genomföraatt

det gällerdelar, exempelvisoch Svenska kyrkan ökad frihet i dessa näratt ge
frågor Beredningen börprästtjänster.inrättande och tillsättningom av -

Cutgångspunkt LOA-utredningenmed bl.a. i de överväganden som
sålundaår vilka19921989:07 under övervägaväntas presentera senare -

åstadkommas reglering gäller.förenklingar kan i den som nusom
också det nuvarandeutvärderaI detta sammanhang bör beredningen sy-

tjänstebostäder förmed präster.stemet
tjänstebostäder.för Pasto-fakultativtI dag gäller för systempastoraten ett

får kyrkoherde eller kommi-tjänstbesluta innehavarenattraten somav en
ordning infördessamband med dennanister skall anvisas änstebostad. I att

tjänstebostadssystemet avskaffas helt.sikt bordeuttalades att
påkalladc. Därvid börföreslå ändringar kanBeredningen bör de som vara

frågorna prästgårdarnas användning,framtidaberedningen beakta an-om
underhållskostnader, delkulturhistoriska värden I dennaförsvaret m.m.

prästgår-fråga ochi tjänstebostäderberedningen in de förslagbör väga om
finansförmögenhetDs 1992:2 kyrkansfinns i betänkandet Svenskadar som

påsynpunkter detta.och remissinstarisernas

års kommunallagtill 19915.2 Anpassning

finnslagstiftningen,nuvarande huvudsakligenDen kyrkokommunala som
uppbyggd1988:180, 1991:684,i församlingslagen omtryckt är stortettav

föreslås i bliregler. huvudsak oförändrade över-antal detaljerade Dessa nu
tillanslutitkyrkolagen. Lagregleringen har sedan längetill denförda nya

för deregler borgerliga kommunerna.motsvarande
den1991:900, ändrad 1991:1774 har i kraft 1kommunallagEn trättny

avregleringbetydande förenklingar och1992. har inneburitjanuari Den en
fråga och verksamhetsformer. En uppgiftorganisationi kommunernasom

omfattning regle-och i vilkenberedningen börför övervägaatt somvara om
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ansluta tillbörockså fortsättningenikyrkliga kommunernaringen deav
kommunerna.borgerligaderegler förkommunallagens

frågorFinansiella5

år helt1983 systeminfördes2, nyttavsnitt etttidigare redovisatjagSom
kyrkofondcn.kyrkokommunernamellanekonomisk utjämningför genom
1981:88 Eko-SOUbetänkandei sittförutsatteKyrkofondsutredningen

utjämningssystemetkyrkligadetkyrkansvenskautjämning inomnomisk att
68.år betänkandetfemtereviderasskulle vart s.

find-följandebl.a.infördes harutjämningssystenretnuvarandedetSedan
ringar skett.

prästvigdaickeochvikarierförprästtjänsterför vissaKostnaderna samt
tidigarei förställetkyrkokommunernabetalastjänstebiträden ursomavnu

kyrkokommuner.flertaletförsänktsSkattekraftsgarantin harKyrkofonden.
höjdagrundräknat taxe-i kronorökatkyrkoavgiften harsärskilda avDen
Stiftsbidragbort.tagitsharutjämningsbidragetsärskildaringsvärden. Det
i formstiftsbidragetdelinförts. Enkyrkobyggnadsbidrag har avgesoch av
och öv-mellanfördela pastoratskallstiftssamfällighetenstrukturbidrag som

utsträckningökadikommitharKyrkofonden atti stiftet.samfiilligheterriga
verksamhet.rikskyrkligfinansieringenför avsvara

inteförändringar hardessaeffekternabedömningNågon samlad avav
gjorts.

skatterefor-ochfolkbokförings-Även år genomfördaunderde senare
konsekven-Ekonomiskaekonomi.påverkat kyrkokommunernasharmerna
kommunal-förslagockså deförväntaskankyrkokommunernaför somavser

1991:98 Kommu-SOUi betänkandetframlagtkommittén harekonomiska
balans.samhällsekonomiskiekonominal

utjämningssys-kyrkligadetberedningen överbakgrund bördennaMot se
utjäm-effektensamladedenbidragolikaSåväl effekterna avsomtemet. av
iförenklingartill syste-Möjligheternautvärderas.därvidbörningssystemet
stifts-mellankostnadsansvarfördelningenVidare börbör prövas. avmet
börDessutomKyrkofonden övervägas.ochsamfälligheterna, pastoraten

rollframtida över.Kyrkofondens ses

finansfönnögenhetSvenska kyrkans5.4

avgörande förfmansförmögenhet är attkyrkansförvaltningeffektivEn av
betydelsevilkenbörBeredningen övervägaförkunnelse.kyrkansmöjliggöra
kyrkligaför denekonomiskadetförvaltning ansvaretför dennahar attdet

på stiftsplanet.vilakommitharväxande gradi attverksamheten organ
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Överwägandena och anledning tillde förslag dessa bör ske motgersom
bakgrund förslagen i och betänkandet 1992:2rcmissyttrandena över Dsav
Svenska kyrkans finansförmögenhct.

Medlemskapsreglerna5.5 kyrkani Svenska

Bestämmelserna medlemskap kyrkan finns i religionsfrihets-i Svenskaom
0951:680,lagen ändrad innebär bara1991:488. De i korthet attsenast

svenska fårmedborgare eller i utlänningarSverige bosatta medlemmarvara
i Svenska Inträdet någonkyrkan. i flertalet fall särskildsker det stora utan
åtgärd, i födseln.regel vid utsträckning gäller olika tillI viss regler för barn
föräldrar gifta med varandra för andra barn. Den förvärvarär ochsom som

också någonsvenskt medborgarskap i kyrkan särskild ansökan,tas utanupp
han eller hon inteevangelisk-luthersk trosbekännare och särskilt harärom

anmält han eller hon inte önskar träda in i kyrkan.att
pågårSedan länge inomkyrkligt utredningsarbete bl.a. dopets be-ett om

tydelse för kyrkotillhörighcten. Kyrkoordningskommittén, tillsattsharsom
Svenska kyrkans centralstyrelse, har under hösten 1991 lagt framav en pro-

memoria vissa ändringar i religionsfrihetslagen.om
Frågan medlemskap i Svenska kyrkan emellertid inte bara inom-ärom en

fråga.kyrklig angelägenhet konstitutionelli hög grad Den derörutan en
grundlagsfästa medborgerliga fri- rättigheterna vissa internationellaoch och
åtaganden i dessa hänseenden.

sålundaReligionsfrihetslagens medlemskapsregler oförenliga med be-är
§ regeringsformenstämmelserna i 2 kap. 2 till skydd för den s.k. negativa

fårrcligionsfriheten. innebärDen ingen medborgare tvingas det all-att av
Övergångsbestämmel-tillhöra trossamfund. Enligt punkt 3männa ettatt

1976:871till lagen ändring i regeringsformen gäller reglernaomscrna om
övergångsviskyrkanmedlemskap i Svenska hinder 2 kap. 2 §utan av rege-

ringsformen.
lång gångenDet har förflutit tid första gjordesedan riksdagen ställ-ettnu

fråganingstagande i mellan religionsfrihetslagcnmotsättningen ochom re-
ocksågeringsformen KU 197576:56 Riksdagen30. har vid flera senares.

påtalattillfällen bristande överensstämmelsen mellan religionsfrihetsla-den
Ävenregeringsformen se 199091:KU9 och 199192:KU8.och bl.a.gen

den april 1989 JO:sRiksdagens ombudsmän har i beslut 24 ämbetsberät-ett
198990 355 riktattelse kritik regelsystemet.mots.

prop.I den förut angivna kyrkolagspropositionen 199192:85 22 före-s.
någonslås ändring i Regeringeninte medlemskapsreglerna. konstaterar dels

möjligt nuvarande medlemskapsreglernadet inte deär ersättaatt att utan
samtidigt regeringsformen,dem till 2 kap. 2 § delsatt attman anpassar en
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överväganden.ytterligaresådan anpassning kräver
har kyrkolagspropo-Konstitutionsutskottet behandlingvid sinnyligen av

den parlamen-undermedlemskapsfrågan behandlasböruttalatsitionen att
därviddetochbetänkande attBRK-utredningensberedningentariska av

oberoendefrågan lösasbör kunnaanförtvad utredningen attbeaktasbör om
bedömning.i dennainstämmerstat-kyrkafrågan 199]92:KU32. Jagav

reglersådana förslag tillutformabakgrunddennaBeredningen bör mot
före-regeringsformensivad sägskyrkani Svenskamedlemskap att somom

del börI dennatillgodoses.rättigheterochfri-medborgerligaskrifter om
kyrkanSvenskaförs inomdiskussionerdeuppmärksammaberedningen som

medlcmskapsfrägan.i
ERK-också behandlatsharkyrkanSvenskaiFrågan medlemskap avom denna del.ställningstagande isittmedbörBeredningen väntautredningen.

ERK-utred-synpunkterremissinstansernastagit delhardentill dess av
medlemskapsfrågan.iförslagningens

framtidenrättsliga relationer iochEkonomiska5.6

1992:9 be-SOUbetänkandeanfördasittgföruthar iERK-utredningen
för Svenskaförutsättningarnaekonomiskaochrättsliganuvarandededömt

tänkbaraolikautredningen presenteratharDärutöververksamhet.kyrkans
ellerförsig inomförutsättningarhur dessa merför termodeller ramen

garantier förochstyrninglagregleradi formband tillstarkamindre staten av
trossamfund.verksamhetkyrkansSvenska som

i ochkanberörthittills harområden jagpå dearbeteBeredningens som
fråge-principiellaochgrundläggandedeoberoendebedrivasför sig meraav

kyrkanSvenskaochförhållandet mellanfråga staten somiställningar om
Bered-betänkande.ERK-utredningensanledningmeduppkommakan av

ochparlamentariskabredaavseddamed sinemellertidningen kommer -
medvidarearbetaforum förnaturligt attförankringkyrkliga ettatt vara-
olikaförmodellerdessbedömningar ochERK-utredningensfrågor.dessa
ochförhållandet mellanframtidadet statengällerdetlösningar närtänkbara

kunnabetänkandetremissvarenmed övertillsammanskyrkan börSvenska
Övervägandena.fortsattaför dcgrundgodutgöra en

framvid remissbehandlingenkommermaterialdetPå grundval somav
lägga framochberedningen övervägabörbetänkandeERK-utredningensav

frågorna. Därvid bör be-aktuelladehanteringenfortsattatill denförslag av
inomkyrk-detvidkommit framharsynpunkterdedelredningen ta somav

riksplanet.ochstifts-lokal-,rådslagetliga



6 Arbetets bedrivande

frågorDe beredningen vad jag har föreslagit föregåendeenligt i detsom
avsnitt 5.1-5.5 har utreda särskilt har till vissa delar sambandatt medett
de frågorövergripande i ERK-utredningens betänkande.mer tassom upp
Oavsett detta bör beredningen utreda och etappvis lägga fram förslag de
olika delområdena.
Härefter och remissutfalletnär ERK-utredningensöver betänkande har-

redovisats bör beredningen ställning till inriktningen det fortsattata av ar-—
betet. Beredningen bör redovisa detta ställningstagande.snarast
Arbetet skall i sin helhet avslutat den ldecember 1993.senastvara
Beredningen skall beakta vad i regeringens direktivsägs till samtligasom

kommittéer och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning
dir. 1984:5 och beaktande EG-aspekter i utredningsverksamhetenom av
dir. 1988:43.

7 Hemställan

Med hänvisning till vadjag har anfört hemställerjagratt regeringen be-nu
myndigar chefen för Civildepartementet

tillkalla beredning medatt högst elva ledamöter omfattad kom-en av-
mittéförordningen 1976:119 med uppgift den statligaöver regle-att se-
ringen Svenska kyrkans ställning, organisation och ekonomi,av

ledamöternaatt ordförande,utse atten av vara
besluta sakkunniga,att sekreterare och biträde be-experter,om annat

redningen.
Vidare hemställerjag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belastaatt trettonde huvudtitelns anslag Utredningar
m.m.

8 Beslut

Regeringen ansluter sig till förcdragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Civildepartementet
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Undersökning beträffande begravningsverksamheten

Kyrkoberedningen har i skrivelse den september3 1993 framställt
önskemål Statskontorets bistånd utreda frågan lämpligattom om
utformning allmän begravningsavgiñ.av en

Statskontoret överlämnar härmed promemoria med resultateten av
den verkställda utredningen. Statskontoret har i enlighet med upp-

utgåttdraget ifrån avgiften skall statlig beaktatatt ävenvara men
möjligheten med kommunal avgiñ. Statskontoret här intetaren
ställning någottill alternativen.av

dettaI ärende har generaldirektören Peder Tömvall beslutat. Närva-
rande vid den slutliga handläggningen i övrigt rationaliserings-var
chefen Börje Holmbom, organisationsdirektören Simon Andersson
och avdelningsdirektören Bernt Emanuelsson, föredragande.
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Bernt Emanuelsson
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UPPDRAGET1

Kyrkoberedningen uppdrog den september Statskontoret3 1993 att
frågan lämplig utformningutreda allmän begravningsavgiñ.om av en

Uppdraget bilägges.

Statskontorets förslag borde dels för hela landet enhetligavse om en av-
giñ i skattekronor lämpligen borde införas eller avgiften i ställetom
borde differentieras, dels förslag i fråga nivå.avgiftens Beredningenom

vidare fråganbehövde Statskontorets hjälp utreda fördelningenatt om av
avgiflsmedlen, dels hur fördelningen tillgå,organisatoriskt kan dels efter
vilka grunder fördelningen skall ske.

utgångspunktUtredningen borde med frånske avgiften statlig,äratt men
möjligheten varje borgerlig kommun fastställd avgift böräven av en av

beaktas.

Med hänsyn till beredningen enligt sina direktiv skall redovisa sina for-att
slag den december borde Statskontorets utredning föreligga1 1993senast

den september 1993.30senast

genomförts projektUppdraget har inom Statskontoret. Uppgiñerettsom
frånbegravningsverksamheten har inhämtats Svenska kyrkans försam-om

lings- kyrkogårdsförvaltningoch pastoratsförbund, Stockholms stads och
Tranås grittegårdsförvaltning.kommuns uppgiñskällaEn har be-annan
tänkandet begravningskostnadsutredningen varit, Vad kostar begrav-av
ningar betalar SOU 1990:82. Uppgifter Statskontoret tidi-vem som-

insamlat i projekt berört kyrka-statfrågan ocksåhar kommit tillgare som
användning.
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2 SAMMANFATTNING

Statlig begravningsavgift

När det gäller statlig begravnjngsavgifi har tagit fören givetnärmast att
den bör proportionell den beskattningsbara förvärvsinkomstenvara mot
och lika i hela riket. Komplikationen intevara uppbär skattatt staten
denna grund löses avgiften utformasatt för riketgenom enhetligtettsom
örespåslag kommunalskatten. Det uppbuma beloppet överförs till ett
ändarnålsbestämt konto i riksgälden.

Regering och riksdag fastställer årligen avgiftens storlek i skatte-ören per
krona efter förslag den statliga myndighet t.ex. Kammarkollegietav som
disponerar kontot i riksgälden.

Den statliga avgiften skall täcka begravningsverksamhetens driftskostna-
der och kapitalkostnader. Svenska kyrkans driftskostnader för kyrko-
gårdsförvaltning motsvarade 26 skattekronaöre under 1992. Somper

förklaras inärmare promemorian torde dessa redovisade kostnader vara
något högre de verkliga. Härtillän kommer kapitalkostnader det sak-som

uppgifter närmevärde för demnas ett investeringsutgifiema.om ärmen
Läggs dessa med driftskostnaderna motsvarade den erhållnasamman

30 skattekrona.öresumman ca per

Fördelningen de statliga avgiñsmedlen kunna ske etterav synes taxaen
begravningssätt kistbegravning, urnnedsättning, asknedsättningper i

rninneslund. den månI den statliga finansieringen inte räcker skulle lokala
avgifter kunna för gravskötsel.tas ut

Utbetalning medlen for begravningsverksamhet sker efierav att pastorat
varje månad faktura tilletc. densänt härför utsedda statliga myndig-

heten.

Det finns risk med detta nämligen medelstilldelningenen system, bliratt
otillräcklig för enstaka kyrkogårdsförvaltningar, särskilt i inledningsskedet
med sådant Därför måsteett det finnassystem. for klaraatten reserv
medelstilldelning vid sidan det ordinarie i erforderliga fall.om systemet

Behovet begravningsclearing bortfaller med statligav finansieringen av
nämnda slag eftersom begravningsplatsansvarig gravsättningersätts per
oberoende den avlidne varit folkbokförd.av var

Ett alternativt för statlig finansieringsätt skisseras. Detta innebär att
kyrkogårdsförvaltningama insänder budgetar till statlig myndighet fören
prövning åtföljandeoch beslut medelstilldelning för budgetår.nästaom
Detta alternativt förenat medär byråkrati och högre kostnader förmer

Närmare 1.000 anslagsframställningarstaten. kommer behöva behand-ett
las.



5PM

begravningsavgiftKommunal

begravningsverk-finansieringkommunalborgerligtfrånutgår avVi att en
frånmycketsärskiltsigskiljakommerintesamheten att

begravnings-Tranås harochStockholmIkyrkokommunala.nuvarande
huvudman.kommunalborgerligtredanverksamheten

kyrkogårdsforvaltning-medbudgetarbeteordinärtfrågablir ettDet om
nämndviakommunstyrelsenoch somkyrkans enpartenpastoratet som

Budget-kommunens part.med pastoratetekonomiskt umgängehar som
skatte-iuttaxeringerforderlig örenbesluttill perframlederarbetet om
enskildadetillhänsynstagandemedbegravningsverksamhetenförkrona - frånuttagbeslutar pastoratets grav-samtkommunenavgifter omsom

medel.deponeradeochfonder
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3 BEGRAVNINGSVERKSAMHET

3. 1 DEFINITION

begravningsverksamhetI ingår anordnande och förvaltning begrav-avningsplatser, upplåtelse kremering,gravrätt, gravsättning ochav skötsel
av gravar.

Begravningsgudstjänster innefattas inte i begravningsverksamhet utan
hänförs till det vidare begreppet begravningsväsende.

Ovanstående definition begravningsverksamhet tillämpadesav Stats-avkontoret vid dess beskrivning Svenska kyrkans ekonomi, vilkenav redovi-
sades ERK-utredningen SOU 1992:9.av Begravningsgudstjänster för-
des i ERK-utredningen följaktligen till församlingsverksamhet liksom alla
drifiskostnader for kyrka. Drifiskostnader for gravkapell fördes däremot
till begravningsverksamhet.

3.2 EKONOMISKA M.FL. UPPGIFTER

2,5 miljarder i församlingsskatt för begravningsverksamhet

År 1992 uppbar kyrkokommunema på lokalplanet miljarder9 kronor
församlingsskatt. Av detta belopp kan 270 miljoner beräknas ha utgjortca
församlingsskatt för icke-medlemmar betalar for begravningsverk-som-samhet utgående från de betalar 25att församlingsskatten.procent- av
Egentligen skedde sänkning från till30 25 först 1993. Omprocent 25

medlemmarnas försarnlingsskattprocent läggsav till de 270 miljonerna
erhålls 2.460 miljoner kronor, kansumman detsägassom vara somkyrkan samlade för begravningsverksamheten under 1992.

Totala kostnader, intäkter och investeringsutgifter

De totala kostnaderna exkl. kapitalkostnader för och intäkterna i be-
gravningsverksamheten år 1992 framgår tabellav

Tabell Begravningsverksamhetens kostnader och intäkter år 1992, Mkr

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad

Svenska kyrkan 1.683 261 1.422
Stockholm 77,3 33,6 43,7
Tranås 3,4 0,7 2,7

Hela riket 1.764 295 1.468

Uppgiftema för Svenska kyrkan härrör från SCBs diifts- och investerings-
redovisning avseende samtliga kvrkokommuner och kvrknaårds-avser
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Uppgiftema Tranåsförvaltningarna. for Stockholms stad och kommun har
från kyrkogårdsforvaltning.insamlats kommunsresp.

begravningsverksamhet utgjordeNettokostnaden för Svenska kyrkans 21
sammanlagda nettokostnader i den s.k.kyrkokommunemasprocent av

avskrivningar.egentliga exkl. ochverksamheten, dvs. räntor

tabell redovisas investeringsutgifiema.I 2

årinvesteringsutgiñer MkrTabell Begravningsverksamhetens 1992,

Investerings- bruttokostnader% av
utgifter itabell I

Svenska kyrkan 22365
Stockholm 6,5 8
Tranås 5 15
Hela riket 372 21

investeringsutgiftema avseende begravningsverk-tabell utläsesAv 2 att
tvåinom Svenska kyrkan inom de bor-samheten varit mycket högre än

ombesörjer begravningsverksamhet.gerliga kommuner som

investeringsutgif-lägger hela rikets nettokostnader ochOm sammanman
erhålls miljoner kronor, vilken med god marginal2.136ter summan un-

Församlingsskatt beräknade inkomsterna for be-derstiger de under ovan
miljonergravningsverksamheten, miljoner kronor. kronor2460 2.136

skattekrona beräknat skatteunderlag for förskott30 öremotsvarar per
1992.

TranåsStockholmFallstudieorter, och

beskrivafor BRK-utredningens uppdrag till StatskontoretInom attramen
åttasärskilda ochSvenska kyrkans ekonomi gjordes studier i pastorat

ekonomi beskrevskyrkliga samfalligheter. 1989Dessa ettpastorats
därvid erforderligt efter olika kriterier delastandardiserat blevDetsätt. att

så jämförbara uppgifterredovisningspostervissa attpastoratensupp av
församlingsverk-fås for fyra huvudverksamheter:kunde kostnadernaom

förvaltning.begravningsverksamhet centralsamhet, folkbokforing, och
begravningsverksamhet i halvanuppgifter redovisasDessa övre ta-avom

också antalsida. uppgifter folkmängd,bell har3 Därnästa om grav-
nyckeltal angivitssättningar, gravsättningsfrekvens framräknadesamt av-

hela Svenska kyrkan lokal-seende Vidare med uppgifter för1989. tas
for Stockholms stadplanet enligt undersökning uppgifter ochSCBs samt

Tranås fet stil.kommun. Nyckeltalen har angivits med
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något be-begreppetredovisas skalltabellanalys 3Innan sägas omaven
begravningar.frågades antaletgjordesDå fallstudiemagravningar. om
gravsättningar.antaletungefärligenuppgift förutsätts härDenna motsvara

samfallighetendåvarande Bot-härifrån finns, nämligenundantagklartEtt
antaletsamfallighet.kyrkliga DärBotkyrkanuvarandekyrka-Tumba var

gravsättningarantaletavlidna mycket högrei betydelsenbegravningar än -
begreppeteftersomsiffran med härlägre183. Den288 tas angerresp.

årövrigtför 1988.for BotkyrkaUppgifternagravsättningar. avser

antaletgravsättningsfrekvensen, dvs.tillläggas märkeförstaDet är attatt
fall-kraftigt mellanfolkmängden, varierarförhållande tilligravsättningar

den krafti-låg i Botkyrkaexceptionelltstudiepastorateten. Den pga.var
begravs i denmånga avlidnadedär ochinvandringen att ursprung-avga
Östergam särskiltochFloby ochiKalmar,högliga hemorten. Den var

i Sorsele.hög

förhål-ibegravningsverksamhetenforbruttokostnadennyckeltalNästa är
ingår kapitalkost-intebruttokostnadengravsättningar.antalet Itilllande

Kil,Storatvå avvikande talen härmarkantnader. De representerar som
egendomligtlågt. Något kanliggerStockholm,ochligger högst, som

åtta fall-i sjukyrkan ligger högreSvenskafor helatalet äntyckas att av
vilket kom-redovisningssättet,medhängerstudiepastorat. Det samman

motsvarande nyckel-beskrivningenvidframgå tydligare nedanatt avmer
förtal l992.

därpå följande nyckeltalet. Netto-gravsättning detNettokostnad ärper
avgifter iIntäkterintäkter.bruttokostnad minusdefinieras ärkostnad som
avgif-transporter,gravöppning,kremering,begravningarsamband med

medel. Vanligtgravfonderdeponeradefrångravskötselför uttagsamtter
skötselforenskilda betalarinomförekommande är attpastoraten av grav,

kanblomplanteringar.for Detdock endastbetalasi vissa pastorat senare
praktiska skäl klipps iligger iiha sin grund gräsmattaatt avsomgravama

fallstu-ellergravskötsel Avnågon betalat forsin helhet oavsett om
överträlfas klartavgiñer GöteborgGöteborgdieorterna har mest avmen
Botkyrka ochlåga haravgifteravseende. Mycketi dettaStockholm

Östergarn.

invånare ochbruttokostnadåterstående nyckeltalentvå netto-De är per
mellan Somkraftigtvarierar deinvånare.kostnad Som orterna.synesper

ochgravsättningsfrekvensmellanstarkt sambandockså finns ettsynes
gångerFloby femSålunda ochinvånare. hade Kalmarbruttokostnad per

bruttokostnadsågånger högoch femså gravsättningsfrekvenshög som
Även samband.övriga fall finns här klartiBotkyrka. ett

finns ovannämndahållttabellens nedre Därövergår betraktatillVi attnu
finnshälftenundreundantag. denår med Iuppgifter för 1992 ett par

Tranås, bor-där denikommunen landet,också for den andrauppgifter
begravningsverksamheten. Iföri huvudmangerliga kommunen dag är

församlings-Tranås går kommunalskatten och 9fö. 18 öreöre avav
slutligen hurnedbegravningsverksamheten. Längstskatten till noteras
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mycket bruttokostnaden i antal skattekrona.motsvarar öre Uppgifter-per
i den halvan antaletövre begravningsplatser och invånarena antaletom
begravningsplats inte i den undre..per upprepas

Gravsättningsfrekvensen i densamma årär 1992stort 1989.sett Densom
skillnaden iakttas förstörsta Sorsele där frekvensen minskat betydligt.

När det gäller nyckeltal, bnittokostnadennästa gravsättning konstate-per
för flera mycket förändringar i förhållandepastorat tillras stora 1989, för-

ändringar inte enbart kan tillskrivas kostnadsutvecklingen. Mellansom
1989 och 1992 konsumentprisindex medsteg 23,5 procent.

De fallstudiepastorat detta gäller Kalmar ökning medär 50som procent,-Stora Kil ökning med 100 Svedala ökning medprocent, 70över- -
Floby ökning med 150 Sorseleprocent, ökning medprocent, 50änmer- -Östergam minskningprocent medsamt 100än procent.mer-

De skillnaderna beror uppgiñemastora for 1992 deatt är pastora-som
lämnat till SCB medan de för beräknadesten 1989 Statskontoret ettav

enhetligt Det med andra ord skildasätt. bristerär i redovisningen lig-som
bakom differensema. Ett exempel detta Flobysger uppgifterär foratt

1992 tycks inkludera investeringsutgiñer. Några sådana redovisas nämli-
inte till SCB. förhållandeSamma Ävenkonstateras for Sorsele.gen i övri-
fall med mycket kostnadsvariation torde det skildastor redovis-ga vara

ningsprinciper huvudorsaken. Detär därför sin platsär in-som att man
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund påbörjatom arbeteett
skapa metod för särredovisningatt begravningsverksamhetensen av

kostnader.

bakgrundMot de variationema i bruttokostnademastoraav gravsätt-per
ning uppkommer frågan trovärdigheten i totalsiñran för Svenska kyr-om
kan. Redan i analysen års1989 tal konstaterades totalsiffranovan av att
låg något hög i förhållande till fallstudieortema. såAtt verkligen torde

fallet förstärks den här gjorda genomgången. Samtidigtvara skallav man
lägga märke till bruttokostnaden gravsättning föratt Svenska kyrkanper
ökat mindre mellan 1989 och 1992 konsumentprisindexän 21 procent-jämfört med 23,5 StockholmsI stad har bruttokostnadenprocent. per
gravsättning ökat med 38 och i Göteborg med 23procent procent.

Även nyckeltal, nettokostnadennästa gravsättning, uppvisarper stora
variationer, delvis till följd den alltför redovisningen sina håll.av grova
För hela Svenska kyrkan har nettokostnaden frånökat 13.200 kronor per
gravsättning år 1989 till 16.200 kronor eller1992 med knappt 23 procent.
I Göteborg ökade nettokostnaden med drygt 20 och i Stockholmprocent
med 35 procent.

StockholmI har avgiftshöjningar Årskett sedanstora 1989. gicki1989
Stockholm 10 skattekrona till kyrkogårdsförvaltningensöre per netto-

Årkostnader. hade1992 siffran sjunkit till 6 och denöre 1993 iär 5nereÅr finansierades1992öre. 43,5 begravningsverksamhetenprocent medav
avgifter och fonder och 56,5 meduttag skatt.ur procent
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och nettokostnadbruttokostnadtvå återstående nyckeltalen for 1992,De
fornyckeltalinvånare, blir svårare attjämföra dessa 1989än p.g.a.per
Svenska kyrkan iBotkyrka,Talen for Göteborg,i redovisningen.bristerna

tillTranås jämföras. hänsynkan OmStockholm ochsin helhet, tas grav-
lägsta värde-uppvisar de klartStockholmdetsättningsfrekvensen är som

na.

Även skatte-uttryckt inoterade bruttokostnadennedden längst öre per
redovisningen.bristerna idemissvisandeblir delviskrona storaavpga.

Även kyrkan,Botkyrka, SvenskaGöteborg,uppgifterna förhär detär
Tranås kan jämföras.Stockholm och som

FÖR ENSKILDEDENKOSTNADER3.3

begravnings-allmänförinnebär huvudmannenLagbestämmelsema att en
folkbok-bosatt ochupplåta forskyldigplats ärgravrättär att somperson

samfälligheten eller kommu-omfattasförsamlingförd i pastoratet,avsom
något hinderemellertid inteBestämmelsernaforsamlingsbo. resernen

församlingsbo.ickeupplåts tillfor ävengravrättatt personannan

isamlade slutetSOU 1990:82Begravningskostnadsutredningen
samfällig-ochförsamlingarskriftlig enkät till 391talet1980- genom en

begravningsverksamheten.uppgifterheter om

Gravrätt

minst högstupplåtas viss tid, ochfor 15gravrättslagenfår enligtGravrätt
upplåtelsetid bestäms skall denintealltid.år, eller for Om50 anses vara

upplåtelsen förnyas.utgång kanupplåtelsetidensår. Efter25

upplå-avgift foroförhindradbegravningsplatsHuvudman for ta utär att
får avgif-kommunalrättsliga principerallmännaEnligttelse gravplats.av

kostnadhuvudmannensdock inte högre än motsättas egenten som svarar
mån avgiften intesjälvkostnadsprincipen. denIs.k.förtjänsten, den som
skatt. Eftersom be-täckas medfår medelsbehovetkostnadernatäcker
särskilda eller högreicke-forsamlingsborinte gällerskattningsrätten är

sådana berättigade.tillupplåtelseavgifter for gravrättav

uppgifterbegravningskostnadsutredningen, 1989,Enligt avservars
församlingsbor avgifttill Iupplåtaflertalet gravrätt utanpastoratsyntes

kronor.vanligen till 300mån uppgick de 100avgifterden uttogs -

avgifter forregelmässigtförsamlingsborickedet gällerNär uttas grav-
tendensmedstorlek mellanbetydligt ivarierarDessa pastoratenrätt. en
vanligakistgravarFöri detill syntesstörre största pastoraten.att vara

minstai dekronorenkelgravar 2.000avgifter För 300 pastoraten,vara -
i mellangruppen ochkronor6.000kronor 4.000500 3.000 ävenmen --

avgifterikronor de För2.000 5.000 största syntespastoraten. umgravar-
områdettyngdpunkt iviss 1.000till kronor med2.000100 enupp -

pastoratsstorlekar. Särskilti allatämligen allmänt tillämpaskronor2.000
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de minsta hänvisade till den Svenska kyrkans kyrkogårds-pastoraten av
delegation rekommenderade nonnaltaxan för den s.k. begravningsclea-
ringen. innebar årförDenna 1989 gravrättsavgiñer på kro-4.000 5.000-

för kistgrav och 1.000 2.000 kronor förnor umgrav.-

årFör 1994 gravrättsavgiften enligt för begravningscleaiingenär taxan
kronor kvadratmeter2.090 gravplatsyta. åtgårFör kistgrav ochtreper en

för kvadratmeter. denna ingårI kapitalkostnader förtaxaen umgrav en
mark och anläggning kyrkogård andel i byggnadskostnad församtav
ekonomibyggnad. ingårDessutom andel i kostnader för drifi och under-
håll allmänna utgår frånTaxan upplåtelsetid år.25ytor.av en om

I Stockholms stad avgifterna för förvärv gravplats årföljandeär 1993;av
upplåtelsetiden år:50är

Stockholmare Annan
Kistgrav kvadratmeter 1.600 3.500per
Umgrav kvadratmeter 1.600 3.500per

Enligt den ocksågravrättslagen finns förbehållsgravar. För Stock-nya
holms del innebär förbehållesdetta gravplats åravliden i 15att utanen
avgifl för stockholmare. avlidnaCa begravs i förbehållsgrav50 i Stock-
holm år.per

Kremation

Andelen förvaltningsenheter har krematorium inom områdesittsom
Ökningenfrånökade årdrygt till åtta1979 1989. fal-tre procent procent

ler helt de mellanstora småenheterna. De enheterna saknar fortfarande
krematorium.

Begravningskostnadsutredningens undersökning visar eldbegängelseatt
vid krematorium utanför det förvaltningsområdet bekostades år 1989egna
helt och delvis57 innebär11 Detta kraftigprocent procent.av av en
minskning årsedan 1979 andelen enheter inte alls bekostar kre-av som
mering utanför det förvaltningsområdet.egna

förvaltningsenheterHos med krematorium inom områdesitt kremeringär
i regel kostnadsfri för församlingsbor.

Enligt nomialtaxan för begravningsclearing kostar kremation kronor980
år 1994.

Uma tillhandahålls ñitt vissa förvaltningsenheter, främst de I 45större.av
de förvaltningsenhetema årgratis 1989procent stora motav var urna en-

dast i fyra de mindre förvaltningsenhetema.procent av

Stockholm,I där det finns krematorier, år kronor för1989 200tre uttogs
kremation inkl. i Stockholm folkbokförd avliden och 700transport av
kronor för Dessa har stigit till1993 kronor850taxorannan. resp.



13PM

mervärdeskatt med FörHärtill kommer 25kronor.1.500 procent. urna av
församlingstillhörighet.för allableckplåt kronor200 oavsettär taxan

Gravöppning

i detundersökningbegravningskostnadsutredningensEnligt närmastsynes
församlingsbor. Ikostnadsfritt förföretaalla gravöppningpastorat

år fördetförhållandet Där 1989Stockholm gravsätt-motsatta. uttogsär
förkronorför kista ochgravöppning kronor 300inkl. 900ning urnaen
har där-gravsättningstaxorfolkbokförd avliden. Dessaför i kommunen

uppgår kronor förså tillkraftigt de 1.900 2.300efter höjts 1993att -
förkista och kronor400 urna.av

regelmässigt avgiftförsamlingsbordet gäller ickeNär uttar pastoraten
öppningvarierar kraftigt mellan Förför Dennagravöppning. pastoraten.

kro-enkelgrav 2.500vanliga avgifter för 1.000kistgrav syntes varaav -
bland de minstade fall, särskiltkronor. Föroch för 100 500umgravnor -

begravningscleanngenförsker till normaltaxandär hänvisningpastoraten,
3.000år rekommenderade 2.500förden 1989kan taxannämnas att var -

förkronorkistgrav och 500för öppning 200kronor umgrav.av -

för öppningtill kronorår har ökat 4.000för 3.500Normaltaxan 1994 av-
för öppningkistgrav och kronor410 umgrav.av

gravöppning förinkl.för gravsättningavgiftenStockholm uppgick 1989I
kista och tillkronor förfolkbokförd avliden till 1.650ickei kommunen

År motsvarande 4.6003.800for 1993kronor600 är taxor resp.urna. -
kronor.700400 -

genomgående helt fri för försam-minneslundGravsättning i syntes vara
också i deticke-församlingsbor gällde dettalingsbor hos alla Förpastorat.

ochsmå mellanstoraI deflertalet deövervägande storapastoraten.av
i minnes-gravsättningavgift förvanligaredet att togs utpastoraten envar

till kronor.uppgick 300 400lund. Avgiften -

bestämd till kro-begravningsclearingen för 410for 1994Normaltaxan är
minneslund.för jordning inor

år fn för försam-gravsättning i minneslund 1989Stockholms stadI var
År iicke-försarnlingsbohärför.dock kronor Förlingsbo. 2001993 uttas

År dennakronor.år avgiñ 1993250Stockholm 1989 äruttogs omen
avgift kronor.400

Transporter

från inomtill och ochbegravningar olikasamband medI är transporter en
frånkistaofrånkornliga. gäller främstbegravningsplats Det transport av
frånsådanfrån till krematorium,bårhus begravningsplats ochtill av uma

bärning i anslutning till begrav-till begravningsplatskrematorium samt
utsträckning helt ellerningsgudstjänst. förekommer i vissDet att pastorat

sådana församlingsbo.avseendedelvis bekostar transporter
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Det vanligastär kista från begravningsplatsatt transport till krematori-av
bekostas helt eller delvis. Detta förekom hosum 38 förvalt-procent- av

ningsenhetema år 1989. Transport från krematorium till begrav-av urna
ningsplats bekostade 26 förvaltningsenhetema.procent av

3.4 BEGRAVNINGSCLEARING

Vid begravning avliden i där denna folkbok-annat änav pastoraten var
ford tidigare framgått, vanligenuttas, avgiñer för tjänstersom som nor-
malt fria i hempastoratet.är I syfle tillgodose individers önskanatt bliatt
begravd hembygdens kyrkogård dödsboet skall belastasutan medatt
särskilda avgifter härför har s.k. begravningsclearing införts.

Begravningsclearing innebär hempastoratet lämnar dödsboatt ekonomisk
ersättning för vissa tjänster i samband med begravning inte sker ien som
hempastoratet. Den ekonomiska ersättningen utbetalas till det pastorat
eller förvaltning utför begravningen. De tjänster ekonomisktsom som er-

i princip sådanasätts utförsär avgiftsfritt i det där den avlid-som pastorat
folkbokförd.ne var

Från föreligger1986 rekommendation från Svenska kyrkans kyrko-en
gårdsdelegation till tillämpa begravningsclearing.pastoraten att I ett pas-

beslut anslutning till begravningsclearingentorats vilka tjänsterom anges
ingår ersättningsbeloppen härför. Vidaresamt bör i beslutetsom anges

eventuella begränsningar i geografisk omfattning

I första hand omfattas följande tjänster begravningsclearing:av

upplåtelse kyrka eller kapellav-
oñiciant vid begravningsgudstjänst-
medverkan kyrkomusikerav-
upplåtelse gravrättav-
öppning kist- ellerav umgrav-
kremering-

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund återkommandeger ut
förteckningar och kyrkligaöver samfälligheterpastorat infört be-som
gravningsclearing.

Begravningsclearingen började Arinföras i slutet 1970-talet. 1979av var
endast 4 förvaltningsenhetema anslutna.procent Anslutningsgraden harav

Årsuccessivt ökats allt sedan dess. 1989 andelen anslutna 73var procent.
Motsvarande årtal 1992 79 procent.var

tabellAv framgår4 omfattningennärmare anslutningen till begrav-av
ningsclearingen. Uppdelningen kolumnerna Riket, Stifiet, Kommunen

Kontraktet visar de geografiska begränsningar föreligger.resp. som
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begravningsclearingentillanslutningOmfattningenTabell pastoratensav

ProcentKontraktet SummaStiftet KommunenRiketStift

6614310412Uppsala 90
871901492Linköping 138
8529791527246Skara
365203049Strängnäs
7694OO0Västerås 94
792049233169Växjö
10043308332Lund 93
95272l1318240Göteborg
93127060Karlstad 121
8610 l 1612Härnösand 98
665360Luleå 46 1
555 1O633 12Visby
76O1OStockholm 5

792033361634091373Summa

enligtbegravningsclearingenomfattadesinvånaremiljonerRikets 8,6 av
följande:

5.023.655helhetlandetInom som-
1.085.785till stiftetBegränsat-
222.132till kommunenBegränsat-
95.841till kontraktetBegränsat-

6.427.413Summa

stad.Stockholmstill clearingenansluteninte ärenhetDen ärstörsta som
anslutning tillkronormiljonerförlorastad skulleStockholm ett enpar

år begravsstockholmareavlidna9.000Orsakenclearingen. är att percaav
icke-stockholmare1.000Sverige samtidigti3.000 ort casomannanca

be-förStockholm betala 2.000Sålunda skullei Stockholm.begravs ca
genomsnittskostnadUtifrån beräknadi landsorten.gravningar grovten

miljoner kronorbetalaStockholm 2skullebegravningkronor1.000 per
stadStockholmstillföreställa sig orsakensvårtintehärför. Det attär att

kommunenbakgrundbegravningsclearingengått med ihar attinte mot av
dissenterskatten,den s.k.församlingsskatten, intenågotfårinte somensav

ñnansiering.begravningsverksamhetensavser

kostnaderåsamkasskalldödsbo inteavlidensformotiv extraEtt avatt en
ganskasvenskenbegravningsplatsönskanfölja dennes är att numeraatt om

livstiden igånger undertioflyttarEnligt SCBbostadsort.ofta byter man
försam-gångerochgånger församlingeninom överfyragenomsnitt sex- medeltal.Över gånger iflyttarkommungränsenlingsgränsen. treman
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ÖVERVÄGANDEN4

4.1 UTTAG AV AVGIFT

Vissa förutsättningar

Med allmän begravningsavgift kan begravningsverksamheten finansieras.en
förutsättsDet den proportionell den beskattningsbaraatt görs för-mot

värvsinkomsten, den skall statlig eller kommunal.oavsett Denom vara
fastställs till bestämt antal skattekrona ingårochett ören i preliminär-per
skatteuttaget. sådanEn avgift egentligen skatt till delär eftersomstor en
direkt koppling mellan avgiftens storlek och verksamhetens kostnad for
avgiftsbetalaren saknas. En reell avgiftskonstruktion kundemer attvara
från varje fast avgift för begravningsverksamhet.ta sådanEnvuxen upp en
konstruktion vi dock inte ihop med skattesystemet. Redananser passa en
uppgift skattsedeln viss årlig begravningsavgiñ några hundraom en
kronor skulle makaber.vara

Uttag och insamling allmän begravnjngsavgifi såledeskan ombesörjasav
via skattesystemet. föreliggerHär inga särskilda svårigheter oavsett om
begravningsverksamheten skall finansieras statligt eller kommunalt.
Svårighetema uppstår, särskilt vid statlig avgift, frågan skall besvarasnär
hur medlen bör fördelas till finansiering begravningsverksamheten.av

För skall hur kostnadernaett och intäkternaatt pastorat etc. veta istora är
begravningsverksamheten måste till fullständig särredovisningattman se
sker. innebärDet bl.a. personalkostnaden för kyrkvaktmästareatt fördelas

såväl konto för församlingsverksamhet konto för begravningsverk-som
Ävensamhet. kapitalkostnader avskrivningar och räntor måste särredovi-

sas.

Kostnadsvillkor

Kostnadsvillkoren varierar för begravningsplatsema vårti land. detFör
första förekommer skillnader i markkostnader. Kyrkogårdama ligger
mark församlingarna under lång tid. Det tordeägt det vanliga.som vara

finnsDet dock begravningsplatser mark under tid anskaffatssom senare
till marknadspris. Det torde också förekomma lån för markför-upptagna

för begravningsplats åtföljandevärv med räntekostnader.

För det andra finns det skillnader i anläggningskostnader. Anläggningar
tillkommit under år torde ha betingat högre kostnadersom senare g.a.
krav Åekonomibyggnaderstörre och maskiner tidigare. andra sidanän

har många befintliga begravningsplatser under destörreman av senaste
decennierna uppfört ekonomibyggnader för tidens krav arbetar-mötaatt
skydd och for de maskiner anskaffats i allt utsträckninggarage störresom
under år.senare
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beroendebegravningsplatserförskötselkostnadematredje varierardetFör
häckar,medutformats gräsmattor samthur de stenmurar, grusytor, m.m

skillnader.regionalaföretergravskicket,också beroende som

också kostnaderna.påverkar säkertbegravningsplatserAntalet pastoratper
samfällig-ifleraskötabilligarebegravningsplats äncentralEn är att enom

kyrkogårdsbesökama.forreskostnadergivetvis högreföranlederhet men

BEGRAVNINGSAVGIFTSTATLIG4.2

Avgiftsuttag

intetill följdkomplikationuppståravgiftstatlig att staten tarVid avenen
lösasborde kunnabrytpunkten. Dettas.k. attunder denskatt genomupp
örespåslagenhetligtriketforutformasteknisktavgiften ettrent som

uppbördsmyndighetenbeloppetuppburnavarefter detkommunalskatten, av
Riksgäldskontoret.iändamålsbestämt kontotillöverförs ett

förfogar kontotKammarkollegiett.ex. övermyndighetstatligaDen som
tillframställanårligen inlämnaharbegravningsverksamhetför att rege-

föremål prövningförFrågan bliravgiñsuttag.förslagmedringen avom
budgetprocessen.ordinariei denoch riksdagregering

medelFördelning av

fördelas till debegravningsavgiñ börstatliginsamlatsMedel genom ensom
grunder.objektivabegravningsplatsernaansvariga for

maskinerbyggnader ochmedanläggningföringå beloppbörersättningenI
begravningsplatserfor skötselnkapitalkostnader samt av

ingår.markersättning intedriftskostnader. Observera att

avskriv-täckamaskiner skallochbyggnaderanläggning,Ersättningen för
nyanskaffningsvärde. DettaberäknasbörErsättningenochning ränta.

medanskañhingsvärdet räknasursprungligadeterhållaskan att uppgenom
byggnaderanläggning,forErsättningenprisindex.lämpadehärförhjälp av

ersättningsanskañningochframtidamöjliggöramaskiner skalloch avny-
maskiner.byggnader och

härför behovsärskiltmedelmarkanskañhing bör närgällerdetNär avges
for omfattandeskekanföreligger. Dettabegravningsplatsmark för ävenny
markbehovetremissmyndighetLänsstyrelse kan närnyanläggningar. vara

fastställs.

planeringsramar.fn. i s.k.dokumenterasbegravningsplatsernaBehovet av
landsbygden plane-för50-åriga planeringsramar,används ärstäderFör

begravningsplat-behovår. frågakortare Iringsramama 20-30 nyaavom-
förändringar i gravskicketslagit slinthittillsvarandehar pga.prognoserser

ochi kremationsfrekvensökningenminskat markbehovet. Det är grav-som
förhållande till kistgravtill detta.orsaker Iminneslundsättning i är ensom
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i anspråktar tredjedel i markyta och fören umgrav nedsättning i min-en en
neslund endast trettiondedel eller fyrtiondedel. innebärDettaen en att
behovet mark för gravplatser i de flesta fall redanav tordeny tillgodo-vara
sett.

Driftskostnader för begravningsplats kostnader förär personal, material,en
uppvärmning, och avlopp o.dyl. Ettvatten- uttrycka detsättannat att

kostnader för kyrkogårdsadministration,är skötsel allmänna be-ytorav
gravningsplats, gravöppning skötselsamt av gravar.

Gravama 25 30 begravningsplatsupptar procent totalaav en yta.-

En tabell begravningsverksamhetens driftskostnader i fallstudiepastorat,om
Svenska kyrkans helhet, i Stockholmpastorat och Tranås harsamtsom
tidigare -tabell 3 sidan Tvåpresenterats eventuellt användbara mått
för fördelning statlig begravningsavgift framgår vid studiumav en ett av
denna tabell. Det måttet genomsnittlig begravningskostnadärena per grav-
sättning och det andra bruttokostnad invånareär i hela riket multiplice-per
rad med gravsättningsfrekvens. Då dessa två mått resultatsynes ge samma
talar i fortsättningen det första måttet, enklare.ärom som

Det värdena i denär halvan tabellenövre visar fördelningav attsom en av
medel efter åtminstonegravsättningtaxa skulleen per ett sättgrovt
kunna hygglig finansiering. Antag genomsnittliga bruttokostnadenge en att
för driften år 1989 uppgick till kronor13.000 gravsättning. Avper pastora-

och kommunerna i tabellenten skulle ÖstergamGöteborg, Botkyrka, och
Stockholm ha tjänat sådan ersättning, särskilt Stockholm meden ett
överskott miljoner38 kronor.

Det behöver utvecklas differentieringär försom gravsättning itaxoren
kistgrav, och minneslund. Kostnaderna för begravning i minneslunduma är
små i förhållande till och särskilt i förhållande till kistgrav.umgrav

Eftersom så många 43,5 avlidna stockholmare begravdesprocent isom av
minneslund och 48 i år skulle1992procent medelstilldelningen tillumgrav
Stockholm efter särskilda för gravsättningartaxor olika slag sjunkaav
kraftigt i förhållande till enda gravsättning.taxaen per

En fördelning medel efter antalet gravsättningar begravnings-av per
sätt kista, minneslund alltsåskulle kunnaurna resp. möjligvara en

pålösning fiirdelningsproblemet. deI erforderliga skulle allataxoma
kostnader ingå exkl. markersättning. Taxoma kunde räknas med ettupp
prisindex för begravningskostnader. Om kostnaderna inom ett pastorat
ändå inte täcktes fullt den statliga finansieringenut skulle enskilda avgif-av

kunna för gravskötsel.ter Ingauttas enskilda avgifter skulle demuttas av
inbetalat medel till gravfonder eller köptsom för all framtid.gravrätt

Det administrativt enklaste ordna betalningsströmmamasättet att är ersätt-
ning gravsättning faktura. Fakturan ställs till denmotper myndighet som
disponerar kontot för begravningsverksamhet hos Riksgäldskontoret. En
lämplig rutin kan fakturera gång månadatt för rimligtvara en attper ett
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idagenspåminnande rytmtilllikvida medelflöde pastoraten, omjämnt av
skattemedel.utbetalning av

blirmedelstilldelningennämligendettamed attriskfinns system,Det en
inledningsskedetsärskilt ikyrkogårdsförvaltningar,enstakaforotillräcklig

klaraförñnnasmåste detDärför attsådantmed reservensystem.ett
fall.erforderligaiordinariedetsidanmedelstilldelning vid systemetom
ochmarkanskañiningtillkunnabidragskallFrån denna även gesreserv

nyanläggningar.stora

Begravningsclearing

skis-begravningsverksamhetenförmedelstilldelningstatlig ovanMed aven
medelstilldel-eftersombegravningsclearingbehovetupphörslagserat av

varitavlidnedenoberoendegravsättningarantaletgrundasningen varav
folkbokförd.

Alternativt sätt

begravningsverksamhet ärmedel förstatligafördelaalternativtEtt sätt att
prövningförbudgetförslaginsänderkyrkogårdsförvaltningama enavatt

myndighet.statlig

administ-åtföljandemedlösningbyråkratiskinnebäralternativDetta meren
behövaskulleanslagsframställrtingar tas1.000kostnader. Närmarerativa

fördelningsnycklarAnvändning typ ovanställning till. somsammaavav
budget-iminneslundi kistgrav,gravsättningförschablon resp.urna

arbete.dettaunderlättadockkanbedömningen

kyrkogårdsförvalt-förfördelaktigtsannoliktskullealternativDetta vara
förhål-följdtillanledning,någonkostnader t.ex.högamed av enningar av

eftermedelstilldelning taxorpersonalorganisation,landevis genomsomstor
kostnadstäckning.skulleinte

inteochkostnaderhögre sättainnebäraalternativdettatordeSammantaget
lösningenbeskrivnaförutmed dende enheternågon sompress

tvingas tillslag skulleolikagravsättningarantaleftermedelstilldelning av
kostnadstäckning.förrationaliseringsåtgärder att

BEGRAVNINGSAVGIFTKOMMUNAL4.3

Allmänt

skillnadentorde intebegravningsplatsemafinansieringkommunalVid aven
deförutsättssärskilt Detbliñnansiedng attnuvarandemed stor.jämfört

nuvarandeipartivännersinabeslutsfattarnakommunala resonerar som
får fi-begravningsverksamhetentillMedelbeslutsorgan.kyrkokommunala

följande.i detskisserasbudgetarbetevisstefternansieras ett som
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Budgetarbete

begravningsavgiften bli förkommun kan bestämma hur skallInnan storen
år, i skattekrona, behöver budgetarbete utföras.kommande Detören ettper

lämpligen med kommunen talar för dem ombesörjer be-inleds att om som
inom vilka ekonomiska vilkagravningsverksamheten kommunen ochramar

år beträffande begravningsverksamhe-besparingar skall gälla för nästasom
Tranås,i Stockholm och i där kommunal förvaltningFörutomten. en om-

besörjer begravningsverksamheten, det eller flera kyrkliga samfällig-är en
trossamfund inom kommunheter eller och eventuelltpastorat annat som en

begravningsplatser. förvaltningsenheter tillför har kommu-Dessa attsvarar
föregående årverksamhetsberättelse för och budgetförslagöverlämnanen

år.för nästa

Inför kommuns utarbetande och besparingskrav avseende be-av ramar
tillgå begravnings-gravningsverksamhet bör finnas nyckeltal rörandeatt

Sådanai landets kommuner och bör utarbetasverksamheten pastorat. av
i nyckeltal för kommunalaSCB, redan dag publicerar andra verksam-som

bruttokostnad inkl. kapitalkostnadheter. Lämpliga nyckeltal är per grav-
sättning i kistgrav, och rninneslundresp. umgrav

förvaltningsenhetemaVi förutsätter de budgetar för begravnings-att som
för budgetaltemativ.verksamheten lämnar ligger inom olikaramarna

fastställahar sedan välja och budget och därefter beräknaKommunen att en
den avgiftsuttaxering behöver göras.som

frånutgår givetvis nuvarande begravningskostnaderI budgetarbetet man
avskrivningar och räntor, de kommunen fast-inkl. kapitalkostnader av

ställda för gravskötsel och andra tjänster och vad dessa beräknastaxoma ge
också från gravfonder och deponeradei intäkter pastoratets uttagsamt

gravskötsel.medel för

ingår två[undantagsfall omfattar församlingar i kommu-ett pastorat som
sådant får lämna budgetförslag församling tillEtt pastoratner. per resp.

då samråderkommun. önskvärt de berörda kommunerna i bud-Det är att
så så likartad medelstilldelning till beträf-att görsgetprocessen pastoratet

fande olika delar.pastoratets

Fördelning medelav

intäkter kommer kommunen tillhanda begravningsavgiftenDe som genom
öronmärkta för begravningsverksamhet och fördelas till demär som ansva-
för begravningsplatser inom kommunen. Medelsfördelningen sker varjerar

månad med tolñedel vad begravningsavgiflen preliminärt beräk-en av som
församling och till Om flera utförarenats aggregerat pastorat.ge per av

begravningsverksamhet ñnns inom kommun sker fördelningen tolñe-en av
Pådelama med hänsyn till utförares budget. det här kommersättetresp.

vad erfordras för driften. Mellan-änpastoraten etc. att mer sompengar
skillnaden skall täcka kapitalkostnadema. såmedel fonderasDessa bör att

fonden kan hämta medel investeringar reinvesteringar ochnärman av ny-
investeringar behöver göras.
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Begravningsclearing

forkostnader och intäkterbör innefattamotsv. budgetarbetePastorats
erfa-antalberäknatgravskötsel forgravsättning och ett personer somm.m.

skall för be-Avdragutanförönskar begravasrenhetsvis göraspastoratet.
Påinombli begravdaicke-pastoratsborräknat antal pastoratet.väntassom

begravningsclearing.till följdför kostnadermedelberäknasdetta sätt av

bli begravdaönskarså debör skemotiv forEtt är attatt personer som
tidigare ibegravningsverksamhet underforbetalat avgiftharortannan

kommunen.
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Undersökning beträffande begravningsverksamheten

Kyrkoberedningen ihar uppdrag statliga regleringenöver denatt se av
Svenska kyrkans ställning, organisation frågaoch ekonomi. viktig iEn detta

sammanhang begravningsverksamhetensär framtida utformning och

finansiering.

Beredningen föröverväger närvarande ordning där begravningsverksam-en
hetens nuvarande organisation i bibehålls. Således skulle allmännastort sett

begravningsplatser förstai hand anordnas Svenska kyrkans Depastorat.av
borgerliga kommuner så önskar skulle ocksådock kunna anordnasom

sådana begravningsplatser. Enskilda begravningsplatser idagskulle som- -
kunna anordnas fria trossamfund. Ett särskilt skulle åläggast.ex. av ansvar
något samhällsorgan till begravningsplatser för intedematt attse som
tillhör något kristet samfund kommer till stånd.

finansieringenFör begravningsverksamheten beredningenövervägerav en

allmän begravningsavgift, alla skattskyldiga proportionelltuttas motsom av
förvärvsinkomsten. Influtna fördelasmedel tillsedan dem anordnarsom
allmän begravningsplats och till fria trossamfund begravnings-med egna
platser.
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lämpligfråganbistånd utredaStatskontoretsBeredningen önskar att om

förslag börbegravningsavgift. Statskontoretsutformning allmän avseav en

lämpligen böravgift i skattekronorenhetligför hela landetdels om en

i frågaförslagdifferentieras, delsavgiften i stället börinföras eller omom

hjälp utredavidare StatskontoretsBeredningen behöveravgiftens nivå. att

organisato-fördelningenavgiftsmedlen, dels hurfrågan fördelningenom av

fördelningen skall ske.vilka grunderriskt tillgå, efterkan dels

statlig,avgiften ävenfrånUtredningen utgångspunkt ärbör ske med att men

beaktas.avgift börfastställdvarje borgerligmöjligheten kommunav en av

redovisadirektiv skallföreliggandeberedningen enligthänsyn tillMed att

utredning1993 Statskontoretsbörsina förslag l decemberdensenast

1993.30 septemberföreligga densenast

tillåtit
Carl Axel Petri

d;;.,.1§,;,..,A.

FriednerLars
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Behov folidändringar i olika anledninglagar medav

reformerna på stat-kyrka-områdetde planeradeav

Förslagen till reformer stat-kyrka-området sig formellt ipå uttrycktar
första hand ändring regeringsformen,i lagen 1976:871genom om
ändring i regeringsformen och successionsordningen tresamt genom nya
lagar, lagen Svenska kyrkan, lagen trossamfnnd och lagenom om om

inomtystnadsplikt Svenska kyrkan. behöver tryckfrihetsför-Därutöver
ordningen ändras. Reformerna föranleder emellertid behoväven av
ändringar i åtskillig lagstiftning. följandeI det görs genomgångannan en

de lagar kan behöva ändras. Observera dock förordningar ochattav som
andra författningar lägre dignitet lag inte tagits med vidänav genom-
gången.

Akemkapsbalken har i kap. bestämmelse reglerar skyldig-4 4 § en som
heten för och församling stå till förfogande för kyrklig vigsel.präst att
Denna bör upphâvas, eftersom inte fortsättningsvis bör reglerastaten
denna fråga.

Byggningabalken innehåller i 26 kap. 3 ålderdomlig bestämmelse§ en om
iprästgård stad. Denna tillämpas inte längre och kan därför upphävas.

I brottsbalken.: bestämmelser mutbrott, kap. bl.a.20 2 attom anges
dessa omfattar arbetstagare församling och kyrklig samfällighet.hos
Bestämmelsemas tillämpningsområde kan eventuellt behöva utvidgas till
hela Svenska kyrkan.

Vittnesreglema i rättegångsbalken talar kuratorer vid36 kap. 5 § om
familjerådgivningsbyråer församlingar och kyrkligadrivs bl.a.som av
samfiilligheter. Eftersom kyrklig samfällighet inte längre kommertermen

finnas i den kyrkliga lagstiftningen bör den här. Vidare ñnnsutgå ävenatt
i paragraf hänvisning dettill kyrkolagen när gäller prästssamma en
tystnadsplikt. hänvisningDenna behöver ändras.



I kommunalskattelagen 1928:370 finnsl § den grundläggande be-
stämmelsen skyldighet betala församlingsskatt. bestämmelseDennaattom
bör utgå.

I Skåne och Halland förekommer sedan den danska tiden särskild formen
ständig besittningsrätt till vissa församlingskyrkors fastigheter. Förav

denna besittningsrätt erläggs avgift, landgille och städja, till försam-
lingskyrkan. lagenI 1938:159 avlösning avgälder från de tillom av
skatteförsålda kalladeså halländska kyrkohemmanen finns bestämmelser

hur dessa landgillen i vissa fall kan avlösas betalningom m.m. genom av
viss ersättning till vederbörande församling. lagDenna kan behöva ändras
i samband med reform.en

Lagen 1941:416 arvsskatt och gávoskatt innehålleri bestämmel-3 §om
vilka rättssubjekt befriade frånär arvsskatt och gåvoskatt. Härser om som

talas bl.a. trossamfund i religionsfrihetslagen. Eftersomom som avses
denna lag föreslås bli Upphävd, bör även lag1941 års ändras såsenare att
trossamfundens skattefrihet vid och gåva kvarstår.testamente

I 7 lagen§ 1947:576 statlig inkomstskatt finns bestämmelserom om
skattefrihet. Här talas ideella föreningar, vilket medför skattefri-t.ex. om
het i viss utsträckning för trossamfunden. Med våra förslag attom
registrerat trossamfund skall kunna utgöra särskilt reglerad juridisken

bör deäven registrerade trossamfunden föras in skattefriaperson som
rättssubjekt. Vidare behövs särskild bestämmelse Svenska kyrkansen om
ställning, eftersom den idag inte efter refomen åtnjuter skattefri-men- ~—
het del respektive kyrkliga kommuner.statensom en av som

I uppbördslagen 1953:272 behövs bestämmelse lagen omfattaratten om
Ävenäven avgift till trossamfund. den föreslagna begravningsavgiften bör

med i uppbördslagen.tas

Kommunala delegationslagen I 954:] 30 kommun rätt överlåta vissattger
beslutsrätt till arbetsgivarorganisation. Bland de kommuner lagenen som
har tillämpning på särskilt kyrklig kommunal förvaltningsenhet.anges



dennaI del bör bestämmelsen upphävas. Det får ankomma Svenskapå
kyrkan själv fortsättningsvis bestämma hur dess arbetsgivarfunktionatt
skall organiserad.vara

Lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser kommuns ochom annan
menighets utdebitering skatt, har åtskilliga bestämmelser iav m. m. som
första hand utbetalning skattemedelrör till kommuner, borgerliga såvälav

kyrkliga. de delarI lagen kyrkliga kommuner bör densom som avser
upphävas. Några lagbestämmelser hur skattemyndighetema skall betalaom

avgiftsmedel till trossamfunden torde inte behövas i framtiden.ut

Lagen 1965:576 ställföreträdare för kommun vid avtalsför-vissaom
handlingar träffa kollektivavtal ñrrätt vissa kommu-staten attm.m. ger
nalt anställda tjänstemän, bl.a. l993l94z77 föreslås dennapräster. Iprop.
lag upphävd med utgången år Enligt propositionen kan emellertid1994.av
upphävandet komma föranleda viss lagstiftning avseende prästerna.att ny
Om sådan lagstiftning kommer till stånd, torde denna dock behöva ändras
i samband med den planerade reformen stat-kyrka-omrädet.på

lagenI 1970:991 ändring kommunal och ecklesiastik indelningi iom
samband med fastighetsbildning bestämmelser gränsjusteringarges om
mellan bl.a. församlingar fastighetsbildning, fastighets-t.ex.om en en
reglering, berör mellan församlingar.gränsen två huruvida dennaFrågan
lag bör ändras i samband med stat-kyrka-reform pekar den störremoten
frågan församlingsindelningden finns och används firom som nu som-
åtskilliga andra ändamål än kyrkliga bör finnas kvar oförändrad förrent -
borgerliga ändamål eller den borgerliga och kyrkliga indelningen börom
följas åt fortsättningsvis.även Oavsett hur besvarar denna frågastörreman
kan dock givetvis hävdas de marginella gränsjusteringar följeratt som av

lag inte1970 års har betydelse förnågon Svenska kyrkan och lagenatt
därför kan kvarstå oförändrad. längre sikt behöver frågorPå dessa dock
klarläggas.

Skattebrøttslagen 1971.°69 innehåller bl.a. uppräkning de skatte-en av
och avgiftslagar kan medföra straff för skattebrott. Bland avgifternasom



Ävenbör även avgift enligt lagen trossamfund med. be-tasom en
gravningsavgift bör komma med här.

Förvaltningsprocesslagen innehåller i1971:291 37 hänvisning till§ en
kyrkolagen. Denna bör utgå.

begravningsavgiftEn bör med i lagen förmånsbe-1971:1072tas om
rättigade skattefbrdringar m.m.

I 3 kap. skadeståndslagen finns2 § 1972:207 bestämmelser statensom
och kommunernas för bl.a. förmögenhetsskada vållats vidansvar ren som
myndighetsutövning. Bestämmelsen omfattar också Församlingar och

kyrkliga samfálligheter. Det kan diskuteras detta skadestånds-strängareom
Ävenskall kvarstå fir Svenska kyrkan efter reform. ingaansvar en om

förändringar sker i sak bör samfälligheterkyrkliga utmönstras.termen

I vallagen 1972:620 används församlingen definierasättett attsom
Valkretsar vid val till kommunfullmäktige. fråganHär återkommer således

den kyrkliga och borgerliga indelningens enhetlighet.om

Datalagen 1973:289 har bestämmelser i vilka situationer tillstånd tillom
personregister inte behövs. sådantEtt fall är då förening hart.ex. etten
dataregister över sina medlemmar. har framförts under beredningensDet
arbete såväl Svenska kyrkan andra trossamfund har intresseatt attsom av
kunna dataregistrera familjemedlemmaräven till dem tillhörsom
samfundet. Några tillstånd till sådan registrering har Datainspektionen

hittills inte För önskemålet dataregistrering familjemedlem-gett. att om av
skall kunna uppfyllas fordras därför tillägg i datalagen. Dennaettmar

fråga dock bli aktualiserad redan i de inomkyrkliga diskussionernasynes
kyrkotillhörighet.om

Lagen identitetsbeteckning1974:174 för juridiska m.fl.om personer
organisationsnummer kan fastställas bl.a. för församlingar ochattanger

kyrkliga samfälligheter. bestämmelse bör justerasDenna i samband med

reformen.



lagenI förvärv1975:1132 hyresfastighet finns i 2 §om av m.m.
bestämmelser vissa fall då förvärvstillstånd inte behövs vid köpom av
hyresfastighet. Bland dessa fall de då fastigheten efter medgivandeanges

regeringen förvånas fir kyrkligt ändamål. behov dettaNågotav av
undantag torde inte föreligga efter reformen.

I lagen3 § 1975:1339 Justitiekanslern tillsyn Justitie-attom anges
kanslern har tillsyn bl.a.över den med tjänst eller uppdrag följervars
myndighetsutövning. Som undantag från denna regel gäller tillsynenatt

Äveninte omfattar bl.a. kyrkomötets ledamöter. fortsättningsvis bör

Justitiekanslern ha tillsyn de inom Svenska kyrkan ochöver personer
övriga trossamfund myndighet däremot inteutövar översom men
kyrkomötet. denna bakgrundSett skulle bestämmelsen kunna kvarståmot
oñrändrad.

Bolgföringslagen innehåller1976:125 bestämmelse bl.a.atten som anger
församlingar och kyrkliga samñlligheter inte bokföringsskyldiga enligtär

lagen. lämpligen bör denna bestämmelse kvarstå i sak justeras medmen
hänsyn till kyrkliga samfälligheter inte längre skall förekommaatt som
begrepp i lagstiftningen.

Lagen 1976:600 oflentlig anställning omfattar anställda hosävenom
församlingar och kyrkliga samfälligheter, dock endast såvitt l-3 kap.avser
Biskopar och frånpräster år undantagna lagens bestämmelser. För dem
gäller i stället kyrkolagen. nyligen framlagt förslagEnligt prop.ett
199394:65, föreslås träda i kraft den juli skall1994, den1som nuvaran-
de lagen offentlig anställning ersättas lag medom av en ny samma namn.
Den skall innehålla föreskrifter hosarbetstagare bl.a. kyrkomötet ochom
dess myndigheter. Vissa föreskrifter skall också gälla för arbetstagare hos

församlingar och kyrkliga samfälligheter, arbetskonfliktsreglerna.t.ex.
lagensFrån tillämpningsområde undantas fortsättningsvis biskoparäven

och präster. Huruvida bestämmelserna i lagen offentlig anställningom
skall gälla kyrkligapå det området efter relationerna mellan ochatt staten
Svenska kyrkan förändrats bör utredas särskilt.



Lagen 1976:633 kungörande lagar och andra författningarom av
innehåller bestämmelser kungörandet kyrkliga författningar iom av
Svenska kyrkans författningssamling. Dessa bestämmelser bör utgå i
samband med reform, och det bör istället överlämnas till Svenskaen
kyrkan själv besluta i vilken ordning dess beslutatt skall offentliggöras.

I lagen4 § 1979:417 utdebitering och utbetalning skatt vidom av
ändring riketsi indelning kommuner,i landsting och församlingar anges

lagens bestämmelser skall tillämpasatt även i fråga församlingar.om
Denna regel bör utgå.

Fastighetstaxeringslagen 1979:1152 i 2 kap. 2 § bland special-anger
byggnader som år undantagna från skatteplikt bl.a. prästgård som avses
i kyrkolagen byggnad tillhör kommun ellersamt menighet ochsom annan

används för förvaltning. För närvarande är således förutom präst-som
gårdar också Svenska kyrkans förvaltningsbyggnader undantagna från
skatteplikt. Denna bestämmelse behöver justeras i samband med en
reform. I 3 kap. 4 § byggnader och tomtmark tillhör bl.a.attanges som
kyrkor och ideella föreningar är undantagna från skatteplikt enligt lagen.
Även denna bestämmelse kan behöva justeras så bestämmelsen gälleratt
också för registrerat trossamfund. kanDet i sammanhanget påpekas att
fastighetstaxeringslagen endast taxering fastigheter, dvs. beslutavser av

dessas värde från skattesynpunkt. Frågan skatt för inkomstom om av
fastighet respektive fastighetsskatt behandlas för juridiska i lagenpersoner

statlig inkomstskatt och lagen statlig fastighetsskatt.om om

Sekretesslagen 1980:100 innehåller i kap.l 8 § bestämmelse atten om
med myndighet enligt lagen även kyrkomötet. Denna bestämmelseavses
bör ersättas med bestämmelse lagen alla Svenska kyrkansatten om avser
offentligrâttsliga bestämmelseDen i 7 kap. 4 § för närvarandeorgan. som

sekretess vid kyrkliga familjerådgivningsbyråer behöver ändras, såger att
sådan sekretess råder även framdeles. Slutligen bör i sekretesslagen införas

bestämmelse hos skattemyndighetema sekretessbelägger uppgifteren som
enskilda tillhörighet till trossamfund.om personers



skatteregisterlagenI 1980:343 finns bestämmelser de uppgifterom som
skattemyndigheterna har rätt lagra. Bland dessa uppgifter finns föratt
närvarande bl.a. uppgifter tillhörighet till Svenska kyrkan och till icke-om
territoriell församling. Vid reform innebär såväl Svenskaatten som
kyrkan andra trossamfund skall kunna utnyttja skattesystemet försom
uppbörd avgifter behöver lagen ändras tillhörighetså tillatt trossam-av
fund församlingoch kan registreras.

Lagen 1981:1216 kyrklig beredskap innehåller relativt detaljeradeom
bestämmelser olika kyrkliga medverkan i beredskapsplanering-om organs

Civilförsvarslagstiftningsutredningen har lagt fram förslag bl.a.atten. om
1981 lag skallårs ersättas lag civilt försvar SOU 1989:42.av nyen om
Enligt utredningens förslag skall den lagenäven innehålla vissanya
bestämmelser kyrklig beredskap. Om sådan lag kommer tillom en ny
stånd, torde denäven behöva ändras i samband med reform på stat-en
kyrka-området.

Förvaltningslagen 1986:223 innehåller i hänvisning31 § till kyrkola-en
Denna behöver justeras vid reform.gen. en

Lagen 1988.97 förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig-om
heterna och domstolarna under krig eller kriggara innehåller bl.a.m.m.
bestämmelser de kyrkliga kommunernas ställning och arbetsformerom
under krig och krigsfara. delarI dessa bör lagen upphävas i samband med
reformen.

Lagen 1988:950 kulturminnen innehåller i kap.4 särskildaom m.m.
bestämmelser kyrkliga kultumiinnen. Förslagsvis bör de nuvarandeom
lagbestâmmelsema kompletteras med bestämmelse betalaratt statenen om
ersättning till kyrkanSvenska för vården kulturbyggnader lagenIav m.m.
bör också infogas bestämmelser möjligtgör det i vissa situationerattsom
stänga och kyrkobyggnad ägs stiftelse. sådanEnavyttra en som av en
åtgärd innebär nämligen förändring Stiftelsens ändamål, vilket kräveren av
permutation. Förslagsvis kan bestämmelser sådan permutation iom ges
denna lag.



Enligt lagen 1988:1555 landgille och stödja för församlingskyr-vissaom
kors fastigheter Lundsi och Göteborgs stift fastställs landgille och städja,

ersättningutgör för ständig besittningsrätt till vissa fastigheter,som av
stiftens egendomsnämnder med möjlighet överklaga nämndernas beslutatt
till Kammarkollegiet. Eftersom egendomsnämndema inte föreslås bli
lagreglerade fortsättningsvis, bör även 1988 lag ändras.års En enkel
lösning därvid överlämna till Svenska kyrkan fastställaatt attvore
avgifterna, varvid det skulle ankomma kyrkomötetpå avgöra vilketatt

inom Svenska kyrkan har fatta beslut i frågan. Emellertidattorgan som
bör brukarna fastigheterna inte betas sin nuvarande möjlighet attav
kyrkliga beslut iöverprövade opartisk instans. Ett förslag ärorgans en

den missnöjdär med Svenska kyrkans beslut möjlighetatt attge som
väcka talan vid arrendenämnden. i förarbetenaDet till 1988 års laganges

arbete inompågår Kammarkollegiet syftar till upphäva denatt ett attsom
här aktuella ständiga besittningsrätten.

Arkivlagen 1990:782 innehåller bestämmelser bl.a. statliga arkivom
inklusive Svenska kyrkans centralstyrelses och domkapitlens ocht.ex.
kyrkokommunala arkiv. Eftersom Svenska kyrkan efter reformenäven
skall omfattas offentlighetsprincipen, bör arkivlagenäven gälla.av
Svenska kyrkans ställning enligt arkivlagen borde därvid kunna jämställas
med kommuns. börLagen ändras i enlighet med detta.en

begravningslagenI 1990:1144 beskrivs Svenska kyrkans pastorats
skyldighet hålla allmänna begravningsplatser. Eftersom inteatt pastoraten
föreslås lagreglerade efter reformen, bör lagen ändras så skyldighetenatt
i stället åläggs församlingarna, varvid dockdet givetvis kyrkomötetstår
fritt besluta samverkan mellan församlingarna detnär gälleratt om
begravningsverksamheten. Det särskilda för stiftssamfällighetemaansvaret

anordna begravningsplats för dem inte tillhör kristet samfundatt någotsom
kan därvid upphävas. Bestämmelser skyldighet betala allmän be-attom en
gravningsavgift också här i begravningslagen.passar

Folkbolgbringslagen 1991:481 varje skall folkbokförasattanger person
i territoriell församling. Om sambandet mellan den kyrkliga och denen



borgerliga indelningen skall bestå, dennatorde bestämmelse kunna kvarstå
oförändrad.

Lagen 1991:482 införande folkbolçföringslagen 1991:481om av anger
skall för vården de kyrkobokñringshandlingar haratt pastor svara av som

bildats före den juli Eftersom1 1991. begrepp bortfaller ipastor som
lagstiftningen i och med reformen, bör överföras till Svenskaansvaret
kyrkan, varvid det ankommer på kyrkomötet bestämmelser.närmareatt ge

Lagen 1992:889 den ofiiciella statistiken omfattar de kyrkligaävenom
kommunerna. Förslagsvis upphävs dessa bestämmelser, varvid Svenska
kyrkan själv får ordna den statistikproduktion erforderlig.man anser
Härvid kan Statistiska centralbyrån eller anlitas.annan

Lagen 1992:1528 ofientlig upphandling såväl statenom avser som
kyrkokommunerna. Idag omfattas således hela Svenska kyrkans offent-
ligrättsliga del bestämmelserna. diskuterasDet kan Svenska kyrkanav om

efteräven reformen bör falla under lagen. Härvid bör dock beaktas att
lagen följdâr EES-avtalet och Sverige alltså folkrättsligtäratten av
förpliktigat ha de bestämmelser lagen innehåller fir all offentligatt som
upphandling. Frågan blir då huruvidanärmast Svenska kyrkan efteräven
reformen sig offentligägnar åt upphandling. Av de EU-rättsakter att
döma varpå EES-avtalet bygger är emellertid ligger långtsåorgan som
ifrån den statliga sektorn Svenska kyrkan i framtidengöra intesom avses

offentliga i den nämnda lagens betydelse. De tyskaatt anse som nu
kyrkorna tycks inte omfattas bestämmelserna. Förslagsvis bört.ex. av
därför de bestämmelser kyrkliga finns i lagen utgå.om organ som
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